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Katalikai tiįri suprasti, kad jn 

aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių, indu ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mos 
negalime tikėtis "sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu, .

- ’ . • Vyskupas Kiliau,
I

Organas Amerikos Lietum# 

Rymo Kataliką Švento / 

t Juozapo Darbininką

. Sąjungos,

V V

GAISRAS. .

Capaan, N. II. — Sudegė 
. . 47 namai ir žuvo vienas

. -žmogus. Po nelaimei visi 
. gyventojai taip atjautė pa

degėlius, kad tą pat dieną 
visus priglaudė.

Tą didį gaisrą sukėlė 4 
metų vaikas bežaizdamas su 
degtukais.

’ nesutikimai tarp
NEGRŲ.

Neiv York. — Negrų, or-
• ganizacija, kuri mobilizavo

• kapitalą gabenti "Amerikos 
negrus Afrikon ir ten įsteig- 

>’ t-i Juodąją Respubliką atsi
dūrė į teismo rankas. Skun
džiamas Marcus Ilarvey, 
juodasis Mozė, pinigų eikvo
jime. .Negrai kaip ir žydai, 

o > tiĮiiJbkią srovę, kuri rūpi
nasi negrus sugabenti Afri
kon ir ten steigti rasinę kul
tūrą. Buvo tam isteige 
Black Star Line. Tarp A- 
merikos negrų buvo sklei
džiamas ■ obalsis “Back to 
Africa.” . ■

■ SUDEGĖ TEATRAS..

Helsingfors..- Gaufomiš 
žiniomis, Petrogrado opera 
sudegė ir daug žmonių žuvo 
kilus panikai ir visiems .šo
kus .prie durų.

Laike lošimo drabužiai 
vieno aktorių užsidegė ir 
greitai padegė scenerijas. 
Nors greitai nuleista saugiąr 
ją- užlaidą, tečiaus panika 
jau buvo apėmusi publiką, 
kuri grūdosi prie durų, vie
ni kitus mindami po kojų. 
Žinia nepaduoda kiek žmo
nių .žuvo, bet tik .pasitenki
na pasakymu, kad “daug 
žmonių užmušta ir dar dau
giau sužeista.” .

Gaisrininkų pastangos už? 
gesinti gaisrą nuėjo niekais. 
Puikus teatro namas sude
gė.

VŽPl’OLE PATRIARKA.

■t

DĖL PERKŪNIJOS.

Hopateong, N. J. — Lai 
ke audros perkūnija vietoj 
nutrenkė du , žmones.. Tas 
atsitiko bebėgant jiems ke
liu.

UT ARKINE AS, BIRŽELIO 5 D., 1923. z

NAUJAS VOKIETIJOS
PASIŪLYMAS. '

\ Berlynas. —■ Kanclieris 
Cuno ir finansų ministeris 
Ilermes turėjo konfidencia- 
Iį susirinkimą su atskirų vo
kiečių valstybių pręmierais. 
Tartasi kontribūcij os. klau
sime.

Nutarta, kad pati Vokie
tija negali paduoti galutinos 
kontribucijai sumos. Palie
kama tai atlikti atviroms 
.diskusijoms.

Tečiaus pažymėta, kad 
Vokieti jaukas nneti galį "iš
mokėti po 1,000,000,000 auk
sinių 'markių ir tas išmokė
jimas garantuotas.

Tos sumos kasmetinis mo
kėjimas bus pasiųstas pa
tvirtinti Reichstagui.

X < ............ H - ‘ į.

Konstantinopolis. 300- 
graikų buvo užpuolę pra
voslavų patriarką. Jį ap
stumdė ir reikalavo rezig
nuoti. Patriarka ” išgelbėjo 
turkų policija. Dabar pat- 
riarkas yra saugojamas tur
kų ir francūzų policistų.

■ Cliicago.—Bemard Kreti; 
kuris .turėjo viso šešias pa
čias, liko nuteistas nuo 1 ild 
3 metų kalėjiman už apsive- 
dimą su šešta pačia dar ne- 

' Sukakus metams po persi- 
skirimo su penktąją ■ pačia, 
kas yra draudžiama Illinois 
valstijoje.

Iii JAPONIJA PROTES
TUOJA.

AVashington.— Japonija 
taip pat formaliai pakelė 
protestą,, kad jok laivams, 

perkūnijos nutrenktas ir ki-Į turintiems svaigalų,’ ilž-
, lęs dėl perkūnijos gaisras drausta Įplaukti į Suv. Val- 

nuostolių padarė, už $20(100.

PottsviUe, Pa. — -Laiko 
audros vienas žmogus buvo

stybių uostus.

LAIKYSIS SAVO.

IVdshington. — Ąugščiau- 
* siajam Teismui paskelbus, 

kad svetimų šalių lai vai. į A- 
merikos. uostus ‘ svaiginamų 
gėrimų nei užpeČietiję nega
li gabenti į Amerikos uos- 

? tūs, -Įeitos valstybės atsiun
tė Amerikos valdžiai protes
tus. Tečiau Amerikos val- 
•džia protestų nepaisė ir nuo 
birželio 10 d. turės būti taip, 
kaip teismas išsprendė. .

D’ANNUNZIO
PARYŽIUJE.

Pa ryžtųsi — Pirmu kartu 
po karo čionai aeroplanu at
skrido žinomas italas Gab
riai d’Amiunzio. Ties Alpų 
kalnais jį sutiko 24 ffancū- 
zų militariniai aeroplanai.

NEGRAS DIDVYRIS.

Springf ield, Mass. —■ Vie
nas darbininkas dirbdamas 
24 pėdų.gilumo duobėj, ta- 
po^gazo apsvaigintas. Nie- 
kas nedrįso leistis jo gelbėti. 
Tada negras, Jaines Bro\vn, 

kad korporacijos direktoriai nusileido, aprišo apsvaigusį 
darbininką virve ir abu po 
to buvo ištraukti iš duobės. 
PritfoŠlnisis dar bildukas

buvo atgaivintas. Negras 
bus , rekomenduotas gauti 
Carnegie’d aukso, medalį.

i

New YorK 
plieno korporacijos virši
ninkas, . buvo^ ■ Paskelbęs, kad 
‘plieno dirbtuyėsė bus su- 
trumpintos darbo -valandos. 
Sakė, kad jis pats rūpinsis,

nutartų trum'pesiies darbo 
valandas. Bet pažado neiš
tesėjo. 12 valandų darbas 
dienoj pasiliko.

k

pakelEalgas.
Pittsburg,.' Pa. —- Stryt- 

karin darbininkams algos 
tapo pakeltos ant 7c. valan
doj. Dabar įnotormanai ir 
konduktoriai gaus ,po 67 c. 
valandoj.

' ROJALISTAI FRAN

CI JO Ji
»■ ■

Paryžius. — Franci jos val
džia susekė rljalistų suo
kalbį. Rojali|tai pienuoja 
nuversti resįhblikos valdžią 
ir 'įsteigti nio^^ėhijį. Fran

ci jos fašistai esą rojalistai.

' . TRŪKSTA DARBI

NINKŲ.. '

DAR NESUSITAIKŪ. *

r ■ • ,

Maskva. — Rusuos ■ val
džia dar nemano, kad daly
kai su Anglija jau užbaigti. 
Anglija reikalauja, kad Ru
sija iš Afganistano ir Per
sijos atšaukti! savo atstovus, 
Anglija be to reikalauja, 
kad iš rusų pusės nebūtų to
se vietose vedama • jokios 
prieš Angliją propagandos. 
Rusijos laikraščiai ima ra
šyti, kad Rusija nusileidus 
kiek galėjus ir daugiau nu
sileisti negalėsianti. Mas
kvos laikraščiai teipgi rašo 
apie pasirodymų Anglijos 
laivų Murmansko pakrantė
se.

' IVesĮfield, Ma.s'.si-—Artlnir 
G. Loomis buvo suareštuo
tas už girtybę. Xš gėdos jį* 
ėmė ir pasikorė. . ■ ‘ .

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
‘ Kad “.Darbininkąs” jau parduoda Lietuvos pinigučiu
tų perlaidaš ir savo di'augamš . įaf bininliams suteikia.

. pąjarnavimą. Tai-gridsi tiex kurie norite, kad Jūsų 
,. siunčiaiM Lietuvon pinigai’ patektų į Jūsį giminių>Ėan- ’ 

kas,. visuomet kreipkitės pas “D AR BININKį, ” ‘ jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaus. - ; -
Darbininkai, atsimnkite kad “Darbininkas”. yra jūsų ~ 

; DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. • Ų \JŲy-y: 
Snisdami. pinigus ‘ar klausdami litų kainų visuomet adre-

1 suokite laiškus šiaip: '/ \ , ■/• / ■ ’ 'A ; •
‘ *D A RB ININK A S,7 ’ / i.

_366/West JBroądway, „ 4 Doąton Masi

r

Springįield, Alass.—^sdc 
Free Employment ofisas pa
skelbė, kad Connecticut val
stijoj fermeriams labai pri
truko darbininkų. Barme
nai' tikisi, kad pasibaigus 
kolegijose ir universitetuose 
mokslo metui daug 'studentų 
atvyks dirbti ant farmų.

i-

ANTRA ŽIEMA. . 
_____ ■ t

Batu, Mont. — Montanos 
valstijoj.prasidėjo antra žie
mą. Oras , atšalo ir gerokai 
pasnigo.

BOMBARDAVO> 
PREZIDENTĄ.

AVasIiington. — 8,000 vąL 
ką buvo suorganizuoti pa- 
sveikinti prezidentą llard- 
iiigą. Vaikai užmiršo apie 
dtsdipliną, pilotė prid prezi
dento ir .ėniė bombarduoti 

"lonik. .Šu prezidentu bu
vo ir jo žmona.'- • ; 4 v 7

PRIEŠ PROIIIBICLKN

• Albany, 'nTY. — Gub. 
Sinįjli pasirašė, bilių, kuriuo 
panaikinama Nėw Yovko 
valstijoj prohibicijos pyki
nimas. Jis pareiškė, kad 
Snv. Valstijų kongresas tu
ri pakeisti prohįbicijos įsta- 
tvnią ir leisti vartoti lengva

b t. * ■ C-* v

vyną ir alų..

BŪSIĄS KANDIDATU.

Kansas C it y, Mo.:—,W. 
G, McAdoo, buvusis Suv. 
Valstijų iždo .sekretorius ir 
ex-prezidento Wilsono žen
tus, pasakė, jog jis būsiąs 
kandidatu į prezidentus atei
nančių mėtų rinkimuose. .

KAIRIEJI SOCIALISTAI 
IŠTEISINTI.

. Londonas. — Italijos ats
tovų buto narys Menotti 
Serrati ir kiti žymus kairie
ji socialistai liko išteisinti, 
sako Milano žinia. Jie -bu
vo kaltinami už suokalbį 
prieš valstybe ir teismui 
juos išteisinus, jie tapo pa- 
liuosuoti.

Sefrati yra redaktorius 
buvusio socialistų laikraščio 
Avanti. Jis nesenai lankė
si Rusijoje ir dalyvavo ko
munistų internacionalo su
važiavime, kuriame ‘ buvo 
nutarta pradėti griežtų ko
vų su fašistais. Internacio
nalas išleido ir atsišaukimų 
Į Italijos darbininkus, kvie
čiantį juos nuversti fašistų 
valdžią. Vėliau įvykusiame 
Italijos socialistų suvažiavi
me Serrati ir jo sekėjai pa
rtraukė iš partijos ir nuėjo 
su komunistais. .Jo laikraš
tis, pasmerkė tokį Serrati 
nusistatymą, tad jis pašali
no senuosius redakcijos dar
bininkus. o' paskyrė komu
nistus. Neužilgo po to Ser
rati ir jo laikraščio štabas ir 
tapo areštuoti.

SUGAVO 42 IMMI- 
G RANTU.

