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Taujienų koriperatyvas nu
tarė pirkti namus. Yra de» 
rainas kunigaikščio Radvilo 
2 namu su plecium už '$3,- 
500.
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Kaina 4 centai.
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Ktuiiidtf fyrl Bijoiua, MAJy 
i«ko« lr pafiUvcntimt* dcl katall<* 
ką ipaudoi mtiprihlinp bū mv 
Įonwnii Dievui Ir pačiai Balny- * 
eial, ir imonSmi naudingesni!r 
segu pirkimas bažnytinių Indą ir 
net 'negii bažnytines apeigos. Pa
kol to pesupraš .vist katalikai, mes 
Begalime tikėtis sulaukti spaudai 
kuri atatiktą Katalikų Bažnyiioi 
rimtybei ; ir pajžgoms. Įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

Organas Amerikos Lietuvi# 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų.
Sąjungos,

D A B B I N I N K A S
Kiną—~-

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 IE
SOTATOMIS. _ _ '

Užrubežy metama ...į&OO
' darbininkas

366 Broądvvay, Boston 27, Masa, 
Telf Sautli Boston S£0f

(I E(.l UŽRS.- 26

f

LIETUVOS SEIMO
. SĄSTATĄ.

v ■ *• « .

. Washingto)i, D. G., gegu
žio 23, 1923, (L. LB.).— 
Naujai išlaukto Lietuvos 
Seimo galutina sąstatą yra 
tokia: . .

Ūkininką Sąjungos .......... 14
Krikščioniu Demokratą___14

f

Darbo Federacijos __
Valstiečiu Liaudininką 
Socialdemokratą 
žydą ............. .’.
Lenką ..... ....
Vokiečiu..........
Rusą .........

k

...12 

...10 

.-.. .8 

... 5- 

... 5 

... 2

... 2

L

♦ r

LIETUVA—ANGLIJA. 
"■■■■ ■ ■■J! » ”

• WasJnngtan, D'. C.f gegu
žio 23,-1923, (L. I. B.). — 
Gegužio 25 d. pradės nuola
tos plaukioti tarp Klaipėdos 
ir Londono.Lietuvos Garlai
vių Bendrovės laivai. Tos 
pačios bendrovės garlaiviai 

■ taip, pat plaukioja tarp 
Klaipėdos, Rvgos ir Rew- 
lio.

}

v

VA USNĖS DOLERIAIS

Berilu. — Francūzų’ pa
grobtoje. Vokietijos dalyje 
atsinaujino didelės riaušės. 

Dortmimde žuvo keletas 
žmonių ir keletas tapo su
žeista. ’ Prancūzai dabar į- 
.simane bausmes, dėti dole
riais, o ne markėmis.' Dart- 
nimido miestui buvo uždėta 
bausmė $345, VokjeciaUat- 
sisakū tą daryti. Tada fran- 
cūzai išplėšė iš miesto kasos 
15 milijonų markių. Len- 
nepo miestui prancūzai bau
smės uždėjo $255.

.-n „ IŠ SOCIJALISTŲ 
KONGRESO.

••• STREIKAS PLEČIASI.

Ilamburg. — Tarptauti
niame socijalistų kongrese 
Rusijos socijalistų menševi
kų delegatas Abraniovič. pa
reiškė, kad Rusija šiandie 
esanti despotiškos komu
nistų partijos diktatūros 
rankose. Jisai patarė, kad 
reikėtų agituoti Rusijos so
diečius ir darbininkus pa
keisti Rusiją i demokratiš- 

RusiJ

bžiaugsmingai
‘ SVEIKINO.

■jr........ ..........

London:-^ Anglijos laik
raščiai labai džiaugsmingai 
pasveikino naują premierą 
Stanley Baldivin. Dar nei 
vi enas Anglij os. premieras 
nebuvo taip maloniai laik
raščių ' pasitiktas, . kaip. da
bartinis. Jį giria kapitalis; 
tiniai laikraščiai .ir nieką 
prieš jį- neturi -.darbininkų 
laikraščiai;.

<

■ Baldivino pasigyrimas pre- 
mierų aiškiai rodo Anglijos 
valdžios sprukimą' iš 'aristo
kratų i r'lordų rankų. -.

MIŠKO GAISRAS.,

Sandtf ich, Mass. —. Baž
nyčių varpaiš ir visokiais 
švilpukais. sukeltas -gvoltas, 
kad miškas dega. Vyrai ir, 
motervs bėgo gesyti gaisro, 
nes ugnis gra sė visam mies
teliui. Jau išdegė.miško a- 
pie 4,000 akerių.

NUSIGANDĘ JUDOMIŲ
JŲ PAVEIKSLŲ.

, London. — Ant St, Kilda 
salos, netoli Škotijos gyve
na puslaukiniai žmones. At
silankė ant tos salos būrys 
vizitorių ir sumanė parodyti 
mokyklos Vaikams judo- 
muosius. paveikslus. Vyres
nieji vaikai pereserginėjo 
jaunesniuosius ir atkalbinė
jo. -Sakė, kad-tai-be raga
nystes nėra padaroma. Iš 
pradžios buvo, rodoma sto
vinti paveikslai footballi- 

.ninku. Vaikui ramiai-sėdė
jo. Bet paskui pasirodė ant 
drobės' traukinys ir tiesiog 
priešakiu į publiką bėgo. 
Vaikų išgąsčiu# -tada, -mebiu mieras. 
vo ribų.. Nesvietiškai klyk
dami vaikai puolė bėgti lau
kan. Išbėgę nesitenkino 
žvalgytis apie namus, bet 
nubėgo i . kalnus. • Valkai 
traukinio išsigando, nors 
jiems iš pradžios buvo aiš
kinta, kad tai nėra tikras 
traukinis. '

IĮ ALMOS IR VENGRI
JOSSANTŪRIAI.

. Rymas. Tarpe Europos 
tautų, kurios skaitos save 
labiausia nuskriausta yra 
vengrų tauta. .Vengrai ro- 
kuojai kad ;Xį jų žemės ta
po išplėštos ir svetimiems 
priskirtos. Vengrai nuolat 
žvalgėsi ir ieškojo sau šali
ninkų. Kadangi Italija ne
labai pritaria Francijai, tai 
ji.su nepatenkinimu žiūri į 
tai, kaip Franeiją smaugia 
Vokietiją ir kaip Franci ja 
bičiuliuojasi su Lenkija ir 
remia ją. Po Franci jos 
maršalo Focho atsilaiikymo 
Lenkijoj, Vengriojs pre- 

ir *1' n — Tj. i • • • Tv *
uapĮUlgų kft iljia

rodo, kad Vengrija susidės 
su Italija taip, kaip kad 
Lenkija susidėjo su Franci- 
ja.

----- -r----T..,r,-

Kum Byla, Žemaičių B.a 
zilikos giesmininkas po ope
racijos jau sveiksta. -

■ Dėl lytaus stokos nuseko 
Nemunas ir navigacija pa
sunkėjo.

. • Kauno majoras Jonas Vb 
leisis aplankęs' Švediją, Nor
vegiją ' ii* Daniją sugrįžo 
Jvaunan.

Ilyi bal. 10 • d. Lietuvos 
žiemkenčiai rugiai ir kvie
čiai išrodė. aplamai /viduti
niškai. Užstojęs geras pa
vasario oras tuos pasėlius 
gali pilnai atitaisyti. Ru
giams pakenkė nepatogus 
žiemos oras. Pirmamečiai 
dobilai ir-gi kol kas tik vi
dutiniai teiŠrodo. .

NUTARK NEBEKOVOTI
■ SU TIKYBA. '

f. ' . ■
t . * M______

. Bab 21 d- Klaipėdos - mo
terys . buvo' surengusios 
Klaipėdos- ligoninės karei
viams vakarėlį. ' Ligonius 
apteikė dovanomis ir pavai
šino.
tas.

Iš 29 į 3(1 d> Kybartų baž
nyčia tapo labai apiplėšta. 
Sudraskyta daug bažnyti
nių rūbų* jr suardyta Didy^, 
sis altorius.' Vienas kalti- 
įlinkas suimtas. Besąs sori- 
jalistas-bolševikas.

Lietuvos ūkio ir pramo- - 
nes paroda. Kaune'prasidės 
rugpj. 26 ir tęsis iki rūgs. 3 
d.

Ties Kaunolųneto pik-. 
tadarių būrys bandė api
plėšti prekių traukinį. Dėl 
tarnautojų budrumo pikta
daryste nepavyko* • '

* . ' • * -
Lietuvos delegacija,' grįž

dama -iŠ Paiyžiaus, užsuko 
Geųevoii „ rĮteikti _ Lietuvos. 
reikalavimus; Tautų &ąjun- . 
gai, aplankė Šveicarijos už
sienio reikalų nnnistęrį, 
B eiline aplankė Vokieti jus 
konclieri Cuno ir prez, 
Ebert’ą.

u «
įĮpjįr;

* ■ •*,*.*'

. Brockion, Mass. — Siau-L v T> .. .. ,
. v- . •' «i _ ■ - - i ką salt, .liusi tos jsoeijal-re-ciu streikas veik apėmė vt-l .. ,

■ r T T , t- r + * ! vohueijomeriai negalėję at> sus lokalus. Ketverge strei i , ,. .Y , ,
...... _. • v • • vvkti kongresai! dėlto, kad
kiuinkai turėjo marsavimą!.: ■ ■ . .. . .

. . ,r-\ . r. ie esą pasmerkti mirop irgatvėmis, .narsavo apie ‘ .l.. 1
1 sėdi kalėjime.

Į tą kongresą buvo atvykę 
komunistai iš Anglijos, Ru
sijos; Franci jos ir Italijos: 
bet. kongresam nebuvo įleis- 
ti.. ' . .

000 žmonių. Maršavimas 
pasibaigė prakalbomis.

Yra nuomonė, kad šiau
rių unijos neiškriks,1 kad 
streikas baigsis ir darbai eis 
po senovei.

I

PASIŪLYSIANTI METI
KES KONTRIBUCIJAS

zuikelio tarnautojai vilia
me tuščiame vagone rado, 
pasikorusį žmogų. Iš paso 
pasirodo, kad jis kilęs iš 
Ukmergės.. •

" i ■ 1 '■ '

. Kauno miesto ligoninėj iš 
gegužio 1- į 2 d. ištiko gais
ras. Daugiausia nukentėjo 
Rentgeno skyrius. Aparatai 
išgelbėta.

Išpildyta ir koncer-
■ X

f . ■

Klaipėdos jaunimo Dr-ja 
Eglė gegužio. 1 d. pasodino 
Lietuvoj, nepriklausomybe'- 
pankelių 'metų, sukaktuvių 
paminėjimui medelį. .. •

Bei linas. — Rusijos ko - • 
munistų kongresas 'Maskvoj 
pilėme rezoliuciją, kurioj į- 
sakonia, kad- komunistai su- 
silaikvtu nuo kovos su tikv- 
ba ir daugiau nebeužgaulio- 
tu tilc’biniū žmonių jausmu, 
kadangi tiiomi ne tik ne sil
pninama ■žmonių tikyba,, bet 
dar labiau sustiprinama. 
Rezoliucija sako, 'kad visos 
šiurkščios priemonės,, kurios 
buvo vartojamos kovai su 
tikėjimu^ kaip pavyzdžiui 
pajuokimas bažnytinių cere
monijų ir tt., tik labiau pa- 
sunkinusios ątpa laidoj imą 
darbini nkų masių nuo tiky
bos.