Tarpas Springs, Fla.
42 immigrantai iš Ispanijos 
ir Italijos, kurie Šmugelio 
keliu bądnė įsigauti į jungt. 
Valstijas, tapo suimti ir-iš
gabenti 4. Tatnpn kalėjimui 
Jie sakosi užmokėjų po $140 
už kelionę ir užtikęintą įva
žiavimų į šių šalį.

t

A ŽUVO i,aoo ŽMONES. -

Ceirtrnlinės 
Persijos šiauriuose žemes 
dr(liejimas atsikarlofio.-

Anot žinių, -:žuvę apie jv 
•dik) žm$rių.u $ęši. dminuii 
visai sugriauti. ; \Gyvent<i- 
ųakišbėgioję į visas puses.;“

VOKIETIJOS DEPU
UITAS'

Berlynas. — Valstybės ta-, 
jyba* patvirtino Reichstago 
pravestą.. 1923 metams biu- 
džetą. Biudžete nurodoma 
12,400;OOQj»,000 ‘ markių 
deficito. ” j f .

Vienas- Clncągos biuro- 
valdininkas per 115 meduliu- 
•suko 82,000 (Idlvrin. ^'Nu- 
baustas katėjimu ligi 10 me-

. j u-J- . 4knlpnijąv\frįkoj sustiitfinb
j» <.|.|>* W»I«|H I.nn į 1‘iM^ II r ll r'n'i • i HHinljla,* X , ,įui—»

, . * • * •• ** *■' •

- IjaĄkykites j. L. D.4& Mb vietinių įfrveųtojų buvo .sU' 
sivinkimuši v7 ' ’ 4 | pliektos. . ’ ‘

PASIUNTĖ SUSTTPRT- 
.y ;?-4. nimų^'"' -a-- '

Madrld. Ispanijos val
džia skubiai pasiuntė į savo

*

»

S,

>A >»*w' jnij, .nes teif ispanų jėgos

j

>

>UETUVOS.V ; j,
VALSTYBES PAJAMOS kiečių ^ 3/ lenkų — 7, ka- - 

Vainių — L Vyrų studentų ’ 
— 364, -moterų — 225; Lie
tuvos piliečių — 774, svetim
taučių — 15. Tarnavusių 
Jninuome-uej^t^-^225^ne-—. ‘ 
tarnavusių kariuomenėj — ■ • 
339. * Eina mokslus be tar
nybos — 373. .Laisvų klau
sytojų — 136. *

Daugiausia studentų tur 
medicinos fakultetas: lietu
vių — 1Q1, žydų —182, ru
sų—3, vokiečių — 3, lenkų 
4; toliau seka teisių fakulte
tas: lietuviu.—• 135, žvdu*-— 
45, lenkų — 1, laisvi! klau
sytojų 27. Teologijos fakul
tetas tur 60 studentų (59 lie
tuviai ir 1- lenkas) ir ’23 lais
vus klausyto jus. Moterų
teol. f. — 7. 

f J- Šią statistiką neįtraukti ,; 
studentai išvykę Klaipėdon 1 
ir. studentai kariai, už. ku
liuos Krašto Ap. Min. apsi
ėmė sumokėti mokslo .mo
kesnį ir iki šiol 'dar nesumo
kėjo ir studentai, kuriems 
dėl neturto mokslo mokes- 
nio"^sumokėjimas--- ratidčtas’ 
iki š. m. gegužės 1 d.

Ši statistika rodo, kad L,. 
Universitetas nėr taip labai 
užplautas svetimtaučiais, 
kaip iki šiol buvo kalbama ir 
rašoma, net buvo skleidžia
mos žinios,- kad vieni žydai- 
sudaro BO nuoš. . Įvedamos 
fe formos-kas link lietuvių 
valstybines kalbos žinojimo 
galima tikėtis žymiai prisi
dės prie didesnio L. U. sulie
tuvinimą

KAUNO BLOGUMAI'.
Pakilus didesniam vėjui, 

Kaune nėr kur pasidėti. > 
Dulkių prineša į akis, suga
dina'. drabužius, Įeina j oš \ 
pro atiirus langus ir duris į 

; kambarius. Miesto ievai, 
pastatyti žiūrėti . miesto 
tvarkos ir švarumo, daugiau 
rūpinasi partiniais ir taųtv 
nių ambicijų reikalais^ ne
gu mieso padėtimi. „Pats 
miesto galva kartu- nor būti, - •' 
Šeinio nariu ir aktyviu par
tijos mulu. ... ./ • i

Jei- miesto Valdvba mn ' 
samdytų porą gatvių laistjr*^ . 
tojų ir jie bent porą kartų 
saulėtom ir vėjuotom dio-. 
nom pališlytų didžiąsias '
gatves, kur gausiau publika 
vaikščioja, tai vienas nepa
kenčiamas blogumas būtų 
pašalintos. Rod. (.Netaip 
lengva kaip manote!). 
•Antras blogumas, tai ank
styvas darbas prie “kanali
zacijos.” Publikos, pilnos . 
gatvės, jos tarpe‘neretai su-‘ 
kas- užsienio žmones,. o čia . 
pro akis šliaužia Mlovtai,,! 
arba’.teka iš4 užkampių.pa-.■. 
leisti “upeliai..” Dvokia, 
akd net uosis amsisulnL

Rod. pvier.: ( O gal miMto 
teras b.o misų ir ne užuo
džiu D, vKauno “IMsrė”) ''

' IR IŠLAIDOS
0. y.

už pirmą keturdalį-1923 m.

Nustatytasai valstybes bi u- 
-džefas-smiMe^ 
mėnesiais buvo šitaip vyk
domas.

Pajamos. Už tuos tris mė
nesius Valstybe turėjo pa
prastų ir nepaprastų įplau
kų lit .29,226,002,33 * 1923 

sausio 1 dienai buvo likę 5,- 
318,811.65. Taigi viso labo 
pajamų gauta 35,929,82045. 
Daugiausiai pajamų gauta 
iš muitų 7,670;698.23; toliau 
eina miškų pajamos 5,100,- 
479.11; plačiųjų gėlžkelių 1,- 
367,584.85;, gėrimų 3,877,- 
658.81; tabako 1,540,938,25 : 
prekybos ir pramonės 1,- 
973r206.4 Žemės ir-nekilno- 

: jamų turtų mokesčių tegau
ta 1,092,070,06. Daugiausiai 
tad pajamų gauta .įš netie
sioginių mokesnių (akcizų, 
muitų) 13,176,428*; iš valsty
binių turtų (miškų, valsty
bės įmonių, gelžk. ir tt.). 7,- 
385^925. Tiėsiognifiiihdltes- 
nių, atseit nuo žęmes, pre
kybos, . pramonės patentai 
3,066,447.68 lit., vadinas vos 
dešimtąją dalį visų, pajamų’ 
kas yra pasigėrėtinas daly
kas. ■

Išlaidos. Daugiausiai- iš 
leista karo ministerijos rei
kalams 15,091,497.20; Susi
siekimo mmisteri j ai 5,824, 
422.05; Švietimo ministeri
jai 2,597,884.18; Vidaus Rei
kalų Min. 1,951,483.91; Už
sienių Reikalų Min. Į,‘467rr 
596.93; Žemes Ūkio ir Val
stybes T-tų Mįn. 1,778,988.- 
09; Teisingumo M-jai 692,- 
639. Valstybės skolų sumo
kėta 438,707,07 1; Ministerių 
Kabinetui 270,223J5; Sei
mui 187,414.85; Respublikos 
prezidentui 34,137.88; Val
stybės Kontrolė 124,785.94: 
Žydų ministerijai 20,275.90; 
Gudų m-jai. 17,950.38. Viso 
labo paprastų ir nepaprastų 
išlaidų buvo 1923 metais iki 
l bal. — 31.552.30974. .

Balandžio 1 d. liko valsty
bes kasoje litų 4,377,510.41. 

; Atsiminus, kad litas yra pil
nai padengtas tvirta valiuta, 
galima pasidžiaugti,., kad 
mūsų finansine padėtis yra 
visai gera, Reikia tikt lito 
vertę išlaikyt aukso vertes 
aukštumoje ir atidaryki pla
tesnį kelią šąlies ■ ekspor t u i. 
Todėl kiiogrėičįatisi ąi • ivikui 
Klaipėdos mistą • tvarkyt - ir 
paimti savo Žiniom - 

ui et, unTver srr etų. 

t. STUDENTŲ ŠUDeTIS-
Šiilig statistikos,'.sudary

tus iš'sąntšų/studentų, jsiro- 
gisfravūsių iki- kbvn 1 J; j 
1923 met ą pavasąiVio jsehięs- 
t pą. ’ L.. Uni versi My. yrą'.T89 
studentais / ‘Lietuvių 432, 

t žydų '342, rusų b-r. L/vm
. , . .e .. * * ; ’
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fatvergalB Ir rabatomls." Leidžia. Am. 
Lhrnmv Rymo Kmj&ikij šn Juozapo 
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ĮNINKĄS” 

u(The Woūkeb)(
Tm LrauAwiA.n Tjm?Weekly Papka.

Eubllfllied every Tuesday, Thursday,
Baturday by Si. Josžph’s Lith-* ’

VAMian R. C. AegociATiOM oi'

/ti&Lfeye& BecOjžd-elasš mattejAŠėpU
12, 1915 ai the post’^iflcė jaiįjRoi#fa>xį{ 
Mass., under the A.ct of Mikch 3, 
“Acceptancę for maillng^tt specialia te 
0t postage provkled for ln Section lloy, 
Act oi Oct. 8,1917, authorlzed on Jnly 
12,1918.”

Suh»ėriį4ioti Rate t:
Soiirly »>.....•••»,«'• ,$4.00 
ėPstopo and. suburbi.,. $5,50
ITorelgncoiiiitrieir y early*.......

Kį VILNIEČIAI MANO-
Vilniaus lietuviu Meras- 

tyje “Lietuvos Rytai,” ge
gužes 15 d. š. m. laidoje gvil
denama apie tai, kodėl Lie
tuvai politikoj nevyksta. 
Nurodoma, kad Lietuvos 
pręjūieras Galvanauskas y- 
ra alijautu šalininkas, o vis
gi jam nepavyko su alijaii- 

ytais vesti dalykus atsakan
čiai Lietuvos reikalams.. Ir 
nurodoma, kad Lietuvos be
da pirmiausia tame, ka< 

, “Lietuvoje..Jiebiivo bent ligi 
šiol aiškaus šeimininko.. I\e 
lemtas frakcinis Lietuvos li
gi šiol buvusiu' seilini pasi-. 
skirstymas / neleido pagei
daujamoms sąlygoms . susi- 
konsoliduoti. ”

Šitie išvedžiojimai buvo 
daryti kol dar nebuvo Žulių 
apie rinkimus naujijiii Sei
man. Dabar matome, kad 
seimo sąstatas ne. griežtai 
skiriasi nuo abieju buvusiu 
seimų.

. Antra Lietuvos nesiseki 
nio’ priežastis, kaip 'minėta- 
me laikraštyje nurodomame 
saiiti tame, kad Lietuva ne-

• sudariusi artimesnių ryšiu 
nei su viena valstybe.

Kaip paprastai po rinki
mų kad būdavo dabar soei- 
jalistai ir laisvamaniai ėmė 
rašyti apie agitacijos būdm 

’ per pastaruosius rinkimir 
Seiman. Žinoma, jie pri
kalba apie “baisius.” katuli- 

. kiškųjų partijų agitacijos 
būdus. Tečiau jie dabar iiė- 

■ raft apie tai,, kaip “žmo
nės”" katalikų kalbėtojus be) 
agitatorius sumušė.- Tą da- 
i o ne be reikalo. Jie supra
to, kad apie tai - rašydami 
jie sau per galva drožtų. Pa
sirodo, kad jų-žmones prieš 
katalikus griebėsi razbaiuin 
kiškit priemonių. Štai ką a- 

, pie tai rašo “Tiesos Žodis”:
“Bocijalistai . ir valstie- 

‘ Čiai šiose vietose • sumušė 
krikščionis: Kurtuvėnuose 
—.Čėplą; Obeliuose — neži- 

. namą .amerikieti, ...kuris iš
drįso pasakyti l’ųrenieimn 
kad neteisybę kalbat T. ’ A 

- galo j daug. Imialikų ■ tą pu
sukruvinta, jičtarpe jauną- 
melgžtlČių buvo; Veiveriim- 
so —tRhinįiuiš ;Atsivytieji, 
ginkluot i šanl iar šautų vi i 

, kulbėmis, mušu /por- gulAax 
žmones i Šmflgiūoby 'vai- 
stirfO

' .Čius puolė'su savu peštukų 
. kėniai ida niušti b., št Seimų 

narį -A, Šmulkštį,'. -bet žiuo-

KAIP GILIAI MES ' 
' -ESAME 'ĮSWKĘr—

Čia turiu omenyje mūsų 
visuomenės įsipainiojimą į 
kapitalizmo sistemą, \. Visi 
mūsų luomai, . visi . ■ sluog- 
siiai /A-įąrsi' kbi<iais\ rete- 
žiaį.A surišti su dabartine ’ 
tvarka.

Didžiausia šalies pajėga 
— darbininkai yra labjausia 
tos .sistemos pavergti ir 
jiems vieniems pasiliuosuo- 
tli be/ šviesuoliiĮ pagelbos ■ 
nėra galimybės. Trūksta 
šviesos, trūksta vienybės.

Iš antros puses piniguočių 
.luomas, užvaldęs visas g:y- 
venimo sritis, lyg tapo ap
svaigintas savo galybe ir nei 
manyte nemano apie atmai
nas. Sprendžiamoji rolė kol 
kas priklauso . inteligentijai 
—. prof esi jonalams. Jeigu 
tasai vidurinysis luomas tu
rėtų daug idealizmo it. do
ros — tada jisai susidėtų su 
darbininkais ir priverstų 
kapitalą tarnauti darbo 
žmonėms. Ne kapitalas sam- 
dvtu tada darbo žmones, bė 
darbo žmonės samdvtusi ka- 
pitalą. Bet su'mūsų apšvies- 
tunais kaip tik ir įvyko di
delė nelaimė: kaip tik jie. ė; 
mė netekti tikybinių idealų, 
tad ir nuėjo lie su tais, ku
rių skriaudos šaukesi jų pa-’ 
gelbos, bet su tais, kurie 
jiems daugiau .mokėti žadė
jo, • ’; ■ .

Amerikoje gal tik vienas 
iš šiinto lojerių — darbinin
kų prietelisbeveik kiekvie
nas užtat svajoja patapti 
turtingos korporacijos loje- 
riu. Ta pati istorija ir su 
kitais profesijoualais ?

Kunigai ? Tie gali būti ir 
; ištikrųjų yra labjausia! be
šališki ir labjau. atjaučią 
.vargą ir skriaudą. Bet žv- 
mesnio ką nors soči jale j e 
srityje nuveikti ir jiems 
sunkiu- Jie turi atsižiūrėti 
į savus biznierius, pramo
nininkus ir tt.•

Moksleivių didžiuma ruo
šiasi eiti pramintais takais. 
Kapitalas savo viliojimais 
išgaudo gabiausias pajėgas 
ir priverčia sau tarnauti. 
Tas pats prasideda ir Lietu
voje. . Mažne visa Lietuvos 
inteligentija, išskyrus gal 
tik dvasiški ją, jau įsukta į 
kapitalizmo. ratą. Jaunuo
menė — studentija daugiau
sia veržiasi į tekinsi mokslus, 
kurie ..galės tuojau nešti ap
čiuopiamos naudos. Bankai 
[au pradėjo auklėti ' sau 
darbininkus.

Atsiminkime tuos kelis 
prabėgusi uos metus čia mū- 
sų. iš(‘ivijoje,' kada steigėsi 
musų bendroves. Veik*visi 
mūsų”, gabesnieji vyriukai 
buvo pakinkyti darban ™

V. Daubaras, P* J. Kylius, ncpri-I diskusijas ir gvildentų darbiniu-’ 
buvo K. Krušinskas ir K. Dum-j ką klausimą. Tokiu būdu prira- 

 

’bliš. Netvarko 14-tą kuopą atsjtytų narius daugiaus. lankytis i 
tovavo P. Butkus, * J. Sereilca, V, | kuopą susirinldmus. 
Antulis, D. Janulionis, nepribtivoĮ 

 

A., Viiimaitis; Patersoii 18 kuopą į 
atstovavo J. Spranaitis, Ign, Ku- 
likaitis, 'Svečiai atsilankė: iš 
New Yorko moksleivis J. Tarno-[ 
šaitis ir A. Dimita. 
teikta sprendžiamasis balsas.

pos delegatų neprisiinitė.
3. Sekė raportai kuopų. Neiv 

Yorko 9-ta kuopa aiškina,, kad 
nariai mažai lankosi ant susirin-

< -

kimų- užtatai ir veikimas sumažė
jo. Narių turi 30. Pinigų kaso
je mažai. Brooklyno ■ 12 kuąpa 
aiškina, kądAarią turi 30. k 
kišasi ikŲšyL maž^^/\At0iHr, ti
kimas i\ veikimas pagerės. Pi. . 
šono 18-ta kuopa aiškina, kad gy
vuoja gerai. Narių turi 25 ir pi-, 
nigų yra kasoje.
čio knygos kuopoje,, kurias aps
kritis progai prisejus galės pa
naudotiikplatmimui. Newatko| 
14-ta kuopa aiškina, kad gyvuo-| 
ja pusėtinai. Narių turi 50.

9. Nutarta kad apskritis su
rengtą debatus , arba diskusijas. 
Tas palikta apskričio valdybai.

10, Buvo skaitytas laiškas is
ę, v, Naujosios Anglijos Apskričio,

veeiains su- |jtvį], plačiai i nurodo reikalinguiną 

 

Tr , —7™z,+r , ;vv \—-4finansiškos—pagelbės . “Darbiniu-Harrison’o ir Elizabetho kuo- j ... _T. , ? . . .... .km,” Vieiibalsiai yjisi tam pri- 
f į tarė ir nutarė,_ka J- ltiel<v:ienas„ 

delegatas parvažiavęs ragytą sa
vo kuopas, ir pavienius narius 
prisidėti perkant L. D. 8. namo . 
bonus. Kadangi N. Y. ir N. J. 
apskritis mažai Apįiiigu kasoje tu- 

i, tąį nutarė nora L. D./8. įAno ' 
y n įbuukitiyvert^^ doteriąfV 

Fater-I ~L1- Išrinktas delegatas į- L. D.
S. 84ą seimą j, Spranaitis iš Pa- 

______ „ tersoiPo. Nors, buvo- tariama,
Randasi apskriti kad delegatui už sugaištas dienas 

užmokėti iš apskr.' iždo ,. vienok 
gerb, J. Spranaitis apsiėmė vel- 

iybe jokicrirtlygiiHinėT— ------ -—
12-. Nutarta kad L. D. S. seimas 

ja pusėtinai. Narių turi 50. 4| išneštą rezoliuciją Lietuvos val-
nariai išvažiavo į Lietuvą, 1 pasi- į džiai, kad. greičiau vykdytą ■žc- 

 

.mirė, 1 išbrauktas, 5 nauji prisira-l mės reformą, tai yra d-alintą že^ 
šė; gegužioJL3-- Š.'m. tūrėjo suren- Į mes bežemiams ir mažažemiams, • 
gą magišką vakaru, ant - rudens j 13. Nutarta išnešti, rezoliuciją * 
rengiasi prie paestatymb klasiško ( apskričio vardu kas-liūk Vilniaus 

 

veikalo <L< Veidmainiška Meile Ap-įit pasiųsti į atatinkamas vietaš ir 

 

jukina.” Kad LDS* 9-tas seimas| viešai tą rezoliucjiį skelbti-spau- 

 

įvyks Neivarke, čadama sureng-Į dojč. Rezoliucijos pagaminimui

ti pirmą vakarą iškilmingą vaka-į išrinkta koimsija: V. Daubaras ir 

 

pienę, - antra vakarą —> milžiidš-| V. Pūkas, 
ką koncertą. Kviečiame apskri
tį, kad paremtų mūsą tą prakil-]Tusiai apskričio valdybai su pa
ną darbą. . . dėka už ilgą pasidarbavimą L. D.

. 4, Raportas organizatoriaus P. į S. labui ir kad ant toliaus nonų-- 

 

L Kyriaus. Aiškina kad dirbęs Į stotą energijos dirbti organizaėi- 

 

kiek galėjęs. Parašęs keletą agi-įjos labui. , .
tatyviškij straipsnių į laikraščius. | 15. Išrinktas korespondentas D.
Raportas priimtas. _ Janulionis. ;.

' 5. Nutarta likusias knygas paj\ 16. Buvo - renkama "apskričio 

 

likti apskričio valdybos priežiū-Į valdyba. Kandidatais Į pirm. P,- 
roj .ir progai pasįtaldus platinti. Į J. Kyrius ir D, danulionis. Di-

6. Nutarta surengti išvažiavi- džiuma balsą., pirmininku išrink-
mą. Komisija išrinkta iš sekanjtas P. J. Kyrius, pagelbininku D. 

 

efiį ypatą: ‘ Z. Maksvilius, ,P. J. I Janulionis. Kandidatai į rast.'J. 
Kyrius, V. Antulis, J. Spranaitis. Į Sereika ir Ig. Kulikaitis. Didžiu- 
Jie apsiėmė surasti išvažiavimui| ma balsą rašt.- išrinktas J. Šere!- 
vietą. • ’ ka. Kandidatai į kasierius "V.

7. Nutarta kad apskritis parą-Į Daubaras ir J. Spranaitis. Di-
gintą kuopas kad kiekvienas kuo-j džiilma balsą kasieriu išrinktas 
pos narys būtą organizatorium, 1.1 V. Daubaras. .
y. kalbytą ir.prirašinėtą naujus! 17. Ateinantį suvažiavimą nu- 
narius,

so Suv. Valstijose esama a- 
pie 400 didžiulių ūkininkų ‘ 
organizacijų, kurios turi 
narių apie pusę milijono, ir 
parduoda per metus savų 
•produktų daugiau kaip už 
tris milijardus dolerių. Gy- 
vulių augintojai taip-pat y-; 
i'ą^sUSLorgaiiįzavę. Jų . pr- 
^amząaųįos ^parduoda į me-

Ii jonu dolerių.
Nesenai ūkininkai _ pradė

jo steigti kooperatyves ap- 
draudos draugijas. Tos Da
nijos tvpo draugijos taip iš^ 
augo labjausia deL to,;kad la- 
bai lengva jas suorganizuo
ti, nes, nereikalaujama su
dėti didelio kapitalo. . Jos 
tik tarpininkauja pardavi
me .• ’ •

Vienas didelis trūkumas 
buvo ir tebėra faimėrių gy
venime,tai kad jie nesuorga- 
nizayo sau kredito, nesteigė 
savo kooperatyvių bankų. 
Tuo ‘pasinaudojo . miestų 
bankininkai ir uždėjo ant ū- 
kininkų savo pi’aŽūtingą le7 
ieną. Valdžia nesiskubino 
farmerių gelbėti. Nebuvo 
ligšiol ir įstatyiilų, leidžian
čių steigti koopertyvius ban
kus. Tik pastaraisiais lai
kais kelios valstijos (k. a. 
Nortli Caroline, Massachu- 
setts,. Ohio, Texas ir k.) iš
leido-' įstatymus’ leidžiančius 
steigti mažus bankus (credit 
unions).

t ■

organizuoti kapitalą. Pri
dygo ofisų, agentūrų * jos 1 
prisipildė mūsų idealistais. 
Kiti nuėjo tarnauti net ne
abejotiniems sukčiams. Bet 
darbininkai liko be' priete- 

 

lių, be vadų. a 
; yMhnkij ūiM# nork lūušų
didžhilęV koloniją. PasidaL 
rg pamatysime, kad beveik, 
nebėra žmonių, kurie galė
tų naujus kelius pravesti. 
Darbininkų minios vargsta, 
kenčia ir tyli, nors visus 
•maitina nr išlaiko. Biznie
riai džiaugiasi darų pelnus 
iš tarpuiinkavimo. Profesi- 
jonalar džiaugiasi savo biz
niais. Kunigai, džiaugiasi, 
kad ramybė. viešpatauja. Jų 
ir priedermė žiūrėti, kad bū
tų ramybė. Ir taip skriau
dos folidu tęsiasi ir vis au
ga. Bet kartu augą ir pasi
priešinimo jausmas darbi
ninku krūtinėse. ‘

*• <

Kurgi išėjimas?
Drąsiai-ir aiškiai atsako

me -. Kooperacijoje.