Ceutraliniani komunistų 
parti jos komitetui duo ta i n-: 
st rūkei jų, kad jis tuojau iš
siuntinėtų įsakymus, kad 
kuogreičiausiai būtų paliau
ta atiminėti varpai iš, bažny
čių jr vienuolynų, kad pa
tys vienuolynai nebūtų už- 
.darinėjami ir kad : niekui* 
nebūtų trukdoma tikintiems 
žmonėms švęsti savo šventes 
ir atlikinėti tikybines apei
gas...... 2?; ? '

Komunistų organas4 ‘Pr.av- 
da^ dėl kovos su tikęjmm 
raš’or . ; - . ■

■? ‘ I langelis mūsų draugų į- 
simauė vysti perdaug, aštrią, 
fanatiškų Lovų ku tikėjimu. 
' jokiam. Uiūsų draugų fana- 
: tizinui turi imt padangas 
gaūk Ypatinga tuH būt 
paliauta kova su tikėjimu 
provincijoj,

Gegužio 1 d? Seimo salėj 
atsidarė Dailės Daroda. Iš
statyta - 200 paveikslų ir . 
skulptūros kurinių. Paro- : 
dai rengti susidėjo 25 daili ’- : 
ninkai.

C-AISRU NUOSTOLI AI

N e ir York. — Aprobavi
mai parodė, ~jog pernai Su v. 
Valstijose gaisrai* nuostolių' B c Kinas. — Gautomis iš
padare už $522,000,006. Tai f politinių ratelių žiniomis, 
tų nuostolių atseina- po $4.75 Vokietijos -būsiantieji pasiū- 

Gi J vmai siūlvs metines-kontri- 
bucijaš vieton siūlyti bendrą 
kontribucijų sumą. Kalba
ma, .kad Vokietijos indus- 
trialistų sąjunga rengia pie
ną, kuris leis valdžiai pa
duoti konkrečius’ pasiūly
mus, kuriuos, gvarautuns 
industriniai, finansiniai ii* 
komerciniai interesai, poli
tines partijos, ir darbininkų 
unijos. -.

Išrodo, kad industrialis-- 
tani pasisekė įtikinti kancle
ri (limo ir užsienio reikalų 
nūnisterį Rosenberg, jog'ne
verta yra siūlyti intemacio* 
i talę paskolą „kaipo pamatą 
kontribucijoms^ Y

••*■. TURKAI 'PROiTES- 
; TUOJ A.

draiki jos karo laivai pa- 
sirode • apie DatdanelĮus. 
Turkijos valdžia .užprotesta
vo ir pranešė ' Anglijos 'Val
džiai, kad graikai, taip -ne
turi elgtis.’ Apskritai tur
kai.. labai nerimauja ; dėl 
.graikiį' kaf nigų: demunsfrliT 
mjų prįeš furkuL C ; ; 

" Karo turkų
’ sū. graikais -avtpja deltn, kad 
alįjantų-turkų kotiferėnd- 
joj pru? jokios sutarties ney 
vedama. .

ant kiekiueno žmogaus. *
Anglijoj gaisro nuostolių 
ątseina.tik 75c. ant žmo
gaus. •

Kaune gegužes-1 d. .buvo 
primėtyta bolševikų iv fašis
tų prokleinaėijų.

• - — --------

Ukmergėje suimta 20 
munistų, Visi žydai.-

ko-

VALDININKAI SU
ŠAUDYMUI.

.y. . žinomi turime- garbės paskelbti, jog L. D. S. 9?tnsis seimas-į-
vyks birželio 26 įr 27 dienomis Newark’e, N. J šv. Jurgio drjos 
salėj, 180 New York Avė. Visas L. D. S. kuopas kviečiame arti- 

\ minusiuose susirinkimuose išrinkti , delegatus ir parengti inėšimą pr-_ 
ganizacijos labui. Kiekviena kuopa huj teisę siųsti vieną delega
tą, nuo kas 10 savo pilną nariu. Visas kuopas ir narius prašome pa- 

• sirupinti atsilyginti užtęstas, mokestis, kad seime gerai pasirodytą.

Kaip - žinome pereitą metu L. ĮK- S. seimas buvo nutaręs Įailsy; 
ti Šią metu seimą Ohięagoj kartu su Federacija. Tečiaą del-kaiką- 

.. - ‘rią nemažos svarbos priežasčių biivo pakeltas klausimas ar negeriau 
* - būtą laikyti seimas ankščiau ir kurioj nors rytinių valstiją koloni

joj, Tada. Centro valdyba atsiklausė L. D. S. kuopą. . . /. <

? - ’ ' . L. D.,-S. Centro valdybą savo posėdyje gegužio .15. d. iM at- 
riado, kad milžiniška L.’ D. S. kuopą didžiuma stoja už,-šaukimą 

L, -D. & šiųmetinio seimo skyrium nąo Fedmąoijos. artimoje ateity* 
' ję ir vytimą Valstiją kolonijoj. Centro valdyba, ‘ pildydama L, D.

- .. S. kuopą norĄ ir.paskelbia ‘seim^ miuėtoims dienomis, ininėtoj ką- 
: lonijoj., ■ ■>■•'■■■

“ n Tegusiūbuoją' LD&. kuopos it visas liėtuvią kataliką dąrbinim 
» kiškas!judėjimas.

i • ' ' ’ -

* ;

Berti na s. — Minske ką* 
tilę pasibaigė teismas kelio- 
I ikos komunistų. valdininkų, 
kaltinamų dėl vagysčių, suk- 
tvbiu ii* kvšiti ėmimo. Aš-
-t *- * - - 4e - »

tunui apkaltintųjų, tanp jų 
septyni žydai, tapo už tai 
pasmerkti sušaudymui,. Ki
ti septyni valdininkai pa
smerkta- ilgiems metams 
kale j i mą Septyni asdeš in its 
suviršum valstiečių, * kurie 
davė valdininkams kyšių;: 
pasmerkta nuo vienų iki tve 

: jų. mot ii kalėjimo. • .; ■

. Petrograde prasidėjo di- -s 
> JHe prhvMavtį kunigų hy-- 

Kaltiųąnia W .kunigų 
dvi pasiglemžiiįo bažnyčių 
ir' v iei niolynif brangvnybui; 
Pas vieną jų namuose buvęs 
rastas ’ grabas,/ jirikraųtaš 
prailgi aus utis! bažnythūJūs 
aiil<so< ii šiiląbrii :daiktais; 
dįūig brangių - šventųjų - pa -’

Gegužio 8—10 ’d. viešėjo
Kaune svečiai iŠ Finlandi-* • 
jos.

* Dėl lytaus gegužio 1 d. 
Kaune medžių sodinimo ne
įvyko. Tas darbas nukelta •- <■
į gegužio (i d.

Sirpagarb&į . -v':„ veikslų.. tųrp jų vienas išso-
~ ’• MOTlijVS žlOBĄ PreHdentns, ,dintas sų (i(i6•’įvaimi^

nur deimantais;.

4 •

‘ Gegužes Pirmoji 
praėjo visai ramiai.

Kaune 
Buvo 

tikėtasi bolševikuojančių de- 
monstracijos, bet turbūt dėl 
lytaus neįvyko. ;

Bab 29 d. Kaune įvyko‘L. , 
Kooperatyvių B-vių suva
žiavimas. Dalyvavo 80 ats- - 
torų. -

ANTRA RUSIJOS ' Y 
: NOTA.

London.' — ‘ Rusijos vaL
\ Kryžius ir pas džia atsiuntė antrą uotą dėl 

minkius bedraskvdamas jis .Anglijos vrttimatumm Bu-

Šaukėnų milicija -suėmė 
kapų vagį. ‘

buvo surinkęs 7 pūdlis/lū^sija apsiimu pildyt i didžm 
svarų metalo, . . mą anglų, veikai avi mik •

LSTUVIAI DABBINIHKAI, ATMINKITE! ;
Kad ^DarbininkaBV jau parduoda Lietuvos pinigų—IK -
tų •perlaidą^'Ir savo-draugains datbmiulcamš suteikia . 
patdrnayimą.; ■ Tangi visi tie, Luyfc npritė) <kad Jūsų . 

:;šuuičiami.Lietuvoiį pinigai patektų j Jūsų giminių yany, 
kasr visuąmųt kreipiatės pas **DARBININK4, V jisai g 
visūoinetnuoširdžiai Jums ptnnrūauš; ' . • • <
Darbininkaų ntsimnkite kad vDarbiidnkasL yra Ju^ų 

^dtdžiaubįab.draugar; : ■ ■ ■ • ■ ; 1 ■ - .
Snjsdaųii pinigus,ar klausdami litų Lamų visuomet adre- 
surikite laiškus šiaip: r. r ; y . \
'v / įt‘DĄRBIN.lNKAX?'fL/<;£’- - ■
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.IjarruviŲ Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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ROCHDALE’IO 
TAISYKLES.

(Skaityk: Ročdflio)

, t

' “B AR B INIH K A S” 
•« . '(Thb Wobkeb).

' £Tb3i Llhuactian TeiAVeekly Papik 
j . JMiltBlied every Tuesday, Thureday, 

■3 atwT Saturda.y by St. Joseph’s Lith-
n, O. A10GUIATIOIT OirliABOS.

’.-į-—T----------U---. —
“Entered W second-clapy mątUt/ Šept 
jSį, 1915 ai the post ofilce at Boston, 
Mass,, under the Act o£ March 3, 1879..1’ 
MAcceptance-for maillag at speclal rate 
pf postage provided for in Sectlon 1103, 
Act o£ Oct 8,1917, authorlzed on July 
12,1918.”

■ Stibįcriftlon Rątea;

leariy • K « t » l « l •' * •’ •• •'• « * •' » 54.50 
Boiton and suburbsi ..........,.?5.50 
B’orelffn countrlen yearly ........$5.50

KAS LAIMĖJU
• r v*» - • . , *

Ant; pirmo, šio “Darbi
ninko’’ numerio puslapio 

. 4 skaitytojai raš galutina nau- 
joją Lietuvos seimo sąstatų, 

to "Kita klausimas, kas rinki- 
*'!K ’ inus laimėjo ? Rinkimus. lai

mėjo mažumos — Lietuvos 
f t. svetimtaučiai. Paleistame 

seime mažumos turėjo 5 ats
tovus (2 lenkų ir- 3; žydų). 
Dabar mažumos turi 14 ats
tovų; Reiškia mažumų skai
čius veik pasitrigubiųo. •

Tarpę lietuvių savįtarpi- 
• nių ginčų pasinaudojo sve

timtaučiai.
Pažymėtina, kad šiuose 

linkimuose . nieko negavo 
komunistai. ’ O paleistame 
seime jie turėjo net 5 atsto
vus. '!

KUNIGAI IR POLITIKA

A

t \

<

♦ -

i

i
<r

■' *

turis turi didelį norą atsi-Į 

sveikinti su savo ’ broliais 
darbininkais, nes -trumpu 
alku apleis Amerikos šalį, 

vyksta Lietuvon aplankyti 
savuosius. . •

Tikrai turtu viltį kad da- 
lyvaus ^parapijniiar chorai, 
bet Čia negaliu įvardinti ku
rie, bef yra pasižadėjimų ii* 
tikimės, kad bus gražių dai 
nelių; Žaislų ir pamargini- 
mų. '

Bus virvės traukimo ty
mas ir kiti žaislai, žodžiu 
sakakt^: p^grąmąs bįš ^gra
žus,/ 'tik ' ląbiausiaį pagei
daujama kįdaiigiailsiai pu
blikos kad atsilankytų, ant 
minėto išvažiavimo.