Turėtume čia pridurti 
taip-pat ir darbininkų uni
jose ir politinėse partijose. 
Taip." Bet kooperacija be-

• abejo iš tų trijų yra svar
biausia. •

Tie darbininkai, kurie 
mato ir supranta jos reika
lą -

Tie profesijonalai, kurie 
užjaučia darbo žmonėms —

Tie moksleiviai, tas jau
nimas, kurių Širdys idealą 
pamylusios —

Visi jie turi sueiti į krū
vą, paduoti vieni kitiems 
rankas ir stoti i bendra ko-Ak 4. -

operatyvį darbą. ■
Didelės pajėgos yra mu

myse. Ligšiol jos dirbo ir 
vergavo kapitalizmui.

Nuo šiol mes jas galime 
nukreipti naujais keliais;

Visi mes vartotojai. Vi
si perkamės ko mums rei- 
kia. Susitarkime nebeduo
ti pelno tarpininkams, o pa
likti jį. sau, pirkdami savo 
krautuvėse, savo sandeliuo
se. Po metų keHų-kelioli- 
kos žiūrėkime kas pasidai
rys.

Didžiuma mūsų turi susi
taupę cento. Jį laikome ka
pitalistų bankuose. linkime 
taupyti pinigus, savo koopę- 
rijttyviuoso bankuose, žiūrė-

• kime kas iš to pasidarys.
• Jei vienvbė .h* susiprati- 
mas atsirastų darbininkų 
■miniose — tai po metų pus
kapio — didžiuma kapitalų 
būtų jų rankose — ir tam 
nereikėtų nieko žudyti ir

• n teko ne reikėt ų/į kalėj imus 
kišti.’ Visa' tai įvyktų kuo- 
ramiaųsiu būdu, .

Suomiai atvyko į vAiuerk 
l>ą jau su kboperaty vemis i- 
■dejomis ir jausmais^- Jie pa
tapo čia . kooperuotjdšypijb- 
nicriais< Savo ymtįąvjiė mL 
•rašė aukso raidėįmk šios ša
lies istorijom . t / ~ \

Jų čia mažiau kaip lietu
vių. MesmoatslveŽę tos id<‘- 
•fos j^Emtųvosdiėrs via;ja 
pagm^inie irį&rnantrą via- 
tą, šaly suomių' užimkiiųe.'

Kooperacija-palaiko suo-~

v1* r*

Pi

-•

• nes Apgynė; ' Aiidrionišky — 
.soeijąlištąį ir ; Mstiečiai 
kumštimis sudavė b, S. S.ei- 
imf nariui . Hinuuuiuskui: 

BtokščhuMą pradėjus kai- 
boti .SoinUr sekretoriui K. 
xVmbr0Žau'im, • ... valstiečių 
liąūcŪinulių vadas ‘Šileika 
.jam pareiškė: “jei brangini 
.savo kraują/ mitingo, prieš 
valstiečius nedaryk.??

-*• - X. . '

a

t

KOOPERACIJA AMERL 
KOS- ŪKININKŲ . 

TARPE.

Jau apie pusty šimto metu,
kaip Amerikos ūkininkai e-, 
me tverti kooperacijas'. Pir
mutines iš jų neturėjo didė
lio^ pasisekimo,’ lies - įstaty-

Galima buvo orgamznoties u
tik taip, kad UŽ kiekvieną 
Šerą viėnas balsas. Tie ku
rio daugiau pinigų įnešda- 

■ vo, ki tus perbalsuodavo,- ir 
-Ic-operatyvai - -netrugdavo 
palieki i į jų rankas. _ ;

Nuo1910 metu Ameriko- 
jc‘pradėjo gauti pripažini
mo Ročdelio principai. Nuo 
to laiko ir kooperacija tarp 
ūkininkų labjau pradėjo 
plėsties. 'Buvo steigiama 
dvejopo typo kooperatyvų: 
Ročdelio ir Danijos. Pir
mojo typo kooperatyvai su
organizuoja kapitalą, super
ka iš ūkininkų (narių ir ne- 
narių) prekes ir jas parduo
da su pelnu,. rinkos kaino
mis. Pelną išdalija tarp na- 
,rių ir apskritai tarp tų, ku
rie duoda,biznį. Danijos ty
po kooperatyvai — yra tik 
ūkininku agentas. • Jie visa 

(f M
pelną' gautą iš pirkimo- ii* 
pardavimo — grąžina na- 
riamsj atskaity darni — tilę 
biznio vedimo iškaščius. A 
čiū Ročdelio principų pro
pagandai,’ apie 4.5 valstijų 
priėmė įstatymus, palankius 
kooperacijai. ’ Mažne visi iš 
ūkininkų kooperatyvai pa
tarnauja jiems perkant ir 
parduodant produktus**. Di
džiuma jų yra Danijos typo. 
Pirmiausia čia ėmė organi- 
zuoties Kalifornijos vaisių 
augintojai.. Jų kooperatjr- 
vai parduoda vaisių už apie1 
80 milijonų dolerių kas me
tai. Jų pavyzdį pasekė 
kviečių augintojai Wasb.- 
ingtono, Oregono valstijų 
(parduoda apie 40 milijonų 
bušelių į .metus) ; paskui 
Noftb Dakota, Nebraska, 
Colorado, Kansas, Oklalio- 
rna ir kitų -valstijų farme- 
riai. Apskaitoma, kad far
merių kooperatyvai parduo
da bendrai kas met apie 1O0 
milijonų bušelių grūdų. (Tų 
draugijų nariai padaro su
tartį visus savų grūdus par
duoti tik per savo draugi
ją). Nesenai susiorganiza
vo ir bovėluos augintojai. 
Žinovai apskaito, kad' iš vi-’

’ K.

14. Nutarta pasiųsti laiškus bu- .

laikraštį užrašinėtų, -pila- tarta laikyti Centrai Brooklyiun . 
tytą geras knygas, žodžiu sakant, 19.. Susirinkimas tapo -uždary-

mums patarnaus kaipo vie
ni jautis ryšys, suteiks mums 
netik garbingą vardą čia, 
bet, kas’svaitūausiji,- pama
tą mūsų ateities; gerbūviui. 
Kės nors kooperacija iš pnu 
džių rcikalauj a. pasišventi
mo —< darbo .irmors. nežada 
išpradžių didelių pelnų, bet 
ateitis jos dąngvtvirtesne ir 
pastovesne negu fvirčiaūsios 
korporacijos, ar didžiausio 
banko, nes-ji stovi darbo ir 
teisingumo -pamatais. ‘ • t

rl\iigi nietę visus Anlius ir 
Bonus pąsukune; iš7 Amllo 
skriaudų ir lųdygįdmy -^ J 
kėlią teisybės ir brolybes ir 
drąsiu * žingsnidžūngkime

L. I), S. Comi. Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas į- 
vyks Birželio 24-tą* d., 1923 
įlietuose, 1-mą vai, po pietų 
Šv. Juozapo parapijos- mo
kykloj, ■ 46 Gongress Avė., 
Waterbury, Conn,
• Gerb. L. D. S. Conn. aps
kričio kuops, trūskites kiek
viena kodaugiausia atstovų 
prisiųsti į šį suvažiavimą, 
nes šis suvažiavimas yla 
priešseiminis. Lai kiekvie
na- kuopa įteikia savo atsto
vams kodaugiausia . ir ge
riausia apgalvotų įnešimų ir 
patarimų kaip galima page
rinti darbininkų būvį.

Lai neatsilieka nef viena 
kuopa nuo šio suvažiavimo, 
nes iš šitų atstovų bus ren
kami delegatai į seimą. .

Visos kuopos į darbą, ga
minkite įnešimus ir rinkite 
atstovus.

Michalina,
L.D.S. Conn. Apsk. Rast

tas 6:30 vai. vak. su malda per

PB0TOKOLAS

■ I - e* i, . -

>i-itiiĄvtolybėje; teikia■ Ji-otns- pirinyji. 'Ateitis priguli -ku 
gerbūvį. /Kooiierae.ij.ac. ir operacijai*• i

Ne\v-Yorko ir Nevv Jerscy L. 
D, S. npšltričio ‘ suvažiavimas. įvy
ko gegužio ■ 30 'd.i 192$ pu Ik .J* 
•Bąrtašiaus syGalbeje, ,498 AVaslv 
įngton St.,-.Nmv. Vark City.- 

- Kadangi' apskričio Valdyba ne- 
pribuva, tąf suširinkiinui Vedėjus 
tapo išrinktas P, J. Kyriusį rašt, 
J Smukiu’ • .; ’. .. «■ . -- ■ < ’*

L Susirinkimas tapo. atidary
tas; su malda' 3-čią vai. po .pietų..- 

J- .JU TuĮiaus-. sokef ųmūdatą pri* 
emimasr Delegatas- pasiuntė >■ 
kančios kilopos t Nexr Yorko- 9-tą 
kuopą atstovavo; ž.' liukšvillus,. 
\k Bagdonas, P. Kuilduty, Bi. lha 
ščiulis, p!. Kaščtay. Brookiyd,,

platytų gerą katalikišką spaudą.
8. Nutarta, kad kiekviena kuo- pirm. P. J. Kyrius ir rast. J. Šė

pa savo susirinkimuose rengtų reiką.

I

k

KELIAUK LIETUVOJ PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

Liepos 7 d. šiais metais naujausiu ir didžiausiu Royal . 
■ Mail Linijos laivu OHIO. •.

Laivas OHIO yra naujausias, su patogiau
siais įrenginiais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
per vandenynų.

*

< •
P-?d Aūirį/mm Lwwi(b“. •■_

Keliaujančių reikalus 
iš Bostono irNetv.Yor- g 
ko. iki pat Kauno ypa- g 
tiškai prižiūrės gabi, ir g 
intekmiiiga lietuvaite, g 
Marijonu D ūse virinte, g- 
Lietuvių Prekybos. Ben- g 
drovūs,. Laivakorčių g 
skyriaus diųbiniuke.. g

Dabar patogiausias g 
laikas aplankyti savo g 
Tėvjmę Lietuvą kuomet 
jį yra pilhiausiamc gra- g 

: -žiune., - . ; ■ ' ®*
Tąm vWšshC mes ir i 

: rengiame šia specialu g 
lietuviams ekskursiją su 1 
pidyrhsią palydo ve,. 0

© ■

i 
J f

. •;JIMe DusetieiutĄyr lai- ;
,.ko gyvenusi Lietūvujį'iT suJnilionęs reikalais iš : 
visų pusny apsipažinusų’ ; /'

- - ■Važiuojanfens" ąpsilankvti pagaminame1
: sugrįžimų! dokumęniuų su kuriais i 6 menesius - 
: galės be jokių Idilių mųęrįžti.' Basus' ir vizas 

jąvrūpinąmė. Klauskite tuoj platesnių informa- 
cijiylaiškais ar ypatiskai pas

. LITHUANIAN SALESGORPORATION ,L A 41| Bto«dwšiy,; So. Boston, .Mms,
. i]'i i . ii' .11
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i tos be klaidų. • Tėip-gi gerai at-l zimiero parapi jos choras su pa
sižymėjo, vyrų kvartetas dainuo- gelba gerb. klebono kun. V. P. 
darni komiškų dainų- “Karužė,” F Markausko suteikė auksinę rašo- 
žodžiai ir muzika K. Vaičiūno, mų plunksnų ir - pąiŠelį. , Labai 

I Šioj dainoje geriausiai ‘solo išpil-1 skaudu buvo nustoti gero veikėjo. 
pAYTON, OHIO. dė bass p. S. Nariaūskas. Kon-įLinkime ir toliau darbuotis nau-

* . v. / '• Jųrte dalyvavo žymi dainininkė J joj kolonijoj ir savo pavyzdžiu
Daytonieeiai lietuviai katalikai pų5 juria gtoimiutė. Ant galo 

rengiasi prie nepaprastų iškilmių, :aba susivienijo programo
kurios įvyks 10 d. birželio, Bus|u£jjajgOje jp- sugiedojo Tautos 
pašventinu-bažr^iosr-My- padarnžumemaJifc______ ____ ______ _
raus Jo Ekseleneija Cineinnnati Į mažą įspūdį,- nes susivieniję abu I landų atlaidai, baigėsi 15 gegužio, 
arcivyskupas. Prie tos nepapras- chorai sudaro Virš 80 *« ypatų ir Iš visų atžvilgių atlaidai buvo pa
los iškilmes rengiasi vis t seni, hąekvienas choro narys turėjo pri-1sėkmingi, nes kiekvienų dienų 
jauni, didi ir m-ažt Tariasi kaip sisegęs Lietuvos vėliavų ir gražių j žmonės skaitlingai lanke pamal- 
kiiogražiausiai prisrengt. Daly- gglią, . teip, kad atsilankiusieji das ir susitaikė su Išganytoju, 
vaus ir svetimtaučių katalikiškos Į žmones'jaut esi lig esą Lietuvoje. Iaplaikė daug malonių. Dalyvavo 
draugijos. Jei bus gražus oras,. Ręikia pažymėti, jog šv. Mikoloj daug svečių kunigų: ku?E J. Am- 
tikimės kad viskas .bus gražiai.chorai neseniai yra susi- botas iš Hartford, kun. J. Bak* 

/gūrbe DayJ tvepL ybe^ jš uUeV jaUjdavė ^ęleV šys,ii§7 AVat^Hutyt kt/h.,Čaplikas 
kad ilgų koncėtų an^urių-sittrau-Įiš Providenėc, R. lū/kun.t‘E7 Gri- 

turčshne gražų maldnamį,-kur su- hč nemažai publikos, tad ir ant kis iš Neiv Britain; kum J. Jan- 
sirmkę galėsime Dievų pagarbin-| koneero afsilankė daug žmo- kauskas iš Ansonia, kun. J. Na*' 
ti. Pirmiausiai ta garbė prigu-|nh^ gryno pelno liko $118.00 su viekas, kun. Petraitis iš Athol, 
Ii mūsų dabartiniam gerb, kleb, I centais. - Mass., kum Simonaitis iš New
kini. V- Slavyntm kuris savo su-1 Užeinant vasaros sezonui-.šv, Mi- York, kum Vaškelis iš YZaterbu-^ 
nianuniu sudarė visus plantiSc I h0|0 parapija rengia dideles eks- ry, ,Conm ■ 
Taskmaukojojams;kui‘iecl.ejo'au- nfUrSUaskurios.ivylcjbiTŽęlioY6|—Parapijos-ckoraspovadovyste 
kas ir darbininkams, kurie savoju. ant “Music Lake.” Šios eks- vargonininko p. M. Lauttenbach 
darbu daug pasidarbavo. Nors kUfSijOs bus .nepaprastos, nes ke- atsižymėjo sii giedojimu. Sekma- 
buvo, o gal dar ir yra keletas to-1 jeį-a gimtų lietuvių išvažiuos tam| dieny. per sumų giedojo Mozartę 
knt,-kurie sake, l<ad čia ideko^ne-Lyčiai pasamdytuose strytkariuo-| 12-tas mišias, vakarais giedojo 
bus iš to darbo ir tt;, jau šian- Lę 0 nuvažiavę į gražiausi ežerą Į Stearns Vesppers in.B’Elat. Vi- 
diena'abejoti ir svajoti nereikia, bus žaidžiama visoki žaislai, .šo-Įsi stebėjosi išgirdę tokias gražias 
nes visi. matome savo akimis, kadJinai ir ŠV; Mikolo parap. chorai iš-J giesmes.
viskas yra ir graži bažnyiča ir pipiyš muzikališkų programų, . j Teip-gi daug pagelbėjo pagra- 
klebonija ir net 3 kambariai su-1 ylomis dienomis iš West Sci'an- į žinti visas giesmės L» Lautten- 
sirinkimams laikyti. tono į CIevelandų išvažiavo p. J. Ihaeh, kuris yra •atsižymėjęs gie-

“Darbininko” No; .57 buvo apJ Medelis, kinis .ketina visuometįdoriĮ ' ■
rašymas kad nekurie. Clevelando, pasilikti Clcvelande. Nors J. Me- Garbe priklauso vietiniam kle- 
Ohio bankai išduoda-taip vadina-Įdėlis- yra šioj šalyje užaugęs, bėt bonui kun. V. P; Karkaūskui už 
mus New York draftus dykai ii* yra geras • tėvynainis, mylintis rūpestingų surengimų tų atlaidų, 
labai prieinamai, pusdykiai patar-. tautų ir bažnyčių, tad linkėtina teip-gi- parapi jos chorui už gražų 
naujai pinigų siuntime į Lietuvą, j^m geriausių pasekmių. giedojimą.
Tai ir vietinis Payton, O. L. D. S. . Katalikas.
69 kp. Informacijos biuras suži- ----------- ■■------
aojo ir padarė net sutartį su ban-|. ... „ AMSTERDAM, N. Y. į 
ka,‘.kuri taip-gi’ išduoda -.Neiv —---- Į w. v . .
Yorko draftus už dykų h* pinigus Įsisteigė -M- Kazimiero Draugijos Gegužio M d. sv. Jurgio para- 
dunčia už labai .mažų atlyginimų.. Kaunė skyrius. prjos svetainėje. buvo surengta
Dai yra, galima pasiųsti į Lietuvą . . - T ‘ . j parapijos vakarienė, su. ti s u pa-
100 litn už $10.65, 0'. jei kas nori G^tes _ klebonas kun. mažinti naujų vargom! skoU.
■siusti doleriais, tai siunčiant $10r“o2!ls te'mntaĮku žmoniij suėjo daugiau negu tikė
ta $25.00 tiktai $1.15 persiimti- Tamulis, viee-pirm. Salo- tasi. SveiSiams vakariemaujant,
no kaštams; -Rodos kad pigiau **»»<>«*' «kw«« po nyste p.
nėr nietar kitai- kaip Dayton, O. ^mas“sl?5 -Meksau- Trepkaus padainavo kelSą daine-
Daugelis iau siuntė ‘ sulaikė laišd drąs IsJSielllTS’ katalikiškosios 1UJ. Taipgi “ veiterkos” po vado- tas K Lietuvos, kad.pimgus arba Ž'*a“-Lst« P- Trepkaus padaiimvo ke-

X-ta- Yoi-ko draftus gavo gerai be £ eU„ Taipgi; _ vertei-
jokių kliūčių ir tiek gavo kiek bu- *?b?*1<auto’v Liutikiene, M. kos po v^lovyste Raseinių Mag>
vo pažymėta. - .Teip-gi tas pats J“ a^s’. .a1,? (SnSTfc^ttas)—
L. D. S. 69 kp. Informacijos biu- J1’ A' Padamaim. Po tu gerb. klebonas
-W. turi nifl-ircs’ sutarti sn'Bnn--1’akueW P' '^evei- kun. L. Zmiblyš linksmai pratarė 

į i a-i To- I kis? J- Varnas ir Bronė Varniene. į svečius, dėkuodamas už skaitliu- 
kos agentūra, jei kam reikėtų lai- ’ .. / ■ . _ .. . T . ... ,V1 I* ®-*VViW0» uwmvu««»

t . . . Skyriaus valdyba ir katalikisko-zakortę pirktis ar norint atsv . x s •
„ ... ■ . . — t-!. sios spaudos agitatoriai(kos) ira-traukti savo gimines is Lietuvos, L _ - • . ; ., , .. -j synes -į Sv. Kaz. Dr-jų narius ir■-lanko agentūra apsiima sudaryti j. * w. , .• ..

' L i . \ pagelbės užsisakyti gerų katali-
,-isus reikalingus dokumentus ir. R® •, .. ,7 . , „
, p., .. ,, v , t Tv kiškit laikraščių: Darbininką,uf'davtas u2d.vk[! savo fas- UDi; a , ...^ 

tais jei is 'jų laivakortę pmksid . .įV ; -i ,i « • ■ , t<4r. • i-, v 
Laivakorčių - kainos nevienodos.: s\ ,<KrV?SZ r,'/*-*' -t--
nūn 4,-10'ifin irMoterų Dirvą, . Vytj ir vietinis žymus veikėjas ir aukęto- 

itivo.uu dUKsaau. . «< Giedr%» 0 g Lietuvos katalikiš- jas davė $25.00 ; Jonas Subačius
Tai-gi L/D. S. 69 kp. Informa- kiųisius šiuos laikraščius: Kauno: j geras tėvynainis davė $20.00; po 

cijos biuras apsiima-visiems -lie- “Laisvę,” “Vienybę,” “žvaigž- $10.00 Jonas Kalėda, l’r. Pūkas ir 
tuviams, o ypač L. D. S. nariams dę,” “Draugią,” . “Ganytojų,” Edv. Jamiškeviee; po $5.00: A. 
patarnauti už‘dykų. Kreipiantis “Viensėdį,”- “Moterį,? '“Naujoji pamuleviee, V. Aueiura, A, Sma, 
laiškais reikia už du centu krasos Vaidelytė,” “Pavasarį, ” “Kos-f 
ženklelis įdėti dėl atsakymo. mos,” “Logos,” Lietuvos Mokyk-Į

- LDS. Informacijos Biuras lų,” “Tėvynes Sargų,” “Karį,”
A. S. Vaitkus, Post Offiee.clerk “Trimitą,” ‘‘Krašto Balsą” irf 

ur 232/Alaska Street, Dayton, O. k.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KŪLIŪNUOSE.
BALTIMORE, MD.

“Darbas” 10 No .rašo, kau 
Baltimorėje siuvėjai gavo' pake! * i 

,_1 Ji jdgąs 10 nuoŠ. 11 d. gegužio, c 
mes .darbininkai nejaiičiame~no'' 

. kokio pakelfmo. Jaučiamės lai 
kad už tų patį mokestį 

. gautume pilnų laikų išdirbtų e 
gal kur didelėse firmose ir pake- 1 

* le nuošimtį kur Žydeliai dirba.

Arnalgamated unijos agėntelk 
Bekampis iš New Yorko* prašalim 

fe,
. puikiį Miusipi^ko/ VDabar

jau pardavė, kur dabar yažiiipsV 
Mes darbininkai turime būt jamfc 
iinngi ir taupūs, nes siuvėjų dar 
baš nepastovus, 'kartais idrbair. 
.gerai, tik iš netyčių pajuntam kad. 
mūsų dirbtuvėlėj tvarka pairo ir 

—jamputavomždaGjijįtojsavaitm. 
ir vėl tau darbininkę rūpesčio iki 
gausi tvarkių vietų, darbas gal 
bus neužtikrintas ant. ilgiau.

Sies darbininkai siuvėjai jeig.u 
būtume geri susipratę . Liętuvo- 
piliečiai,' tai mes visi susirašytn- 

' me į LDS, kuopą ir- savo susirin 
kiniuose galėtume svarstyti mūši, 
vargingą padėjimų, nes jau Amai 
gameitų unija žydelių’vedama vi-' 
sur iškrapštė iš firmų didelii 

’• dirbtuvių, dabr lietuviai išsklai 
dyti po visų miestų dirbame dar
bus kų žydeliai nespėja padaryti. 
Ar-gi neturime mes pavyzdį iš Jo
no Česnos korporacijos, kuri biz- 
niškai įsteigta su daugeliu mašinų 
ir vidutiniškai uždirba su jais ne 
galime susilyginti. Jau jie net 

-automobilius įsigijo/ "Pą-vyzdin-V-.
. Draugino "korporacija, kur yra. 70’ 

mašinų. Ten akcijonieriai lietu1 
viai ir'visi gerai- uždirba*ir žyde
liai juos nevadžioja už nosių, neš 
jie turi pilnai darbo ir gerai už
dirba. Bet organizuojant tokias 
korporacijas, reikia sykiu ir ko
kių firmų prisitraukti ant kon
trakto. Lietuviai' turi daug ma
žų dirbtuvėlių su partneriais su
sidėję. Jas reikėtų visas į vieną' 
sulieti ir. padaryti didelę korpora- 

>. cijų. Kiek jos išmoka' randų už 
mažus kambarius, tai galėtų pa
imt už tuos pinigus didelį faklo- 
rį ant kelių- šimtų mašinų ir vi
siems išvien .dirbant, atsęi-tų-žipo- 
neliai; pigiau padaryt ir darbiniu- 

■ ■ • kas geriau uždirbtų ir firmos ge
riau atkreiptų savo dėmę ir už 
tikrinimą, kad jiems greitai ir ge-z

■ rai pasiiis žiponėlius, nes lietuviai 
moka, bet kas mus įtrauks į tokį 

. vienybės, sukurį,. nes visi/da išdi
džiai nešasi. Pasvarstykit siuvė
jai sav likimą.

kitus prie darbo skatinti.
*■-

40 valandų atlaidai.