Kelrodis. Važiuojant per 
Uiiion City, arti Waterbir 
ry‘io po kaire ranka patč- 
mysitoženklą rodantį,kad 
pasisukti skersai upę per til
tą ir važiuoti iki pamatysit 
ekstrą ženklą rodantį gegu-; 
žinę. Gi važiuojant pėr 
miestą Waterbury, tai tiems 
geriausia atvažiuoti į Brook- 
lyn’ą ir pasisukti į Soutli 
Leonard St. ii* važiuoti iki 
■galui to street’o . ir matosi 
gegužinės vieta, gražus ža
liuojantis kalnas.. Tas pats 
kelrodis yra geras ir aiškus 
važiuojantiems gatvekariais 
arba automobiliais.-

Taigi’. broliai • ir sesutės 
darbininkai, dui visi į L. D. 
S.; Comi. apskričio gegužinę 
10 dieną birželio, Waterbur 
ry, Conn.

Rengimo Komisijos ' na
rys, 1

PRANEŠIMAS
• L, D. K' Naujosios Angli
jos Apskričio metinis suva
žiavimas įvyks birželio 17 d,, 
1923 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos 
bažnytinėj salėj, Rogers St., 
Loveli, Mass.

Gerbiamosios L: D. S.- 
kuopos malonėkite prisiųsti 
kodaūgiausia atstovą į suva
žiavimą ir parūpinti daug 
gerų sumanymų, nes' šis su- 
važiavinias ’bus priešseimi- 

binmkai irVdarbminkes, jei 
inums i’ūp L; D. K, kurios 
užetuotis šviesti darbinin
kus ir parodyti kas yra dar
bininkų užtarytojai ir kas 
išnaudotojai,, tai visos L. D, 
S. kuopos pasirūpinkite pri-. 
jdųstiikodaugiaiisi^^^ 
į suvažiavimą. Taip-gi ma- 
loneki te parūpinti daug gc 
rų sumanymų, dėl organika- 
ei jos ir darbininkų laboį neš 
kaip minėjome, kad šis su
važiavimas bus priešseimi- 
inis. Todelei kuo daugiau 
atstovų suvažiuos, tuo dau- • 
giau galėsime nutarti daug 
gerų- įnešimų į būsiantį sėl
iną, nes šis seimas.-bus' vie
nas iš svarbiausių. Seimas 
turės surasti tinkamą būdą 
pagerinimui’ mūšų L, D. S. 
o ypač pagerinimui organo 
“Darbininko.” Tai-gi lai 
nelieka, nei vienos kuopos, 
kuri heprisiųstų savo atsto
vų į Šį taip svarbų suvažiavi
mą. O jeigu katros .kuopos 
jau tikrai neišgali prisiųsti 
savo atstovų į suvažiavimą,

P. J. T-utoraitisi rtai - mataekite įnešimus 
siųsti apskričio valdybai.

Taip-gi primename toms ■ 
kuopoms, kurios prigulėjo 
prie apskričio ir dėl tūlų ne
susipratimų -atsisako prisi
dėti ir dirbti, iš vieno, nes iš- 
vieno . dirbdami daug ką ge
ro nudirbšim dėl mūsų orga
nizacijos ir darbininkų labo, 
Taip-gi kviečiame ir tas 
kuopas kimios dar neprigųli 
prie apskričio, prisidėti ir 
^prisiųsti atstovus į šį suva
žiavimą.

Taip-gi primename ger
biamoms kuopoms, kurios 
dar neužsimokejo savp meti
nes duokles į apskričio agi
tacijos iždą, kad malonėtute 
užsimokėti iki sekančiam 
suvažiavimui, neš nekultos, 
kuopos yra užsilikusios su 
mokesčiais už kelis , metus. 
Todėl meldžiu. Gsų kuopų 
užsimokėti; kad nei viena 
neliktumėte nėužsimokeju- 
sios iki šiam suvažiavimui.

V; J. Kudirka, pirm. 
J, V. Smilgis, rast.
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kvortos, tąsai trustas pa- ” 
skelbė laikraščiuose, kad- 
ačiū susiliejimui kelių di
džiulių kompanijų jie gali 
išlaikyti senąją kainą. Bu
vo tai ne kas kita, kaip pa- 
skelbinlas. karo kooperato- 
riams. • Į ■
I Kooperatoriai sdšąųkė /^į- 
sų savo darbininkųj susirin
kimą, kad pasitarti kas da
lyti, Darbininkai sutarė 
dirbti už elyką pakol nepei'- 
galės trušto. Tada koopera- 
tvvas numušė kainą dar vie- 
nu centu pigiau kaip buvo

~r/TTiHpTTCrr/T------- K ~LU LLlloLV JIcUUcl, IVcIU. lYcl-LclS 
tai karas. Visas miestas nu
stebo ir greitai suprato visą 
padėjimą. Pamatė, kad 
trustas nori papjauti koope
raciją, kad paskui galėtų 
lupti iš publikos kiek norės. 
Gyventojai pradėjo nebe
pirkti trustiško pieno, ir im
ti pieną iš kooperatorių. Per 
tris dienas kąoperatorių 
biznis taip išaugo, ’ kad jie 
vos vos begalėjo ■ aprėpti jį. 
Prisėjo ‘samdyti- daug nau- 
jų darbininkų, Po trijų 
dienų tos kovos trustas pra
de jo. pr ašy ties kad susitarus 
dėl *kainų-. nustatymo.- Ko
operatoriai ką tik nesenai 
buvo pasistatę liaują pieni
nę, mieste. Tik reikėjo pri- 
simedžioti naujų- pirkėjų. 
Tai-gi trestas atėjo jiems 
pagelbą savo gobšumu.

Z7.

Taisykles.

1. Kiekvienas narys turi 
tik vieną baką, nežiūrint jo 
pirktų serų skaičiaus.

2. Už Šerus mokama tik 
nedidelis nuošimtis, legaliai 

į tbjį ąpieiinkėje priimtas, 
I kaipo mažiausis. Šėlų kai
na negali augti. Vienas

__ J * -į . ^-į _ J ,

skaičių tegali įsigyti.
3. Ką kooperacija sutau

pė (uždirbo biznyje) vir- 
šaus reikalingų nuošimčių 
už Šerus, tie taupiniai (arba 
taip vadinamas grynas pel
nas) išdalinamas nariams 
pagal jų inpirkimo prekių. 
Tuos taupinius, arba bent 
jų dalį, narių nutarimu, ga
lima ‘ sunaudoti visuomeni
niams tikslams, kaip tai ap- 
švietai, apdraudai, pasi
linksminimams ir tt. Arba 
jie gali būti panaudoti plėti
mui ir auginimui biznio.

4. Negalima nustatyti ru-
bežiaus narių skaičiui. Į 
kooperaciją turi- būti pri
imami visi"tos idėjos priete- 
liai. j ;

5. Demokratinė biznio, 
kontrolė turi būti įvesta if 
užtikrinta. *.

A '
• Svarbūs patarimai.

6. .Parduoti prekes tik už 
gatavus pinigus; ant knygu
tės gi — tik tuomet ir tiek, 
kiek bus pirkėjo įnešta iš 
anksto pinigų, kaipo užsta
tas (virš-jo Šero); ‘

7. Prekės turi būti parda
vinėjamos rinkos kainomis.

8. Nepaliaujant varyti ko- 
operatyvėš apšvietos darbą, 
kaip narių, taip ir pašalie
čių tarpę,

9. Vienytis su kaimynė
mis draugijomis bendram 
prekių pirldmui. Eiti kaip 
galima greičiau prie inkari
nio bendromis pajėgomis ur
minio sandėlio (wholesale). 
Eiti prie viso, krašto koope
ratyvų ' susivienijimo. Pri
gulėti .prie Tarptautinės 
Kooperatyvų Sąjungos.

.10, Narys gali tik patsai 
balsą paduoti, o ne per ki
tą. .

Tos taisyklės ir patarimai 
savo laiku “Darbininke ’ ’ 
buvo jau plačiai aiškinami. 
To.del.tų paaiškinimų čia ne- 
bekartosime. Tik vėl iš nau
jo juos primename, nes ko
operatoriai' neturėtų jų nie
kuomet iš akių pamesti. Bei* 
Ida taip pat Sulyginti“ prak
tiką mūsų buvusių ir dar te- 
begyvuojančių' kooperaty
vų*) ;su čia skelbiamomis 
taisyklėmis ir patarimais; 
Visus “Darbiniiiko” skai
tytoj us, kurie’ prigulėjo at 
dar tebepriguĮi prie koope
ratyvų, šiubmi raginame 
rašyti, kuodaiigiausiąi ■' žinių 
įš, fcavb kolonijų, nujojant, 
kurios tš tų taisyklių yrą’jttž- 
laikęinbs 4r kurios ne?' Tai 
bus geras pasįmokinimas ir 
kitoms kolonijoms, kurios 
ruoštasi, organizuoti koopto 
racijos draugiją pas sayę.; 

b j ...-i '' ■ ■■ ''
• *) I<t)opemtyvuB — tai koopo- 

rntyvP' gi lmoperatoiius
tai žnioguH pr i jaučius ir daly-, 

vacjųs koopeMcijt’s judCjimo. .
, Red.ii

■■r* . .

79-ni metai atgal (1844 
m.)* Aii^ijĮej , Rochdale’io 
mieste buvo įsteigta pirmo-, 
ji vartotoju t krautuve tik-Į 
rais kooperacijos pamatais. v . jM . .r J .Teigti kooperacijosJudėji-IJ*; sel'*

mas patapo vienu iš galin
giausių .žmonijos judėjimu, 
patekančia saulute darbo" 
^mOTmy-pas^tdiĮito^ta-i—tik 
ačiū toms Rochdalėto tak 
sykiėmsJS kurių visų kraštų 
kooperatoriai ištikimai prit 
silaike. Ten, kur jų uoliai 
prisilaikyta — kooperacija 
augo ir bujojo.. Ten kur ne
buvo atsižiūrima į tas tai
sykles, ten jį žuvo — nely
giose rungtynėse-su kapita
lizmu. Čionai tas taisykles 
paduodame. .

Kooperatyvai ir didšiiįjįĮ 
kompanijų krautuves-. .

(chąįn stores)

Kooperatyvių krautuvių 
vedėjai dažnai skundžiasi, 
kad negalima esą konkuruo
ti su didžiųjų kompanijų 
krautuvėmis./ iŽįno^te, tos 
kompanijų* krautuves kai- 
kuriais žvilgsniais lengviau 
gali verstis: jos...naudojasi 
dideliais kapitalais, perka 
ant syk didelėmis partijo
mis; atskaitomybė, visa sis
tema biznio vedimo suvieno
dinta ir-palengvinta.—-- -

•Vartotojų, ‘krautuvėms 
tikriausias kelias tai — ir
gi vieny tiesir. gerinti savo 
prekiavimo sistemą. •

Bet ne visi gal žinoj kad 
tų didžiųjų kompanijų 
krautuvės didžiausius pel
nus * padaro iš suktybių. 
Kompanijų bosai nesiten
kina mažu uždarbiu. Gi di
desnį petoą. ir dividendus 
jie padaro suktybių pasi- 
gaudami. Tas suktybes ‘ ir 
reikia kelti aikštėn ir žmo
nėms rodyti’ Štai jų prie
monės: ■
_ 1. Nuvoghnas nuo svaro, 
nuo .saiko ir'nuo grąžinamų 
pinigų. Pardavėjai gudriai 
verčiami tuos būdus varto
ti Nuo to jie pasidaro sau 
algų priedus. -

2. Tų ’ krautuvių vedėjai 
ir pardavėjai gauna menkas 
algas. Nuo kompanijų nu
sukti nieko negali, nes yra 
įvesta tobula kontrolė. Vie
natinis būdas joms lieka — 
tai nusukti nuo pirkėjų. Ką 
nusuksi, tai tavo. Kas sa
vaitė reikia išduoti apyskai
tą. Jei trūksta nors ’5e. 
— tai prastas pardavėjas.' 
Jei užeina viršaus — tai ge
ras..