Gegužio .13 d. prasidėjo 40 va
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Liot. parapijos svetainėj įvyko 
prakalbos kun. J. Norbuto apie 
Vaikelio Jėzaus prieglaudų Kati
ne. Žmonių nedaug buvo, gal 
parėkavo, kad Lietuvos našlai
čiai jiems nelabai'svarbu.
,• Gcrb. kun. J. Norbutas labai 
rimtai nupasakoję visų istorijų 
Vaikelio Jėzaus prieglaiulos ir 
paveikslėlius parode. Visi buvo
me patenkinti. Aukų sudėjom 
$200,00 iš to mažo būrelio. Po 
aukų gerk svetys papasakojo 
juokingų atsitikimų su žydais Lie
tuvos ir sulenkėjusiais lietuviais. 
Iš to turėjom rimto juoko ir bis- 
kį tų vaikelių išdirbinių buv.o at
sivežęs tai pasižiurę jom, teip-gi: 
•Lietuvos litų ir centų pamatėm. 
Visi aukojusieji- linksmi išsiškirs- 

’tė. <
Liet. Pilietis,

Garbes pirmin..

5 J C

Rep.

NEWAMK, N. J.

LDS. 14 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio 8 d. penktadieny, šv. 
Jurgio dr-jos svetainėje, 180 Neiv 
York Avė. Pradžių 7:30 vakare. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, 
nes yra labai svarbių reikalų. Bus 
renkami delegatai į seimų. Taip
gi išgirsite seimo rengimo komi
sijos raportų ir koki laike seimo 
parengimai manoma surengti, O
svarbiausia, tai turime paduoti 
geriausių sumanymų LDS/seimui 
svarstyti. Taip-gi nepamirškite 
atsivesti naujų narių.
/ ; ; Raštininkas.

. ' -v. - • rV : » f ■

NEW BRITAIN, CONN. ,

Mūsų kolionijos laisvamaniai 
pirma rėkė išvertę gerkles būk 
katalikai arba kaip jie vadina 
klerikalai dedasi su lenkais. Da
bar /pamatę, kad tikrenybėje jie 
dedasi su lenkais ir trukdo Lietu
vos laisves nepriklausomybės 
darbų, nuleido nosis? o vienas iš 
jų pasivadinęs; save Šnipu, rašo 
per savo organų būk katalikams 
nepavyko f erai,. 'Gerai pilnai pa
vyko. Toliaus rašo'Šnipas būk 
vietos katalikai einą prieš tautų. 
Mes ne prie štautų einame tik. 
prieš laisvamanius kad jie nesu
tinka surinktus pinigus Lietuvos 
labui siųsti per Lietuvos prisiųs
tus Amerikoje atstovus.: ’Aš ma
nau dabar bus aišku Šnipui, kas 
eina prieš tautų. •.. .

New Britainietis.

tai norėčiau žinoti kiek jisai as
meniškai išpardavė akcijų; beva
žinėdamas po lietuvių kolionijas 
įr kur pinigai ? Tai viena, Ant
ra melsčiau J. Bartašiaus praneš
ti lietuvių visuomenei, kiek pini
gų jisai rado, kuomet perėmę vi
sų biznį iš M. A. Norkūno rankų? 
Ar teisybė, kad apleidus “Vytau
to” bendrovės prezidentavimų 
atskaitoje perdavė dabartiniam 
“Vytauto’ Bendrovės prezidentui 
kokias ten bilas už pasimatymų su 
advokatu, siuntimų delegato Lie
tuvon, kuris nieko neatlikęs Ben
drovei išeikvojo kelionės pinigus ? 
Daug visokių gandų keliauja, po 
akcijonicrius ir neturint viešos 
atskaitos^ tas demoralizuoja vi- 
'suomenė. Tuipos-gi lūclsčiau da
bartinio pręžideiVtę/kun. -fP. JC4i% 
daieio pranešti “Vytaiito” šėri- 
ninkams apie stovį, b-ves ir kas 
manoma toliau daryti šu da liku
siais pinigais ? Teisybes * ir doros 
Žvilgsniu visi 'buvusieji ir dabar
tiniai prezidentai privalėtų kuo- 
no greičiausia atsiliept ir atsakyt 
sąžiningai į paduotuosius klausi- 
mus, .

' “Vytauto” B-vės” Žolininkas.

čios spindi graži/žvųigždS iš abie
jų pusių bažnyčios, 4nt oro 
mi gražus nuskinti du bijūnų’žie- 
dai šalę bažnyčios. Miestas tu 
aukštais mūrais, ir dirbtuvių ki
minais iš kurių rūksta dūmai, c 
viršuj miesto trobų lekia aniuoŪMi, 
vienoj rankoj turi kryžių, a kitdj 
j— kardų, skrenda nuo bažnytSūe - ■ 
į kraštų miesto gint tėvynę Lietu
vą. parašas “Lietuva, ” Tolhū 
nuo, miesto stovi ruska eerkvč tt

’ • * l • .

rūsku kryžium, o sparnuota did* 
lė gyvatė atlėkus kerta tiesUi 
cerkves kryžių su dvišakiu. gyHi 
ir čia parašas “Rusija,”

Į šitų paveikslėlį žiūrint, reiki' 
' stebėtis,' nes jis nupieštas prie! Y 
metus- atvaizdina šių dienų mc 
plentų/' Lietuvos bažnyčia tikėj 
mę-žiedais/žy^y yis^Ida laisva yž 
manių sparnuota gyvate negali . 
kąst, nes aniuolas sargas jų gis 
su kryžium, o ta sparnuota gyv| 
te bolševizmų. Tas pats aniuola 
sargas su kardu gina kita rauk 
o tas sparnuotas kirminas liuos: 
raitydamas ilga uodega su dvis

■ Jdu~gylitrdcapujarY^
Ten nėra aninolo tik Trockis e 
Leninu tai tas gylis. ■ ’

Lietuvos Piliati

r £

. A

tf

Šalavija.

PHILADELPHIA, PA.

V

i
J

«

HUDSON, MASS.

Sųjungietes veikia.
I ■■ ■

Mūsų kolonijoj 45 kp. Mot. Sų-

bT 
gų atsilankymų, ir kad dar dau
giau sumažinti vargoniį skolų, pa
tarė po kiek, sumesti, pats pradė
damas su $50.00, sakydamos.* 
“pirmiau daviau vargonam- šim
tų dolerių, dabar duodu penkias- 

” Po to p. V. Kuraitis,

“Giedrų,” o Įš Lietuvos katalikiš- jas davė $25.00; Jonas Subačius

DETROIT, MIC1£ : '

Gūg. 27.d L.'Vyeių :70 kp. siu 
/rengėr valtarelj. Buvo sulošta

. vieno:' akto veikalas, l’ūgk(inaį
. roles atliko p-le Gustaitė ir Mit-- 
" tikas. Padainavo škuno. vakare 

Detroito lakštingalų P. .'Širviiitiėi 
nū Jinai žavėto žuvėjo k-lutisyto- 

*' jusi ‘ .^aipos-gi dainavo'pic Brone 
’ IMimiuitiutc, . Jinai turi ;puikų. ir 
•išlavintų :bulsų. 'Garbį Detroitųį 
s • turėti'turp/šavęs tokius./solistes. 

/Skambino pįtinų ttiūsiį gerb. 5kleb. 
■ Jwas ęižituskns. • ••'‘Vakaru vėjė- 
jas buvo
AI,

;n^hQpino-*i)įiBe^
- j < -1“*-11 - *(

>

t * v

4;

A ■ **

NAUJANY8E
Tik ką gavome naują sįw 

tinį nepaprašto turinio—i 
torinio veikalo “Algima 
tas” knygą. Yra tai veik 
las nepaprastos svarbos. J 
me Dr. Pietaris vaizduo, 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audir 
apdarais knygos, gražiai? 
spaudinta ir nepaprastai ] 
gi kaina. Tiktai vienas d 
leris su'piisiuntimu.- ' 

“DARBININKAS”

Šitokiu antgalviu straipsnis yra 
tilpęs pirmutiniame lietuvių, laik
raštyje “Aušroje” prieš 40 metų/ 
Jaunas vaikinas atvažiavęs’ iš Lie
tuvos Į Baltimorę, mokinosi rašyt 
kad galėtų savo motinėlei, laiškų 
parašyt. Kopijuodamas iš ‘‘‘Auš
ros” aukščiau minėtų straipsni, 
!tai .buvo 1897.metais ir jis labai 
gailėjosi kad tėvynę Lietuvą ap
leido. Štai lcų jis nupiešia; vidu
ryje -to straipsnio bijūnas/- kurio 
stiebelis visas sumankytas ir vir
šūne net ant žemės.- parblokšta. 
Bet penki žiedai iš viršūnės pui
kiai žydėdami stiebiasi į viršų, ša- 
e kambluko žmogaus galva su 
karališka karūna, kyla iš žemės, 
sale širdis, palei širdį • žąsies 
plunksna dėl rašymo; iš -kurios 
pakelto aukštyn rašomo smaiga- 
lėlio skleidžiasi spinduliai,, o para
šas “Lietuva,” o iš aukšto krinta 
smailas kardas taikydamas į 
plunksną, bet pro šalį smeigs į 
žemę.

Pabaigoje to straipsnio nupieš
ta maestotiška bažnyčia suAlviem 
aukštais ’ bokštais panašiai kaip 
Mariampoles. Aukščiau bažny-

?•

jungos buvo surengus -pasilinks
minimo vakarėlį 19 geg. mėn. 
Programas susidėjo iš teatrų, dai
lių ir šokių. Tąip-gi.buyo kvies
ta ir kalbėtoja gerbiama Ona 
Jankienė iš South Boston. 'Tik 
gaila, kad nepribuvo. Pirmiau
sia sudainavo, mažos mergaitės 
Lietuva Tėvynė , Mūsų ir daina 
“Pavasarėlis.” Jos taip gražiai 
.sutaikė savo jaunus balselius, kad 
visų publiką linksmino ir iš tų pa
čių mergaičių trys labai puikiai 
padeklamavo —, Vanda Jaiiuliu- 
tė, Ona Siauliutė ir Julė Stoniu- 
te. ■ Buvo malonu paklausyti. Be 
to sulošė teatrų “Kuprotas Ože
lis,” iš kurio publika turėjo daug 
juoko, nes pačios moterys turė
jo lošti ir.vyrų roles. Motinos 
rolę atliko D.. Kodelienė, Onytės, 
B, Bakvilcvičieneį Našlio — A. 
MalaŠauskienė, Jonelio'— A. Sta
nienė, Piršlio — D. Janutienė ir 
visos, savo,užduotis gerai atliko. 
Valio sųjungietės. Po tam buvo 
šokiai ir traukės Jki vėlumos. Vi
si buvo užganėdinti.

* . Ten buvęs.

T

Nesikankink su .
Reurnatizniu

Neuralgija . Sirenų Diegliy 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį- su

Pain-Ex|Bllerln
, tf

ant skaudamu vietų, ligi pa 
jausi odos"degimą—ir užganė 
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaųs užstos.
Tikrasai Pain-Ėxpelleris iur 
INKARO vaisbaženklį. •

z

liukas, J. Januškeviče, Vv Butvi
lą, A. Kazakauskąs, K. Kaząkaus- 
kas, J. Baeiauskas, Z.. Januškevi- 
če, K. Pabalis, A. Čiurlionis, P., 
Daugis, J. Smaliukas, K. Švagž-

---------- ——• Į Visus prašau pasinaudoti‘sky- Įdys, J. Svencickas, D. Baublaite,
WEST SCIRANTON, PA. ■ | riaus maloniu patarnavimu. I U. Gegeckienė, ’S. Skukaiiskas, B.

... r---- , , pagarba, \ Mareinkeviee, O. Valaitienė, J.
Gegužio 14 d. W ashingtono sve-į Kun. P. Kasčiukas, j Tamošaitienė, M. Sirataviče, M.