3. Įvairios priemonės var
tojamos iškišti prastas pi
gias prekes vietoje gerų ii 
brangių.

■ 4. - •

.tuviu kasdieniniu dalyku. 
Autai Orėgen valstijoj per
leistas ' sumanymas, kurs 
varžo katalikiį' parapijines 
mokyklas.’ ”’Ar- : Amerikos v
katalikai tyli dėlto ? Ar jie 
tylės1?' Ne. Veiks tol, kol 
laisvė katalikiškoms mokyk
loms bus gražinta. Ir bile 
kurioj valstijoj tebus ban
doma ‘ ‘ oregonizuoti” kata
liku mokyklas, tai katalikai 
ir išeis politikon su didės-, 
iriu smarkumu, negu Lietu
vos 4‘klerikalai.”

■ ■!■ i i r i '■ ■! «■ u i, 11
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Laisvamaniai niekad ne . 
giliauja būbnyti apie tai; 
kad kunigai neprivalą kiš
tis į politiką. Atėjus rinki- 

Vk“ mams, tai tas alasas dar lu- p '
biau pakeliamas. Lietuvos 
liberalų giesmę kartoja A- 

r’ .. mėrikos lietuvių laisvame • 
; niai. Jie mėgsta nurodinė

ti būk Amerikos clvašišldįn 
nesikišanti politikon. Štai 
“Sandara”,mini. 21 rašo:'

“Tegul klerikalai mėgintą 
'pasirodyt tokiose politiniai iš- 
^U7sciusiosp šalyse, kaip SUv.

‘ Valstijos ar Anglija. Ar mes 
matome; kad čion, Amerikoje, 
kunigai kištųsi į politiką ■ ki
taip, -kai pavienis asmuo?” • *

■ Laisvose ir išsivysčiusios-" 
šalyse visi piliečiai ir visi 

..Juoniai .turį laisves taip da
Įyvąuti politikoj kaip jie 
nori. Kas tikrai myli tikrą 

■laisvę, tai tą teisę tikrai pri- 
■pažus. Lietuvių laisvama- 
-įiiaj, • alasą keldami prieš 
.kunigų kišimąsi polit ilų' 
parodo, kad jie kunigų luo
mui nepripažįstą laisvės;

‘Pasirodo, kad jie yrą perse- 
klojimų šalininkai.. Kai. dęl 

.,.... .nešįorganizavimo Amerikos 
.. katalikų dalyvauti' politi- 

^ jkujj tai galima tą pasakytų 
2' kad. čia to niėręįkia daryti.

O nėr eiki a ; daryti dėlto,
kad Amerįltoš partijos nėra 
nusistačiusios prieš • jokią; 
tikybą. Anaiptol... AmeiK 
koš valdančiosios partijos 

( gerbia. visaą -krikščtoniškas 
tikybas. - Jei: iš valdžios .pū ; 

. sės yra giažd tolerancija ii;
gerbimas?, tai kuriems ga
lams čįą reikėtų katalikams 
organtoūotis politiškūy dir
voj T\ . '' to *’ ....

Teeinu atsitinka šis tas ir o kai to negauna, tai šabo- 
Ameriką kas yra tarp lie- tnžįoja valstybės tabą.
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L. VYČIŲ K A. APSKRI
ČIO KUOPŲ DOMUI..

Kąi atėjo žinios apie Lietu
vos rinkimų į seimą“ pasek
mes, tai laikraščiai pradėjo 
daryti savo; pastabas. Libe
ralų laikraščiai pasisako ne- 
remsiu Lietuvos. dėlto, kad 
■‘klerikalai” rinkimuose ,e- 
mė viršų. Brooklyno “Vie
nybė” rašo:

tf e •

• “Kad tyros dvasės lietuviai 
rems Lietuvos- Valstybę, iš prin
cipo, ‘tai galima pilnai tikėti 
Bet kad nebeturės to nuoširdu
mo, kokis buvo pirmaisiais Lie- 

. tuvos Respublikos įsikūrimo 
metais, tą galima ir-gi perma
tyti.” . ' ' . ■ -

Toliau rašo,., kad “pažan
gieji” amerikiečiai paseksią 
“klerikalus” ir remsią tik 
savo partijas.,.

Menkas yrą dvasios tyru
mas tų, kurių nuoširdumas 
valstybę, remti dingsta, kai 

•ne jų partija ima viršų-lin
kiniuose. Liberalų nuošir- 
ątataš yrą žinomas ir pir- 
maišiais Lietuvos Respubli
kos metais.; Ką *jie atliko 
Vileišio laikais, kada jiems 
taip - sakant buvo medaus 
mėnuo.'!? Tada jie Lietuvą 
rėmė žodžiais. Jų vadai 
nuo estradų pasižadėdavo 
bomi pirkti.ųž $1,000, o pir
ko už / Knip va. garsu* 
sis Ivas ir dešinioji Vilei
šio ranka Bagočius kad. ptv 
darė. Jų austras .Vileišis 
pats 'beboniu Lietiivoii išva
žiavo. ■ : ; -

Taigi tie tyros tlvases'lie-' 
tuviai“ žotlžiais remia Lietu
vą, jei įię galinu- vadovauti;
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Franklino kooperaty uc 
pionine.. *

Dar tik antri metai,* kaip 
Minneapolio pieno išvežio- 
tojai (niilčmonai) inkūrė 
savo kooperatyvę pieninę. 
Jie buvo . pareikalavę iš 
kompanijos pakelinio algų. 
Kada kompanija atsisako, 
tada jie pasitraukė iš darbo 
ir suorganizavo savo pieni
nę ‘ RoČdelio kooperacijos 
pamatais. Jie dabar turi 
suvirsimi 6,000 narių ir sa 
vo didžiausį biznį. Dieno 
pirkėjai —- yl*a jų koopera
tyvo nariai. • . • ■

Nesenai tos pienines vedė
jas aprašė, kaip jų ko-ope- 
racija pergalėjo pieno trus- 
tą. K ’ ' ■ ■. .

, Buvęs baisūs, pieno; ka
ras. Bet jisaiA buvęs ‘ labai 
trumpas. ? Pereit:! žiemą., 
gruodžio1 d. farmeriai pa
kelę, pieno kainą ^.tc; kvort- 
tai?;. KooperątyvŪ pieninė 
ir-gi‘ uždėjo Įc. savo pirkę- 
jahis?; Tkip padarę ir inaž- 
-iię visos pieno kompanijos. 
Bot vietinis pieno trūstas, 
■susidedantis riš keturių di-_ 
džiausiu kompanijų, - nepa
kėlė kainos.. Tą pačią die- 
nąjltada kooperatoriai išda
lino lapelius, Mielinančius 

' apie pridėjhuą, 1'' cento ~ ant
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Brangūs Darbininkai ir 

Darbininkės! Štai aš ir vėl 
noriu jums pareikšti, kad 
jau beliko tik dvi savaiti 'iki 
L. D. S. Conn. apskričio iš
važiavimo, - kims .. įvyks 
Waterbury,' Conn. Šv. Juo
zapo parapijos darže (Oak 
Park). Tai-gi broliai ir se
sutės darbininkai, aš manau, 
kad’ jau esate prisirengę į 
minėtą darbininkų, išvažia
vimą atsilankyti, o jeigu 
dar kurie nesate prisirengę, 
tai pasistengiate , išanksto 
nusisamdyti trokus. Ypa
tingai Čia noriu atkreipti 
kuopų domę, kad kuopos 
ištikrųjų turi pasistengti ir 
susiorgajnzij^ti į važiuotojų 
būrius. Kuomet, ateis - 10 
diena birželio kad viskas 
būtų tvaiko j e.

Brolau darbininke, tą die
ną tau būtinai reikia išva
žiuoti ir pasilinksminti, nes 
iš .po ilgos žiemos darbo esi 
nuilsęs, pavargęs, prigėręs 
netyro, pro per ištisą metą: 
Tai-gi ateina šviesi dienele, 
kurioje galėsi išvažiuoti į 
rengiamą darbininkų., gogu- į 
žino įr pasilinksminti ant ; 
tyro oro. . Atsilsėti ir. parito 
'kalbėti. su. “savo . draugais, ] 
pyieteįįais darbininkais ir 
tokiu būdu,' brolužiai, bus J 
nauda labai didele mums; 
patiems ir mūsų L. D, K > ■ j 

■ Kalbės ‘ didis darbininkų 
pietelius Juozas B. Valiū
nas iš Watėrkury, Čonms j 
teip-gi ir karštai remiantis 
darbininkų reikalus, ir lieto 
siek atvirai kovoja už darbi
ninkų būvio pagerinimą’ di
džiai gerb; klŪL J» .Bakšys,

* • * i

- k ' v

L. Vyčių N. A. . Apskričio 
metinis suvažiavimas įvyks 
gegužės 27 d., 1923. m. ,1-mą 
vai. po ’ pietų Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėj, 94 
Bradford St., Larvrence, 
Mass.’ ’

Pageidaujama kad visos 
kuopos prisiųstų savo atsto
vus, uos šiame suvažiavime 
bus svarbių dalykų aptarti. <

Kuopos kurios gavo pra
nešimą laišku apie suvažia
vimą dėl birželio .3,1923, ne- 
siųskit’delegatų dėl tos die
nos, nes tai pagarsinta klai
dingai. Suvažiavimas įvyks 
gegužės 27 d.

. . Onei Sid:ei'avioiut€}
Raštininkėa
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LAAVRENCE, MASS.

X. D. M, gegužine.

Parapijos Ma/j ParĮg.
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VIETINĖS ŽllfHIS
t ’ 1
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SMAGI ŽINIA.
< ■

Lietuvių žinomasis vargo> 
meistras Radzevičių# atvy
ko Bostonan ir. padarė kon
traktą pastatyti naujus šy» 
Petro —lietuvių bažnyčioje 
vargonus. Vargonai bus 
puikiausi,. Tokių nieku? 
Naujoje Anglijoje lietuviai 
neturi. Padarys geriau j? 
už prieinamesnę kainą, ne- 
gujsvetimtaučių .firmos kad 
;žuOo, ' P^aryš su 
jausiais patobulinimais. 
Darbas greit prasidės ir iki 
Visų Šventų bus gatavi.

atsisveikino/
Petras Milius, “Darbi- 

ninko” -darbininkas ir 
• Brightonietis Baltrus 
jauskas atsisveikino su vie
tiniais lietuviais ir pėtnyčios 
vakare išvažiavo į New 
Yorką, kur sės laivan ir 
vyks Lietuvon. Abu. ketina 
grįžti rudeniop. , Laimingos 
kelionės ir linksmų ‘dienų 
Lietuvoj! .

; mb 1 .'4;;. -įj .....
Naujai biinieriua.

Šiomis dienomis atidaro p. X. 
Stonkus paveikslų traukinio stu
diją ąst Superior Avė., netoli nuo 
Lietuvių Svetainės. Yra pagirti
nas dalykas tame, nes Clevelande 
randasi nemažas skaitlius lietu
viu, o nei vieno tikro lietuvio ne
buvo, P. J. Stankevičius yra ne
senai dar į Cleveląndą pribuvęs iš 
New Yorko, kur per ilgąjaiką 
itiokinosi paveikslų traukimo, už
tat, lietuviam yra patartina su pa
veikslų traukimu' atsilankyti pas 
p.-J. Stankų, kuris visiems pri
derančiai patarnaus*

* 
p Spaudos platinimas. /J
Te^/pastel)eti per porą sekma- 

dienią palei lietuvių bažnyčią 
pardavinėjant katalikiškus laik
raščius: “Darbininką,” “Drau
gą” ir “Tėvynės Balsą.” Ištik
tųjų liet netikėta kad žmonės taip 
atjaustų spaudos svarbumą, kai 
tiktai pamato vaikutį, su laikraš
čiais, -tai-tuoj--už-koldų--dešimts. 
niinntų ir išperka. Garbė už tai 
pripuola mūsų spaudos platinimo 
komisijai, bet geriausia yra gar
bė mūsų klebonui gerbiamam 
kun. V. Vilkutąičiui, nes tiktai jo 
rūpesniu viskas taip pasekmingai 
sekasi. Tiktai gaila, kad perma- 
žai laikraščių partraukia. Būtų 
gerai apie tai pasitarti spaudos 
komisijai,. . ■

Vargo Vaikas,

Aukos katalikų paramai,
f11111""- ■

Geg. 7 d. . š.. m. ’Katalildškų 
Draugijų Sąryšis buvo . įrengęs 
prakalbas Šv. Jurgio par. salėje. 
Kalbėjo gerb. kun. Dr. I. Česai- 
tis,.. “Draugo” redaktorius, .iš 
Chicago, 111. ’ ■

Šių prakalbų rengėjų buvo no- 
raSj kad supažindinus visuomenę 
su šių dienij . politika Lietuvoje 
bei Lietuvos užsienine politika.

Gerb. kuri. Č.esajtis . tą visą iš
dėstė kuoaiškiausia. Susirinku
sieji išėjo užsiganėdinę, išsinešė 
gerą ūpą.- Rengėjų bttvp tikslas, 
kad laimėjus moraliai, bet čia lai
mėta ir materialiai. Puiku. Ka- 
talįkų akcijai Lietuvoje, kad pra
vėrus sėkmingiau rinkimus į ant
rą seimą, suaukojo $111.00;_

. Aukojo : 
Motiejus Balčiūnas 
Motiejus Grybauskas 
Antanas Grigaitis 
Jurgis Kuzas ... 
Aleksandra Banys 
Agnieška Niauronienė . - 
Viktorija Valansavičaitė. 
Vincas Baltrušaitis ..... 
Af Jutėnas --------- -....
Juozas Jonuška ........ 
Jieva Baltrušaitienė .... 
Marė Jankauskienė 
J. Zaunis 
E. Saukevičius 
J. Sadauskas ..... ■.

Po $1.00: D. Skilandaitė, A. 
Palšis,, M- Dūda, J. Kalakauskas, 
V. aJnkauskas, V. Amšiejųus, A_. 
Ažusonis, M. Paliliouis, • J. šešto
kas, A. Bartninkas, P. Sušinskas, 
A. Norbutas, P. Čerpelskis, V. De
besys, M, Balčiūnienė, K. Rudie
nė, AO. Saliokaitė, J. Bleizgys, P. 
Draugelis, P. • Kvedaras, V> 
Markolionis, V, Balutis, : J. Du- 
blokas, A. PraŠkėvičius, Ę. Čep- 
liauskas, J. Gudas, J. Settkąiti^ 
A. Ramonienė, A. Kučinskienė, 
I<\. Jucius, M; Ąlbriskicnė, $1. Pų- 

' keliėne; M. čerpavičienė, M; Vai
čiūnaite, M. Dulaiisldenė^ J. Be- 
rušaitis, M. Navarauskiene, P. Ja-- 
ntlŠaitis, J. Pervažas, P. Stanke
vičius, P. Porininkas, V. Gizbavi- 
bavičiuslr M. V. Ardzijauskas. •

Ėd 50c,: J. Jlumbliaųskaš, .X 
Mųhuiskas, A, Lukoševičius,- M. 
Vaizbūuieriė, • R.-- Rakaifekns, M. 
VliižbŪĮiiųte, J. Žydonjs, A. Buk- 
nis iF A. tKuirigišlusr ?• 

i T čįąAš paskelbtų vrii'dąi yra" be- 
Irius aidtotojiįrikiirie $y|inąi au
kojo, Matoma, kaŽ ir jiems rū- 
pi. Lieluvus gerovė, nors ąįrič ją- 
girdoje tįk- iš savų tėvelių Iūįiij. 
Tai Blrufeį V’ytąūto/ąiniaj. r Na* 
lio. jauiĮoliiu-lės! ’ NaUo / Jurgio 
Vašingtono.-augintiniai f Visiems, 

: kaip aukojo jums,; taip, iy šiaip 'da
ly vininą ■ prnkaltm^e ? tolu ačiū.’ 

- Garbė priguli-Kat/iiT-Ki Sąryšiui' 
bei jo dĮU'buotiijmns,, ifeį jo 
tyva...jmmgtĄB Šios .prakalbos, -.

Į senai pinamą Lietuvos , h’ ka,- 
talikų lakui vainiką, Sąryšis ta

■W>WWl,l II. .L. i"!, i U I ■■'-gjWMMMe-gė«M- 

kad piliečiai tvertų komite
tus konstitucijai ginti. Ar 
ne hotentot$kos dorosL. 
Žinios ” laikosi?

vakarų. J, čiplinskas nemanda
giai atsake, iš fo ir .susikirtimas, 
J. Petkus šaukė parapijos susirin
kimų gegužės 11 d. Parapijonų 
pribuvo nemažai ne dėl atskaitos 
tik buvo skandalas paleistas kad 
kunigų Kaz. Losinskų, jaunukų, 
išvaryt nori iŠ parapijos. Tik dėl
to buvo’ susirinkę žmonės. .Klebo
nas paaiškino, kad čia nieko to
kio nėra ir lipie kunigus tai vys
kupo dalykas ir tame nieko nebu
vo kalbėta, tik apie J. Čiplinską 
buvo svarstyta. Bet 'jis ant Šio 
susirinkimo nepribuvo, paskirtu 
komiisja ant kito susirinkimo pa
kviest. J. Petkus ir J. Stoškus sto
vėdami ant gatves praeinantį,J.» 
čiplinskų V užkalbino, ka/įi turi 
atskaitų išduot, o jei ne,'tai bus 
bloga. Už tai J. čiplinskas nu
ėjęs į policijų šmakšt abu ir su
areštavo jo, GegužioClS d, įvyko 
tuom tikslu susirinkimas. Pribu
vo J.. Čiplinskas ir išdavė visų 
atskaitą. -Čia buvo įveltas ir A. 
Ramoška ir norėta sudaryt dvi 
partios: Čiplinsko ir Petkaus, Bet 
ant tiek baltimoriečiai turi rim
tumo kad į jų piktumus nesikišo 
ir davė papeikimų už ‘raštavoji- 
mųŠi, nes jie buvolntefemiofi ats
kaitos išdavimu. ..Kada teisingai 
išdavė, tai viskas ir pasibaigė.

Liet. Pilietis.

J. K« i

silaųkę iš visų aplinkinių miešti/ 
h- miestelių. Q ypatingai apie
linkės, Vyčių, kuopos ■ skaitlingai 

i atsilankė.
Be to dar buvo ir dainų progra-

- mėlis sutaisytas. Imas dainavo 
solo p. J. Bptfanaitis iš Patėrson, 
N. J., 2-tras duetas p-lė Puųskai- 
tė ir pdė Grankūnąite iš Eliza- 
betli, N. J, 3-čias solo K. Dapkū
naite iš E. Ncrivark, N. J,, 4tas du
rias p-lė K. Dapkūnaite ir p. Pr. 
Odelis iš Harrisoii, N.- J, Pirmom 
akompknavo p, A. StauŠauskas iš 
Nevi/ Wrię, N.i? Vpąiiios<labąt 
puikiai pavyko;. '

- Jaunimas vėl ‘šoko. Paskui va
karo vedėjas 'pakviečia publiką 
eiti- prie užkandžių. Prie užkan
džių, vakaro vedėjas’ paaiškina 
publikai . vakarėlio surengimo 
tikslų ir pakviečia N. Y, ir N. J. 
Vyčiu apškr. pirm, pakalbėti. Se- 
kantis kalba. Kolumbijos tmiver-’. 
siteto studentas p. J. P. Tamošai
tis. Trečias kalbą j). Daunoras iš 
Neivark, N. J. Bet toliąus jau 
jaunimas pradeda nerimaut ir su 
tuOin užsibaig-gė pasikalbėjimai. 
•Publika vėl išeina ant padlagų ir 
smagiai šoka iki 12-tai nakties. 
Atrodė kad susirinkusieji išsi
skirstė pilnąi patenkinti.

Jeigu N. Y, ir N. j. vyčiai pa
vartotų daugiau savo naujų .su
manymų savo' veikime. Matyt 
tas būtų labai nąudinga .prakti- 
kuo’t.

t

Vietos L. D. S. kuopos bir 
V(L 20 d. š. m., didelis susi 
rinkimas. Svarstė’ apie va
žiavimą į Montello 30-toje. 
“Važiuos. .Tikisi turėti good 
tiines Darbininkų Gegužinė- 

\ i "Urą!/ L L, D. S. išva- V -1 ■

Šv. Pranciškaus parapija 
. ir-gi ruošia gegužinę tą pa
čią gegužio 30 d., nes Fede- 

' racijos apskritys paskyrė tą. 
diefią ir Lawrėiice’o parapi
jai. Parapijos gegužinė ki- 

:—IFau--yra--vadinama—“M:ųx 
— Party,” nes taip garsinama 

yra anglų laikraščiuose, 
Taip pasigriebė vadinti ir 
jaunimas, kuris'uoliai ruo
šiasi. ifat bus ir šokiai! 
Grieš Libbev orkestrai

Parapijos gegužinę ren
gia pati parapija, Federaci
jos skyrius ir visos draugi 
jos. Visos'organizacijos tu
rės po atskirą sankrovą. Pa
langa bus . pilna būdų. Giri 
žiausiai pabudavota sankro
va gaus dovaną. Asmenys 
gaus dovaną kas daugiau- 

‘ šiai išparduos tikietif. t
Šiame isvažįavime bus ne- 

. apsakomai daug brangaus 
tavoro, kaip tai: rakandų, 
drabužių, val^iiį, auksinių. 
d&lykų«ir tt. v Nauja bažny
čia, be abejo daug laimės.’

' Kils nori daug ko laimėti, 
teatsilanko į abi, gegužiui.* 

v Iš kalno kįauskiš kur va-
‘ žiuoji geg. 390-toje Deco- 

ration Day. Nepramiegok 
' namie!

. > ' Kviečia — Visi Visus;

■ HARRISON IR KEARNY, N. J.

Vakarėlis pavyko.