.taiiiefc vadovaujant vargoniniii, ■ , ;; . Kildušis. V. Kida, i)r. P. Montvi-
kui K. 'Vaičiūnui šv. Mikolo. pu.l _ m p .Daimilėviče, P. Tadulis, J.
•rapijos ateita etatai turėjo didelį • NEW HAVEN, COHN. . Kllraeta/ p. Balkaitis, Ona Šio-
koneertiį. \isupitata gerk. lile-Į ;pvų., n„_*niu iMbm kolioniio*i kiūto, IJ. Švagždys, J. Mokovieo,
,bonas A. Lupatto. kaipo - vedėjas PąsKlaibavimu mūsų konoiujos „ , . ū'Pm'
p/ogramo' paaiškino publikai jog moterų parūpi jos. voką- * P.v ’. .**
X buXt?V? « WyfcO’ Žmonių ; touskevice ir L. Gul
bis koucutas bus įl^as u piast vi- - . • «VA+-iina ' rn«hn • kcvuejpo $3,00: P. Matulaitis, Ik
:sų .idant, ramiai'užsilaikytą/ ' pi įslinko pilna s/etanie. .Gaspa- mMr N NG nn <Mb T

‘K'id'hioi nro'oramas šio koneor ^Ūs labai gardžiai -pagaminopųutmue n N, Nų po K.00. K 
Kadangi piogiumas uo.komei-t Dvūranauskiene, Jaimliūiiienū

to Nusidėjo iš virš 20 įvairąj dai- Ums’ ha .nzbitųinauja pa^yik myiene ir B Tureila* dar ki
mi t-d viso nroor'imo nemesiuP^0* Tęlųo liko nemažai. , uicpimucue u &. iauųa>.uai ki nų,. tai .viso iiio^iamo ntnuntbiut- . . ti po dolerį, ir po mažiau. Viso
tik pabriešiii svarbiausių:dalį jo. .. Išleistuvės,' . \ ;|LŪmęsta $330,85,

t.VK‘Upn'ma pasirodė ant estrados . j, .,//,-.
suvirs W nerguW Visus į*#** -W“’
baltai IMsh/m, sudainavo teita V-l¥“a'ta'\; laV^™ » Dot 

■Ą dutal,. Buvo, patapytu,;|«*.o® teteks jutau,
■ • ' - • -įkaitis buvo Aiiienkoj gimęs, bet

I^M daug". dirbo tarpe lietuvių/ 
Brigulčjo pilie ’švGKazimieru'/pa- Į iiiiisą^geri pąžįstĮuni/lmrių 
, rupi jos-elioro ū>. buvo-jo piBnuiinJ vtirdės- čion taip gražiai skamba, 
•ku. *' Turėjo stiprų L basu balsų1' Ilirdetu> jog viena' panele,, vię- 
'paug pasidarbavęs -dėl naų- tinę ■ yra nutarusi dubti
dos;parapijos,-Sv. Kuzimiaro ęhū-pbO’OO. *.;Jau kad paskyrė, tai žb 
ro nariai labai apgailestauja nu-'/ •:
>tofę; geyo. veikėjo. ?Geg/:12«d4 sūrengiiuo minėto vakaro, 
Jaunų. Vyių Klubas jr ęlioras^ prisidėjo Arietiniai ;vūikčjai 
rengė išleistuvesjaunam vęil^ . .
jęuriame dalyvavo* daug/įiiųniinoL- čia imi’atnja.puQ*zdnigai tyar* 
ii'.iš.apieiinkes kųįonijų.r Povai-Jkosi, ''uos turiigabų’vadų, jypatū-

I /W‘ ‘ Wblio,' kurs no

progos gau-:
s

tarpe mažų mergaignį ohorę i-niū 
dnsl gerų balsių,, -.ypač, .mergaites 
Skliūskiuteš’ /dainuojant ’ duetų 
“Ta mergelė inan lūitinka” buvo 
iššauktos publikos ’ netū. kelis’ sy
kius atkartoti, inerguitės'^kliiįs- 
kitEtčs yra dtunįninkčs/iv. vi$ .tik 
14-mr, bct.-tnri labuimalonius gal- 
SUS. > ..

. Didis ėhui'iis irgi getai stidiiiim- 
vo,. ypatingai atsižymėjo ditimio- 
jant dvi dpuiaū. .vcĮlnniu'iš kom-

kr,, i-v, :• '.■ ■ •/- V i a

v
J r-

■

i

J

Kas tiį vakartį nebuvo, arbū
damas nedrįso, ar nesuspėjo dcl, 
iFumpuino laiko, ar. kitokių, prie- 
“įsčių tai gali atliktituo jaus pas 
i klebonų, - kaip/ padaro tame vakar

ANTRAS ATVIRAS 
/LAIŠKAS

į m NORKŪNĄ ir 
Jį ARTAŠIŲ.

• Nesuiaulfe jokio atsakymo į: 
pirmutinį atvirų laiškų,^ rašyta ; 
Norkūno ir Bartašiaus adresu ren 
kale surinkti! pinigų,, pardavinė
jant '“Vytauto” Bendrovės akci
jas, šiuomi kreipiuosu antru kart 
į viršmiuėtus asmenis. Nesulau
kiantjokiu paaiškinimo, laikysiu 
juos kaltais visuomenes pinigų iš- 
aikvojinie ir: pasiliksiu sau akci
jos laisvę kas link tų žmonių.. P. 
M. A. Norkūno ir J. Bartašiaus 
meldžiu paaiškinti. “Vytauto” • 
Bendrovės akėijonioriams kiek iš
parduota akcijų ir klek, surinkta 
pinigų, meldžiu1 atsakyti į klausi
mų ar teisybėj kad M> A. Noikū* 
po agentai yra . gavę nuo jo akci
jų knygutes su jo parašu, įr išda- 
.vinėję šorus nepilnai užsimokėju
siems.? Kiek parduota, tokiu 'bū
du akcijų ir ar surinkit nęčhuno- 
kėti pundui.. Ar. teisybe, kad M? 
.A Norkūnas pirmame* ‘ ‘-Vyt auto ’• 
Bendr oves ' steigiama jame susiriii- 
klme; pasižadėjo agituoti dovanai, 
n yčįiau už tų darbų parpilmlavęs 
gražaus “ atlyginimo akcijmnįs? 
jeigu taip, tai kiek ^kvijų pasi
liko kau už darbų ¥ Ą jeigu p. Nor
kūno pasilikta už darbų akcijų

LIETUVIU EKSKURSIJA i KLAIPĖDį <MEMEL)
Jūrių milžinu—S. S. IEVIATHAN. Yra tai naujas? di
džiausias ir gražiausias pasaulyj laivas, šiame laive yra.

• a a ’ w •

J ŪKIŲ' 
PALOCIUS
J o- pirmo je 
kelionėje i š.
New Yorko į
Oherbourgų 

ir Southamp-
tonų,

LIEPOS 4-tą
1923 .

10 vai., ryto

Faktarapie 
laivų 

Didžiausias pa
saulyj laivas. 

Įtalpa 59,956.- 
65 tonų. 

Ilgis 950 pd/7 
colių, 

Plotis 100 pė
du. 

Didžiausia jG- 
ga 100,000 ar- ' 
kliu.. 

Keturi*, šrlubai. 
.AUejinhi kūre

namas. 
Greitumas 2< 

mazgai | v.
: Kurnu tlikctiį ? Iš Xew Turko į Klaipėdą J*^ ^®8a ' • *

. • ■ - t 3-eia klesa . . 107.0(
ši dldžhiusia Ir svarbiausia lietuviu ekskursija'kokios kada bū 

vo. Ji yra labai-svarbi visiems. Hotuvams. Kelionėje vadovaus pa
1 tys Uetuviat. Advokatas 1*\ j. Bagočius“ visiems žinomas ves vlsu- 

nuo Netv Yorko į IJetuvų.
šitokia proga retai pasitaiko. Tai-gi nelauk* Eik pas artimiau 

si agentu Imited S.nues Lines ip užsisakyk laivakortę keluiviimti tie 
■ ]>on 4 tinm/. Jeigu tusų kpiumŲoje nėra agento* rašyk ar.ateik ptv 

mus: : . ■ ,
Unite d Statės, Line s

75 Stato Stveri, Bošton, Slass. .
Vedėjui , ■ ■ ■

.VNITBD ST1TES Š KIPPIN G/B O ARL
j; ,■ ;=?į ■? '■=■*»,* .;;rr=gg

visoki parankumai.
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R ALTIJO8AM ERIKOJ
U LINIJA 9Bi'oachzay.a Nev'Ak.NY'L

TIESI 1| • “ “ ■■
KELIONE **»

& Š.

ARBA, uEpOdų.
VYNIOKIT VISI PAUANOtr l(:-

Ltetutinl vaihiojntitl L Plttavt r 
■Jfltt lenkų, juostų (koddarų). Visa trečia 

f iM mutallnta į kmntmrhis ant 2-ją, 4-rhj ir 
lovų. :■ •' ■■ - ■ -

gPcci falini*

■8. S.
XI -New Yorka ir Batono W
t l’UUftvų i Llbav# nr T

' t* Bostoiiū | Verkų per M W®rUnl 
KreipkUb*■ nfb vietiniu agentų.

ij.
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X
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ŪR. A. J, GORMAN
I«WKAUSKAS);

DiRTIBIAl
• ■

705 Mali BLj Montello, Uos. | 

Oūūftpttl Broad 

TtL Brockton IIIYYV.
* - - - ~ [

K-

MIRĖ SENIAUSIAS SO. 
BOSTONIETIS. ' 

f*’ ' ’ .•
Pereitą nedėlią pavakariu 

‘^persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Ilona s S&akaiiskas, vienas 

■JĮgeniausiip • So. BostouieČią- 
’JiS-bene tik buvo trečias lie- 
tuvis atvykęs So. Bostonan, 

f -Buvo malonaus ir lniksmans 
būdo, ‘su visais lietuviais 
gerai sugyveno/ So. Bosto- 

’• ne išgyveno 33 metus. Atei- 
nančią petnyčią jam būt su
kakę 33 ženybiuto gyvenimo

a / a / A;
Asą laiką buvo 
u švr Petro Iietuyią paivv 

į pijoj- 
j Buvo narys S^ L.. R.. IC 
/ !A., S. L. A. ir Susivienlji- 
į’ mo Šv. Kazimiero dr-jos. 

J; ’ ~T~Uyv^oLsitviWE^mttnttose 
: 999 Dmhester Avė*, kur ir 
i; dabar jo . kūnas guli. Atei- 
į'- naiiČią seredą bus laidotu- 
/ vės. • Išldliningos pamaldos 

bus 9:30 vai. šv. Petro lie- 
į. tuviiĮ bažnyčioj. . .. ■
f Visi raginami vykti ati- 
/ duoti paskutinį patarnavi- 
’. irią So. Bostono lietuviu pat- 
i riarkui. •

t

■l,

NEĮVYKO.

Pereita nedėlios „vakaru 
turėjo- .įvykti pramoga rėng"- 
ta LDS. 1-mosios kuopos po- 
bažnytiiię;j salėj. Bet ka
dangi varpas turėjo, skam
bėti už tos parapijos pat- 
riarky Joną Strakauski, ka
dangi oras buvo karštokas ir 
publikos nelab daug, tai vai
dinimas neįvyko.

mirė nedėlioj birželio 3 d. 
.6:30 vai. vak. 1923 m. Bu
vo sulaukęs 56 metą am
žiaus. Kilęs iš Gabartą 
kaimo, Sintautų parapi
jos, Naumiesčio vai., Ša- 

L kiu apskr. Amerike išbu- 
metusi Ym| laika / 

išgyveno So. Bostone, W 
Paliko didžiame nuliu-

|- 9

dime moterį Agotą (po tė
vais Liudžiuke), sūnų 
Praną, šv. Jono semina-' 
rijosauklėtiniirJliozą.—— 

Laidotuvės Įvyks sere* 
doj birželio 6 d/ iŠ namą 
999 Dorchester Avė. į lie
tuviu šv. Petro-badymą 
9:30 vai. ryto; Po pamal
dų bus nulydėtas į Mt. 
Benedict kapines;

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines ir pažįstamus at-

| siminti velionį ir dalyvau- . 
I ti laidotuvėse.
S •’ Nuliūdę
i Moteris Agota
i S t r a'k a u s k i ė n ė 
| (po tėvais Liudžiuke) 
| ir. sūnūs 1'
| Klierikas P rankiškus. • 
g ir J u 6 z a s

V; Nanortą iš ■Wilkes-Barre. Dėl 
pamokslo buvo nutarta paprašyti 
kun. Petraitis, iš Lavrenee, Mass. 
(turbūt iš Atliol, Mass., nes Law- 
renee nėra kun. Petraičio. RečL). 