L. Vyčių 90-±os. kuopos pareng
tas vakarėlis nedėlios vakare ge
gužes 13 d. Houtmano salėją labai 
gerai pasisekė. ■ Žmonių buvo at-

DRAUGIJOS IR KUOPOU 
TĖMYKIT.

.A

VĖLIAVOS IR ĮVAIRUS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų - praktikos artistišką 
.. mūsų darbų liūdi ja tūkstančiai 

draugijų. Informacijų dalei rašy
kite:

If. A. NorZcoui,
16 Pleasant St., Larcrence, Mass.

ą. *
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CLEVĖLAND, OHIO.

Lietuvio nelaime.

l»

JGU NARUS
AR ' TURI . GIMINIU ATVA- 
žIUOIĄKbiU AMERIKON?

Suyieįi’ytu Valstijų KeiiSplflii Kaune 
ilnbar įn'llmu aplikacijas dėlpfitaiafe > 

v tų visų- lutų metų “uuptos.” Cu>ū 
ARU,patarnavimas yru gteičlmistns 
■piiRntilyk)* 'I’iisnXterini. su Gumini 
bilietais’neturi luukt įlmrl, clel to,. 
tauDCUihard lukAs'apleidžia Eur.o- 
piį kas keletą dienų,. ■ '■. -

Cunard Linija turi padarius su- 
■ turtj. įdėtu toje ‘dėl piikolbėjton) pa- 

BitŽleriiHM f>ėr jų dairią darbinin
kus, sutaupo Jiems laikų ir ištaidas 

-»dein>>tani priveda ptusiižierius prie 
pat laivo, Sis 'patarnuvftnnu voltui.

Dėl tolesnių hltorinn'eljų Kreipki- 
•. tto paš pilė laivų -liįentų, arba:

CUNARD LINE, > . 
IMStam SW$et, , 
Boston, Muss.

t

• »

Ten Buvęs.

BALTIMORE, MD.

kad ten šiomis dienomis
ims

Dabar jau. Baltimoręj.c tikrą 
vasarą. Oras atšilo, lietuviai sek
madieniais išvažiuoja į laukus ant 
piknikų, kuritios pasirengia dėl 
pasismaginimo, tyrame ore, o šia
me sekmadienyje., buvo bažnyčioj 
gražiai apvaikščiota Švęstos Dva
sios šventė,, o kaip gaila, mūsų 
žmoniij: apsileidimo,, mažai žmo
nių ant sumos ir mišparų tebuvo. 
Tiesa,' kiti išvažiavo įAVashing- 
toną ant atlaidų.. Per šias dvi sa
vaites p., p. Čižauskai, mūsų var
gonininkas su. žmona viešėjo 
Detroite, Mieh. pas brolį kun. 'J. 
Čižauską ir iš ten parvežė šiokią 
žinią,
prisnigo apie šešis colius, o 
mus jau Vasaros šiluma.

Skandalas parapijoj.

Per šeštines klebonas bažnyčioj 
pabare per pamokslą tuos, kurie 
neteisingas apkalbas apleidžia ant 
nekaltų asmenų, taip pat ir kuni
gam atrašė šmeižiančius laiškus, 
bet’ nepasirašė savo vardų. Tas' 
nesmagumas claėjo iki arcivysku- 
po ir ten pasibaigė tuomi, kad to
ki laiškai be parašo visada eina į 
gurbą, nes ir pats arcivyskupas 
tokių laiškų gaunąs.

Vadai susikirto,

J. Petkus parapijos komiteto 
narys nehiandagiai pareikalavo iš 
J. Čeplinsko, veikėją i)ii«nininko, 
atskaitos -už klebono- varduviii

c

Daugirdo, gyvenančio po num 
8405 Sowinski Avė. gegužio 10 d, 
š. m. du vaikučiu per šeštines ne
buvo nuėję į mokyklą.. Jiem na- 
mieje.bežaidžiant, atėjo lenko vai
kutis Stanley .Wsželak ir juos pa
vadino nueiti kur stovi dinamitas 
ant Gordon Park ir 140 Street.. 
Tenai, le’nkutis pasiprašęs pas 
“vačmono” vaikutį, kad tas pa
ėmęs nuo tėvo raktus ir jam pa
duotų. Gavęs” ko reikalavo, tuo
jau pasiėmė 14'šmotu dinamito ir 
visą taksiuką “kepsų.” . Visa tai 
paėmęs, lenkutis parsinešė namo 
ir pasidalino su Daugirdo vaikais. 
Neilgai laukus, atvažiavo žydas 
“peclliavodamas” ir norėjo tą vi
są dinamitą ir kepsus parduoti, 
bet žydas pasibijojo pirkti. Jis 

’ sakė: “Aš tada iš jūs nupirksiu, 
kada jūs nuimsite nuo. kepsų vi
są viršų.” Lenkutis .pamatęs, 
kad žydas reikalauja nuimti ir 
Daugirdo , vaikai rengiasi uždegti 
kepsus, tai jis nubėgo ir pasislė
pė po porcinis. Neilgai laukus, 
žydas padavė degtuką ir Vytau
tas Daugirda uždegė vieną kepsą. 
Ekspliodavo visas bakšas kepsų, 

; sužeisdamas Vytauto burną. Vie
na. akis labai sužeista, kita: kiek 

• lengviau, paskui krūtinė, ir abi 
kojos. Astram.jo broliui sužeidė 
burną ir apdraskė kojasi Žydui 
sužeidė rankas ir kojas. Vytau
tą nuvežė ’ grpitai į ligonbutį. 
Stanlcy IVszeląką policija paėmė 
į pataisos namą. Yrą dar laimė, 
.kad tuom sykiu nepasidarė eks- 
pliozija iŠ to dinamito. Jeigu 
būtų ekspliodavęs dinamitas, ta
da būt nelikę nieko'gyvo.

,7 .....

...... .$10.00
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•?' DRAUGIJŲ :ATFVI3AM t? ,
T^lphk-IlVpVčliąvg, Kukardy, visokiu Ženklelį, Guzikuriu, Ant- j

MvU V w spaudu..ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. I 
Reikalauctemi Katalogo ar Sampalu> pažymėkite ir jusu dr-tės vardą, į 
STRUPAS*CO. * 9.0-92 Fėrry St.Nevvark^N.J. j;
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w. MTOHBUJia, MASS.

S. L. R. K. A. 182 kuopa ren
gia pikniką 3 d. birželio. Bus’ toj 
pačioj vietoj, kur pernai būdavo, 
Bus Šaltos košės, saldžių gėrimų, 
lenktynių ir kitokių Žaislų. Ma
loniai prašome visų iš miesto ir 
apieliifkių atsilankyti ir pakvė
puoti tyru oru. Atsilankę nesi- 
gailėsit,

Kviečią Komitetas.
^Jl-1—..l'IH  .1 n. į.Į .„»«!'■
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“Lietuvos Žinios,” Lietu
vos liberalų dienraštis pra
dėjo ieškoti priežasties Lie
tuvai nesisekimo. . Nurodo
ma, būk taip yra dėlto, kad 
Lietuva nesiremia alijau
tais, nesirūpina suprasti jų 
norų bei reikalų. Girdi Lie
tuva perdaug,kreipia domės 
į Vokietiją ir Rusiją. Gir
di: Tarytum mes,dar ‘abe- 
jotume, kad ne vokiečiui su
provokavo karą,” Suvieny
tose Valstijose senai pripa
žinta, kad ne vieni vokiečiai 
yrA Didžiojo Karo kaltinim 
kai. O nelab senai vienas 
Amerikos laivyno admiro
las pasakė, kad Amerika 
Vokietijos padėtyje būdama 
būtų skandinusi Lusitanią.

“Lietuvos Žinios” num. 
95 rašo ‘kad Viekšniuose kal
bėjo ir bolševikai, ir soči jai-, 
demokratai ir kitokie, Gir
di kuomet socijaldemokratii 
kalbėtojas užsiminęs kri
kščionis' demokratus, tai

. į ■ * * * ■ z

“minia lyg vienas. žmogus 
ėmė rėkti, staugti; švilpti, 
jog nenori klausyti.” Būk. 
mat minia palaikė jį už kri
kščionį demokratą. Bet pa
aiškėjus, kad jis socijalde- 
mokratas,. tai minia nutilus. 
Vet kuomet kun. Būdvytis 
norėjęs kalbėti, tai minia 
surikus: “Šalin traukit ku
nigą nuo bačkos. ” Ir kri
kščionys'negavę. progos kal
bėti: Šituos pranešimus “L. 
Žinios” apsilaižydamos in
dėj o, o kuomet Sleževičiui 
Prienuose tas buvo daryta, 
tai “Liet, Žinios” sušuko,

Laisvamanių ir socijalis- 
tų laikraščiai pilni prasima
nymų apie krikščionių de
mokratų diktatūrą Lietuvo
je. * O štai atėjo žinia, kad 
buvusis Kauno “Laisves” 
redaktorius Dr. Bistras nu
baustas 3 dienomis arešto. 
Jei jau krikščionys-demo“ 
kratai Lietuvoj taip .dikta- 
■.toriaųt^ kaip/iįbeM^^pie6; 
šia, tai savo žmonėms painu 
šių bausmių neskirtų. \

Brooldyno “ Vienybe”
num, 41 jau kalba apie Lie
tuvos seime liaudininkų blo
ką su lenkais. Liberalams 
nepavydimelenkųtalkos;

Iš pranešimų apie linki
mus į seimą neišrodo, kad 
Klaipėdos krašto atstovai 
inimami. ’lr jokios, žinios 
apie rinkimus tame krašte. 
Ar nebus taip, kad ali j an
tai uždėjo “veto” ant rinki
mų Klaipėdoj.

Pagal priimtą paprotį 
parlamentuose, kur yra 
daug svetimtaučių, leidžia- 

’ma. kalbėti tij tautų kalba 
St. Seime žydai griebdavosi 
rusiškos Įkalbos.... ..Bet to. 
jiems Bebuvo leista . daryti 
remiantis tuo, kad rusai Be
turi reprezentacijo.s/ Da
bar kas kita. Rusai.turi du 
atstovu ir Lietuvos seime 
suskambęs 
jažyk.”

“pravoslavnij

nnGPACIJA DIDĖJA.
■' Ottcitva.—Ateivyste į Ka
nadą didėja. Šiemet bal. 
mėnesį atvyko Kanadon ant’ 
44 nuoš. 'daugiau, negu per 
tą mėnesį pernai# Iš viso tą 
mėnesį Kanadon atvyko 9,- 
!500. ateivių. .

J ■■■» !—■■■« « I U ‘ ■■■ II . .11. R,
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“GRAFAS KAIMIEČIO 
BERNU.”
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Naujai gautos iš LIETUVOS mal
daknygės yra šiokios:

Mažas Ahkso Altorius, audi
mo apdaru .,........... .$1.00 

Mažas Aukso Altorius, ska
ros. apdaru .............. $1.50 

•Aniolas Sargas, skūros ap
daru . . . .$1.50

Amalas Sargas, audimo ap
daru ..... ..... ........ ... . .65 

Gilus Atsidūsėjimas, audimo 
‘ apdarai^, maža .......... 
Visuomet su Dievu, audimo

apdarais, mažą .......... .60 
Norėdami jas gauti kreipkitės pas1

“DAR BININA S” 
366 Broadway, So. Boston, Mass
*.• •

.60
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šiuomi pranešu vietos ir i) 
apielinkės lietuviams, -jog t > 
laidotuves aprūpinu kogc« j) 
riaumai ir už pigiausią kąi- o 
ną negu kiti... Į apielipkių «į 

‘ miestukus važiuoju ir už tai | į 
į nieko nerokuoju. Dienų ar «> 
! naktį kreipkitės Šiuom. ant- J ’ 

tašu: 7 ' " Ė ■

I. ■ ' * ■ • *’ ■. »

! f; j. akunevioius,
j 268 W. Broadvay,

So. loštoji, Mair.
1 om«. T«i.‘ 88L Gyv. Tel, 2024-J,

• **
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UNnrHERiaNlIliES
JOINT SĖ AVICE WITH

HAMBURGAMERICANLINE
I Trumpiausias susisiekimas .
J su .visoms dalims 

LIETUVOS 
r SaViiltlniallŠplaiiklmui nuo 

I’ier 80, North IUver,. <0-(h ‘ 
St, Ng\y York,12 vai; dieną.

I Knjutos su 2, 4 Ir 0 lovom 
į. imt visu laivų. Dideli AmJ- 

gyiuo taunbiiriU, sųloimi ir 
phivaltaičiojimo deniai skL 
riamt 3 KUusnl. Aut laivų d

“r«i/ėrMi ‘UfoąnĮ Carroii" ir 
',<71į«rhųjrlat? yra speclalEkų 
kajutę. , .

kauk tfljų Sriubų laivai ’ 
;. “RcZuinco’’ i V
p “AZOort Balnio imtarnaujų 

-t Vmo4 2-ros.lr 3-člos kl. pa- - 
• juitterhmiB. '

..UMTED.AMERiaAN , 
LINUS, • 

Ne* Vort 
arba autorliuotua mjentua : J 

‘........   -'•■■„•v’’ 1

7

i.

lt*'

s*

O nelaime I Yra daug- Žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto i 
Tariau ‘geras- draugas patars 
naudoti. .'■• A t t

I&teč 
pleiskanų inh'tinąjį-priešą*' 
Suvilginkito RufflėS' savo gal
vos odą , kasdien per kokią 
savaitę laiku ir pleUkapoa 
įlietas pranyks. Naudokite 

‘ Rufiles iiiiolamš U* po to,' ir 
;mo buM užlaikykite sąvo 
fvos: odą švarią;. ir ^sveika it* 
savo 'plaukug'-gražiais ir iviL- 
■gąnriaiav . A ; ?

/Kritir Oje. arba pririųa*
kito 75c. tiesiai j lubftr^torij :̂N

R AK RiCHTBit <^0.
IO4-t

__

l

4 SA, 4tfc Sk
Wyn, N. Y.
'11 A"--"""""-..

t

Birželio 3 d. 7:30 vai. vak, 
bažnytinėj e salėj e, W. Fiftb 
St, So, Bostone, , bus per
statytasnepaprasta^ veika* 
las: . , . ’

Veikalas savainąi Jabąi 
juokingas. Kurie turėjo 
progos jį.pamatyti, tai ne
gali atsigerėti. ,. Taigi bus 
gera, proga ir tiems, kurie 
jo nematė jį vėl pamatyti. 
Nepamirškite- birželio 3 d*, 
vakare. ’ . ■

Dengėjai,

IŠ L. D. S. 1-OS KUOPOS 
DARBUOTĖS,

Geg, 24 d. L. D. S, 1 kuo
pa .turėjo susirinkimų, Nors 
susirinkiman atsilankė ir- 
nedaugiausia, bet buvo svar-. 
štyta reikalai. gana ,gyvai. 
Ypatingai svarstyta išvažia
vimo į Montello reil<aįai, Ža
da So. Bostonas pasirodyti, 
kad ir jie dar daug gali. IŠ 
So. Bostono rengiama net < 
trekai, būtent: L. D. S. kuo
pa, Mot. Sąj. kuopa, L. Vy
rių kuopa, ir ’ L. Dukterų 
Dr-ja. Ir. dar žada S. Bos
tono jaunimus paimti troką. 
Bravo Bostoniečiams! Ti- 
kietus. L. D. S, trokams ir 
abelnai visiems galima gau
ti ‘‘Darbininke,’, ’pas V. 
Savicką, pas/p-les Žukaus
kaitės, pas V. Medonį ir V. 
Valątką, taip-gi pas Mari
joną Karčiauskienę.

‘ . *
Vėliau buvo svarstoma ki

ti reikalai. Būtent: Komisi
jos . nuo 1 ‘ bomų ’ ’ apsigyni
mo. Pasirodė, kad buvo 
kviesta tuos, kiųio nukentė
jų fegistfuijtis, . bet 
skriaustieji dar neatsišaukč. 
Nutarta,.. kad „ visi nu
skriaustieji. kreiptųsi p6B 
vietos Lietuvių Piliečių 
Klubą/ -iį >

Sckmitrš susiryikimas nu
tarta laikyti teRAČioj* 
vietoje, birželių 2Ė t d; 7?3U 
vak, kur Itas Tenk«mii ./B<*’ s 
man atstovai/ . ' A.

; Gegužes 20 d. S, nvL* 
$ų 17 -kuopos. Atletiški® <3 
skyrius rengia linksmus •

»».•

<•
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’us parapijos svetainėj', 492[marginimų. Taip-gi bus dai 
. 7-th- St., So. Boston, 
nss. Pradžia 7:30 vai. va
ire. ’ .
Tad-gr gerbiamas jauni“ 
e ir suaugę, kviečiam vi- 
is atsilankyti į mūs .rengta- 

$pns šakius ir tuomi parėtu1 
%it mūs pradėtų darbų. Nes 
gerbiamieji įus žinotu -kadf.?- 
‘tnes auklėdami jauiiinin, tu- 
«h -duot jam dnuĮžsiemimų.

čia kaip tik jaunimo ir 
įarbas tverti atletų skyriai, 
3foiip įa-i: base-ball ir f ool
itai! ir ten traukti /visų čia/ 

La/ 
Ttad-gi kasLgyvas ur/ dar 
lite . patrepsėti, tai vi

si marš-j minvtus šokius ir 
yisi būsit pilnai, patenkinti, 
nes muzika bus pinuos Lie
sos. ‘ ’

mi, -šokiUy -piano skambini
mas.

Visi lietuviai širdingai 
kviečiami į Šitas prakalbas. 

Reny ejos.

METINIS BALIUS.

-JT.

**“: A
t •

;■ DK-jOS MIŠIOS.

Ateinančia nedėlia gegu- ■ 
žio 27 d. Lietuvos Dukterų 
Moterų dr-jos po Globa Mo
tinos Švč. Įvyks mišios. Vi
sos nares privalo atsilanky
ti 8 vai. iš ryto su dr-jos žen
klais ir baltai pasirėdžius.
• . V akar e pobažny tinę j sa
lėj įvyks minėtos dr-jos pra- 
kalbos, bus .ir visokių’ pa-

lo Draugija 30-tų dieną ge
gužiu,. Lietuvių Svetainėje, 
kampas E ir Silver Gatyiip 
S<». Boston,. Mass. -

Šis •balius bus paskutinis 
.pavasario laike, todėl virš-' 
\ininėW^lraugija xkyieėra vį^ 
; senus\įr\§a&ins ’Soutii 
Bostoniečius ir iŠ apielinkės 
kolonijų, neš bus geriausi 
muzi kali ta if kuriuos pirmu 
kartu girdėsime Soutli Bos-- 
tone/ Taipo-gi bus visokių 
užkandžiu ir gėrimų, bus vi-_ 
sokių kokių tik randasi So. 
Bostono.

Balius’ prasidės 2 valųndų 
po pietų ir arauksis iki vo
lai naktį.

Kviečia Valdyba

SOUTH BOSTON HARDWARE GOMPANY
PAVASARIS PRAŠVITO. • 

Dabar, kuomet saulute aukščiaus pakilo ir putir-
pino sniegus, yra patogiausias ./laikas pertaisyti ir g

įiumaliavoti stųbas, nuva- g 
nišiuoti Rakandus ir išbal-g 
■tinti kambarius. §

BUI< PATS FpNTERIS Ir me-§ 
clinnlkas, sunaudok atlikusį Jalkąg 
prie savo stubos. Ateikite pas mus, ss 
o ineft parduosime tavorą Ir paaiš-^ 
kįsime tatip jis reikia vartoti.. O r- g 
derlus paimame telefonu ir pristą- jn 
tome tavorą { namus. Viskas at-^ 
liekama greitai ir pigiai.

REIKALAUKITE SAMTELIŲ, g 

MM ■ MOT,./« 

 

. ’ SOUTH BOSTON, MASS. gg 317 WESTĄ
H • ’ Telephone So. Boston 167—-W g&

PAKULĖ SAU ALGĄ.

New- York. - Majoras. 
Hylan pasirašė bilių,, ku
riuo jam pakeliama alga 
Jis gaudavo $15,000 per me
tus, dabar gaus $25,000. ‘

. Tėlephone South* Boston 3520
. Namų Telef.: AspinvalI 0581

ADVOKATAS

OMĄ(SHMItA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
Comell University su A. B. 
G. Washing’ton Univ. su LL.B. 
“DARBININKO” NAME

(antros lubos)
366 W. Broachvay, So. Boston.

' • t ■►

IŠEGZAMINUOJU AKIS
■ - •-

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptonius kuriuos ., 
pagimdo nenormališ- 
kos akys: .nematymas, kreivos a- 
kys,. pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
-galvos-, ir ’ nugaros skaudėjimas; 
ūžimas ir svaigimas galvos, neiyų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais. ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums .

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS ’ 

377a Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
’ PARDAVIMUI 36 AKRŲ 

FARMA.
Sn arba be gyvulią Ir įraiikią, netoli 
bažnyčios ii' mokyklos. Atsišauk pas 
P. Karingą. P. O. Bok 125, N<s-tli- 
bridge Center, Mass. (2)

Tuščias trijų šeimyną namas. Gali 
būti pirktas už 2,250 dol, Atsišauki
te greitai.. 22 W. I’ifth St., So. Bos
ton, Mass. . . (29)

REIKALINGI vy rai galvaniziiig’d:U‘- 
•bo skyriuje;- Darbas liuo gtukų (piece 
AVork). Mokestis nuo”2(r-:3O dol. savai
tėje. Atsišaukite: Riverside Boyler 
WoTks,‘ 491 Mala St., Cambridge, 
Mass. r • ’ (29)
'T ' ..... ~ # ■ T~ ............ ~ .

Palestam savo levo Simono Marcin
kevičiaus. paeina iš Lietuvos žilią kai
mo, Kidulių vai., Sudargo par. Ma
lonėkit pranešti jėigu kits aipe jį žinot 
ar pats atsišaukti. Aš turiu labai 
svarini reikalų.

Jonus Marcinke.rtčius, 
1418 E. 2-3-tli St., • Cleveland,
’ ■ 1

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
i Be jos'.mes negalime dįSiaugtis 
I gyveniniu ir anglį pasisekimuose
Kmtlri nw sergame, tai musid 
svūrbinushi dalyku yru gauti ge
ras -ir mnjuimm daktaras,, kuris 
žino, kokiais keliais sugr^inti 
mums sveikatą. .
Aš gydau naujas talpai Ir užsl-l 
senėjusias ligas per, daug metų 
ir tasai mano Ilgas praktikavi
mas Išmokino -mane pagydyti 11-■ 
gus ir sugrąžo ti matfo paelehtamįH| 
gerą, sveikatą labai trumpu laiku,M 
lengviausiais būdais ir pigiais. H 

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. ■ 
Mano ofisas turi visus {taisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tnt-E 
gi nepaisant, kaip sunki liga ir kaip ilgai sergi, ir kaip daug sykių bu-H 
Vai nepasisekime atgavime sveikatos. Aš pasirengęs parodyti .Turns H 
Jrą aš galiu padaryti,- jeigu ,Tųs man pavesite.save gydyti., Ą# gydanM 

Į šimtus kitą ligą ir galiu Jus pastatyti ant naujotakaį kuris Jus vfcsgj 
prie išgljimiiy-sveikatos, kokios esam verta? K
f\ Mano dydi/mo dCaiiios Ym EitįM Migsi Įf Lengvi, . KL /’\/ \ .a/ ' Ą ’ L’ A’ M V H

L DR/. MORONE v' S 
, 220 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.®

. Priešais Majestlc-Teatrą. - M
Ofiso vai. : 9 ryt. iki 8 vak. kasdien—Nedėliojus 10 ryt iki 1 v. po piet K

DR.A. J. GORMAN
DUBAUSKAS),

DiMTIITAt
+ •

705 Mali ILt Montello, Ihu 

ĮKumpu Broad 85.1 

Tek Iroektoi H13-W.
, 4-

‘ Tek So. Boiton 248a l| '

DU. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
Gydą afitrlai Ii chroniškai ligas 
t moterų lr vaikų. / Egžąūil- 

fc^ūlQiipjaudąixSr, Slapumą 
savo laboratorijoj. Sutelkia 
mui laiškai! kitur gyvenau-'

Adresai:
606 BROADWAY,

BOŪTH BOSTON, MASS, 
, (Kampas G St. Ir BroadwayJ’ 
VALANDOS: 9—11, .2-^4, , 7—9

/'

h PUIKI VAKARIENE
I • RENGIA ‘MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGIJA

f NEBEltOJE, GEGUŽEŠ-MAY 27 DlEfiį, 1923 M.
|. . LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
g Kampas Ė ir Silver Streets, South Boston, Mass. g
g- Bilietas — $1.00 J pradžia 7:30 vai. vakare. * ’ .©
© Tikintus galima gauti pas -Draugijos nares, Baitic- Statės Kor- | 
| parapijoj, “Sandaroj” ir “Darbinmke.” f ' 
©©.ffi©©©®©®©®©©®©©©®©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©^

? SOUTH BOSTDN’O PIRMOS LIESOS VALGYKLA | 
I STRAND LUNGH .?

Lietuvi ir lietuvaite! Alės turime skaniausiuY lietuviškų ir. amerikoniškų valgių. K Mes esame til^jy 
vi, kad Tamstds pas mus atėję,', paliksite mūsų pa- *|* 

A^tagnavimu užganėdinti. ’ * Ą
♦f Taigi lietuviai REMSITE 'SAVUOSIUS t. $
X. . - liauji Savininkai X
♦| S TR AND LU-N C.H‘ ' X
X 304 Br.oad.way, Sonth' Boston, Mass. %

K ■

[Tį

2ljaj rzlgnii
- t

4 - Paryžius.—Francijos mi- 
nisterių kabinetas su pre- 
įiiieru Poincare priešakyje 
norėjo rezignuoti. Bet prez. 
Millerand rezignacijos ne
priėmė. jie norėjo rezig
nuoti dėlto, kad . penatas nu
balsavo netvrinėti įtartu . ** * 
komunistų. priešvalstybniių 
darbų. O miiiisteriai buvo► • • 
pareikalavę tų padaryti.

. Paieškojimai .
I’aieškaū .'savo sesers Magdalenos 

Aleksandravičaitės (po vyru Glogienė). 
Paeiita Iš Kauno gub., Raseinių apsk., 
šx-ėlcšilos.l1ttrapijos, šaTpėfflr sodžiaus. 
Visą laiką- gyveno Brooklyn’e, N. Y. 
Ji pati ar kiti teikitės man pranešti. 

’ (5)
4406 S. Woofl SU .Cliicago, III. 

Jlei'd Omiialiattskicnc,

F. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS -

414 Broadway, So. Boston.
Tel. S. B. 0441.

Antros luto8—Viršuj L, P. B-vBs 

GYVENIMO VIETA r
275 L0WEtU AVĖ., NWTONVWffi, MASS 

Tel. w. Nėwton 1463—W.
I • z
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į Tel.' No. 550. ' x

LJ.REmOS.MJ.
(RINGAILA) 

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai

Į Po pietų nuo 2—-4
I Vakarais nuo 6—9;

. Nedeliomis nuo 1—3.
419 Main St, ATHOL, MASS.

■ V.
f.

» » >
/■ ‘ / įžanga 2S CRNW '

r
■ \

' Tel. So. BoBton 82B
LIBTUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS} 

Laikinai perkėlė ofisą po N& 
425 Bboadway, So. Boston Kam, g| 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 Iki 12:30 ryte Ir nuo t:W 

iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. vąk. 
Ofisai uždarytės snbatoa vakarai!

Ir nedėliomls. •

■I

16 Metų Sonth Bostono

DR. H.S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BE0ADWAY 

VALANDOS i Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

3 '

-CE

■1

Tel. So. Boiton 270

J.MACDONELL,M.D.
Oal^auUkalMHirlietUviiUoi 

Ofiso Valandos: 
Rytalalkl9 vaL. Po pietą nuo I—I. 

Vakarais nuo 6 Iki 9. .
511 Br’oadway, So. Boston,

DID. liet. kun. keistučio 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — VlncasZaleckai, , 
81 Mercer St,, So. Boston, Mass, ' 

VICE-BIRM. — Antanas Pastolis, • 
146 Bowen St., So. Bošton,/ Mass. 

?ROT. RAST. — Antanas Macejūtias, 
..450 E. 7-th St, SorBoston, Mass.

FIN. RAST. — Juož. Vmkevtčius, 
169. W. 6-th S t, So. Boston, Mąss.

KASIERIUS — Andrius Zalieckas, ’ 
807 E. 9-th St, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granite, St.,: So. Boston, Mąss. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
dnlus susirinkimus kas pirmą nedec 
denį kiekvieno mėnesio po No. 694 • 
Vashlngton St., Boston, Mass.’, 6-tą v. 

vakare.’’ Ateidami drauge -Ir naujų na
cių su savim atsiveskite prie musų dr- 
Jos prirašyti.
——...... i . ■ - -

y

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Valgomųjų daiktų pirtis pas 
mane. Užlaikau šviežiausią mėsa 
ir geriausios rūšies visus valgymo 
produktus. Kainos pigios. Ėemki- 
te savą biznierių. Senkui mano 
Storas buvo 90 B St., dabar ran
dasi po num. 314a 8-th St. kam
pas Gate St. Tel. S. B. 3335—M.

Vladas Paulauskas.

Elzb. Mielniklenė, pirmininkę,
44 Cedar St., Hartford, Conn,

O. LabickienŠ, yice-pirnjin Intai,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn.

P. , Lablcklenė, iždininke,
44 Madison St, Hartford, Conn. 

.Marijona Rutkauskaitė, fin. raštininke,
16 Atlantic St, Hartford, Conn, 

R. PundztenS, prot. ‘raštininke,
19 ,Walcott St., Hartford, Conn. 

Alos draugijos susirinkimai, būna, kas 
antrą nedėldienĮ kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėje. '

W. KAZIMIERO Rt K. DRJ08 
SOUTH BOSTON, MASS.

, VALDYBOS ANTRAŠAI.

Parsiduoda Restourantas sykiu 
ir užeiga už labai pigią kainą. 
Biznis išdirbtas,, gera proga lietu- 
viams. Neatsakom prieinamo pa- 
siūlinimo, nes turiu priežastį par
duoti greitai.. M. Galinis, 177 
Jefferson St., Newark, N. J. (29)

PARSIDUODA NAMAS
PARSIDUODA septynių £imHUų n>

.mns labai -geroje vietoje 75’Intervale 
SŪ Mbn.tello, Mass; Pardavimo prie- 
kastis .ta, jo|f savhihikas,. gyvmlanum 
ant fimuos, negali atsakančiai pvlžtu- 
.rėti • hahuy nes jum perdaug ’ dnrbm 
Namus nešu, gerą ramią, nes kambariu : 
vlsiuliį būna užtinti. Narlnttejl plates
niu žinių kreipki t?s laišku ntba .-ypu- 
tlštad šiuo antrašu: ANT STONKUS, 
P, O. Box .G2, Bvookville, Mass, Tek 
3281—lt, Broėktoin ' ■ (26)

PIRMININKAS — VI. Paulauskui,
•814a 8-th St-Tel. So. Bf 333.1— 

VICE-PIRM. — J. Jaruša,
440 E. 6-th. St„ So. Boston, Man, . 

PROT. RAŠT. w A? Janušonis,
142G Columbia Rd., S.Boston.Maai. 

CTN, RAST. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Masa, 

IŽDININKAS — L. Švagždis, ■ . .
111 Bovveft St, So. Boston, MftBS, ’ 

TVARKDARIS — P. LauČka, 
. 393 E. Ftfth St, So. Boston, Mass.
DRAUGIJOS nurašąs reikale —

866 Broadway, So. Boston, Mfiisi. 
Draugija savo susirjuklmus laiko 2-r| ,
tiedėldienj kiekvieno mčilesio l-mą vai 
po pietų, parapijos ■svetainėj," 492 Bk 
Seventh St., So, Boston, Masą.

W. JONO EV. BL.PA1ELPIN&S 
DRAUGYSTES VALDYBOS

- ADIiEŠAL ; ’

.PIRMmiNKAS X :L. PetraustaVĮ,
252 Gold ŠL So, Boston, Mase. 

ViOĘ-PIRM. KRi^s Ambmaą, ' -
492 E, 7-th St, S<X Bostofl* il.aM ’ 

PROT. RAšT. — Julhiš Savickai,’ 
ilVBown St4 Šo,’ Ųostėbį Hm .- 

FIN. RAŠTININKAS.— L Svagldys,
171 5-jK St, So. Boeton, Mm ’ 

EAsiĖRius — a; nwwuw,. ' ; L
8Š5 M BmdrcAY, & Bofctdn, bla^n. V. 

/HARAALKA ĘalldvL .
7 Wlnfleld St, So» 

ŲrauąUa.-lalta) 
nodfildl^hĮ • liekvląnb 2-ri vąl
po pietų |r; .Petro parapljoii ioia}, <& 
& MovtįnthSonik jį^ton, Maro,L..

. ■

Darbininkai, jauni ir šeni, visi kaip vienas į Gegužinę, kas kuo 
, karais, traukiniais, visi į Romuvos 
Bus chorai, dainos.

I galite, automobiliais, trokais 
ūs graži programa, 

jeigu nebusite Gegužinėje.
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; Tel, Malu 2483 

GEORGE H. SUIMS 
ADVOKATAS 

811-812 Old §outh Building
. 294’WftsbWc«t Street. a

• BOSTON? MASS. • 
Valandos : p Al M. lM 5i30 & M 

v J GjR’ęhimp vietą • 
10 Vtoiiųtojp Strket, East Boston 

Tel. Eant Boston 152-J.;.
... -jniv i

A. *
' \ ' - .

'

■ 
»

'K'.

l i

‘jr ’

>-

«■
H C

t

.1
. . y-ĄT

•t ' * 4
fT- )

>


	1923-05-26-DARBININKAS 0001
	1923-05-26-DARBININKAS 0002
	1923-05-26-DARBININKAS 0003
	1923-05-26-DARBININKAS 0004