. Nutarta dovanot chorui katras 
pasižymės geriausia puikiį sidab
rini puoduką dėl atminties.

Pinigai taip kaip pereitų metų 
i i t- £ -v, t- n i t;liP šiemet eitų į Našlaičių ir' dėl Lietųviskos Dienos Valdybos1 
ir dėl visu komitetų. Lietuvių 
Diena įvyksta, Raip visada Lie
pos 4 d.

.Pirm, Vincas Gavėnas, Kings-. 
' ton; viee-pirm — 1-as Ksaveras
Moraza, Pittston 2-ra. Vincas I NEAPGYVENTI-
Balinskas, įlydė. Park Seranton: a’B“raB v 1 •■m.bbvv 
prot. rast. - Antanas šalna,
Seranton Providenee;. fili. rast. ‘ į!LwUW ALiilbV
—‘ Juozas ■ Lietuvninkas, Wilkes- 
Bąrre; kasierius — 7 
•liūtiškas^ Kingston; kasos globė-1 
jai — Pranas Juraitis, PittstonJ

* Laiminąs Daugirda, IVilkes-Bar-į 
"re/A. Tamulis, Kingston, A. Lai-Į 

valtis, Scranton Pr.ovidenee, Vin
cas Laurinaitis, Scranton' Hyde I 
Park. I

Atletikos komitete: Jonas Kri- 
kštūnas, Pittston, ’ Jonas Syarca, 
Scranton Hycle Park, Petras Sa
baliauskas, Kingston, Jurgis Po- 
tnkatiskas, Scrantoų Providence,

- Vincas Dauknys, W,ilkes-Bąrre.
Jonas

Mitingas buvo .atlaikytas šv. 
Kazimiero svetainėje, Pittston, 
Pa. ir šitie žmones buvo išrinkti

’j Siruti] Fondą.'
.Bus pakviesti žyhmiausi kalkė 

tojai.
Antanas šalna.

, i. i !.ii..!Į.iįg.gU ■! JIB-.

Nevada, Utah, California, 
Wyoming, Ncw Mexico ir 
Arizona turi daugiausia ne
apgyventos žemės. Tos že
mės turi mažai ekenomiškos 
vertės, ganymui -geros./ _Ž.&: 
mes randasi dideliuose kal
nuose, neapgyventose ir pūs- 
ein • vietose. Californijos 
viešos žemes iš apie 18,883,-* 
542 akrų yra pūsčiai.

Colorados viešos žemės, iŠ 
apie 81,500,265 akrą, arba 
12.28 yra daugiausia ga
nymo žemės, bet ir girios, ;

Id-aho - viešos žemes, iŠ 
8,"606,301 akrų, arba 16.13% 
išbarstytos pietinėj .dalyje, 

ie/foli /N^va^o^ yra ygay 

žemes ir gir ios, bet da
bar ^neprieinamos.

Montana viešos žemės , iš. 
.5,720,126 akrų, arba 6A1% 
randasi kabiuose. Čion yra 
daug medžių,

* Nevacla su 52/742,711 ak
rų, arba 75.4%, gali būt va
dinta kaipo viešos žemes 
valstija, nes trečia-ketvirt- 
dalis jos žemės neapgyven
ta. Tūri beveik du syk tiek 
viešos žemės kiek Utah; Jos 
kalnai yra tautiškos girios, 
bet tarp tų kalnų randasi 
pūsčiai su mažai augmeniu. 
Kaip tik greit maža upė pa
sirodo kalnuose, arba tik 
matoma vandens, žeme tuo; 
nuperkama. •

New Mcxico viešos žemės; 
iš 18,064,006 ■ akrų arba 
23.4%, _ randasi vakaruose 
ir visai netoli tautiškų girių, 
kurios inima apie, ketvirtą 
dalį valstijos.
Oregbn viešos žemes, iš 13.,- 
784,451 akrų, arba 22.53%, 
yra pietrytuose ir netoli Nev- 

■ vados. • -
Utah viešos žemės, .iš. 27,- 

038,183 akrų, arba 51.41%, 
turi . ypatingą žingeidumą, 
nes Čion iš rytų žmonės ban
dė įvesti irigaciją.. Beveik 
puse valstijos neapgyventa 
ir nerezervuota.

Wa.shingtono viešos že
mės, iš 1,038,410 .akrų, arba 
2.43 %, randasi ant abiejų 
pusių kalnų. Dauginus že-

■r

a

•V

Teismas Amerikos valdžio
je.. Čia siekiama pačios val
džios šaknys. Tad. visiems 
lalsuotojams labai reikia 
apsisvarstyti. • •

Reikia žinoti, kad ^uv. 
Valstybių konstitucija Šalies 
valdymą sudėjo į tris, viena 
nuo kitis neprigulmingas į- 
staigas: įstatymų leidėjus, į- 
statymiį vykintojus ir Teis- 
,mą.

. Visu šalių konstitucijos 
tai rodo, bet nei- vienoje šau
lyje tos įstaigos neliko taip 
viena nuo kitos neprigul- 
mingoš kaip Suv. Valstybe- 
s©« ' A * ■

tSi >etįą^fai 

kita paėmė viršų valdžioje ir 
varžo Įeitą. Amerikoje to iki 
šiolei nebuvo." Nekurtose 
šalyse senosios konstitucijos 
pranyko, jų vietą 'užėmė 
naujos. Suv. Valstybių^kon- 
stitueija ta pati kaip ji buvo 
136metai1 atgal.

To pasekmė yra. tai, kacl CinMCAtr4C0, 
politinis vystymasis iv pa
žanga čia eina ramiai. Pa
vienių žmonių laisvė ir teises 
liko nepajudintos ir pilnai 
apsaugotos. Kam dabar tu
rėtų .būti tas konstitucijos 
pamatas pajudintas? Iš to 
ėjo visai , Šaliai palaima jr 
gerove. Ar tai tie reforma
toriai norėtų tą gerovę 
griauti? ..

Jei šis užat-akavintas Aug- 
ščiausiojo Teisino galės nu
sisekti, tai būtų suparaliža- 
vimas paties’ sh-ėnkaulįo A- 
merikos konstitucijos, tai- 
būtų prašalinįmas iš pama
tų kampinių akmenų kad 
griūtų ramybė, ‘ laisvė, ge
rove ir asmenines žmonių 
teisės.

D' S B KIK11K S S , ' __ . '

simas tinką 'diskusijoms. 
Nusimanantieji tame daly
ku kviečiami- °DaybJH iš
reikšti savo nuomones. •

PERDAUG;

PARSIDUODA
; • RESTORANTAS

Geroj lietuvių apgyvonioj vietoj; šn- 
vlntnfcnn eina į kitų hbmį, tiglel tuo
jau turi parduoti; daro biznio apie 
8400 į savaite. Kalnu $2,(100. A. J, 
KUPSTIS, 332 Broadu-tiy, S<K Boston.

• (9)

4

I’ARSH>.V<H)A automobilius MAN- 
VVELL, laitai pigiai, Ntn-fme1 greit pur-. 
iltiutL- fti/žlmHt ?*parbu.iiul/e,” ^3ų6AV. 

ynss. \y(7)
; TffilKALINGI geležies liejykloj. dar- 
iniĮiiilriii, taipgi vyrai. įnolilntls prie 
Molding Maciūne. Atnerlf-aa Brukę, 
HJioe & .Fotirttlry Comimtiy, Nomvoi 
Centrai, Norw»od. (7)

BARBIKINKAI

Abelnam darbui dirbttiye.jo, 50 
valandų savaitėje po 44e. valan
dą.* Atsišauk IWBY & ALKY

L, 235 Havvcy
St./ Canibridge, Mass. . (5)

SBU.NARp
It BOSTONO Į LIETUVĄ-PER 

LIVERPOOL

£nt- naują, didelią, puikiu aliejų 
varomą laivą:

SOYTHlABirželio 23, liepos 23 
SAMAMV..... rBirželIo 9, liepos 12

(htelhTs pninrnavlntas į Llotnvų ir Į 
visos Baltijos Valstijas, I’ullrios vie
los, genis valgis.

Taipgi IS Ne\v Yorko, ypttfišknl prl- 
ŽinrC’ta kelionė į Uetitvų ir vIsns-Bnl- 
tijos valstijas kas ularnlakų imt trijų 
marių milžinų, su persėdimu Soutli- 
, - amptone

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Talp-gl reguliariai ISplauklmal tie
siai į Hanrtan'gų aut naujų nih*1uuir 
kurinmuT-ų laivų. 3 klosa d I’lliuvų 

■StotiniH. (į Hamburgu $103,710. Karėrt 
taksų $5,0(1 _ -- . .
y (UvKARWfi)įulgini»L ordorįAi IŠlmA 
Thitur I;ief/ivoj\gi'eitUi, u’žtl'ki'inftA 
ml, V vy’ -V V

Bei informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į

THE OUNAllD STE.AM STIIP 
COMPANY LIMITEI) , |

1*46 Statė Street, .
Boston, Š£ass. .

“ARSIBBOBA
BAllSlbCoDA arklys ir vežimas su 

Vi*als pritaisyiifuis, Priežastis parda
vimo — .pastpirkmno trukų,' tad arklys 
nohprei kai įnirtis. LIET. KOOI’ERACI- 
JA.-BU Parthmd St., Canibridge, Mus*.

. ‘ .(5)

Visokiems dirbtuves dar
bams. Darbo mokčjima's uo
rei kaliu g-as. Mokama alga 
laike inokmimosi. •

AMERIC AN- RUBBER
/ ■ • _ %’OMPANY _ 

: Arti Kendall Sq., Cambridge

. Tel«?So. Boetoa 24$ 11

4

MALDAKNYGES
y -----

Naujai gautos iš LIETUVOS mal
daknyges yra šiokios r

Mažas Aukso Altorius, audi- !
mo apdaru . -.. ......... $1.00

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

Aniolas Sargas, skaros . ap-
daru'a- ... .$1.50

Aniolas Sargas, - audimo ap
daru • . . . ■ • « v .

Gilus .Atsidūsėjimas, audimo 
apdarais, maža

Visuomet su Dievu, audimo
- apdarais, maža ,.

.65

DR, J, C. LANDŽIUS
LIBTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo KMtrląv Ir chroniškus Ūgna 
vyrų, moterų ir valkų. Ej^aml- 
tiuoja kpanjų,spjaudalui, Šlapumu 
Ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškai* kitur gyvenau- 
tiems. -Adresas: •
u 506 feROADVAY, i 

, EOUTH BOSTON, MA8S. '
| (Kampas G St. Ir BroadwayY 
j VALANDOS r 9—11, 2-4, 7—S

■■■■

| ‘ Tel. So. Boston 828g DIHTUVYS DANTISTAS | DR. M. V. GASPE8

M/ .

E--------- (■KASPARAVKIUSy -------
ra taikinai perkeis ofisą po Mijį, 
B 425 Bboadway, So. Boston, Masu, 
ra O/iao Valanda  t:
ra Kuo 10 Iki 12:80 ryte ir nw 1:BO 

| H iki 0 It nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
Į ® Ofisas uždarytas snbatos vakarčiu 
| ® . ir nedOlfomis.

€

t '

Z"

16 Metą South Bostone j-

BESOTE
AKTŲ SPECIALISTAS
SBSt W. BR0ADWAT

■~~2S

Įį BALANDOS: Nuo O r. lkl 7 v. vai.

i Trt. So. B<wton 270

| J. MAC00NH1, M. D.

J

I

•60 I ’r ' j ....
I S. (JallRM tuaikalbSti ir ’
| ag Oneo Valandos:

.601 f) HytalMjtkL 9 vaL Po pietą nuo I—8,
Norėdami jas gauti kreipkitės pas

“DARBININKAS”
366 Broadvray, So, Boston, Mass,

•■ •' • •' « «« •

Ob-jbo Valandos:

’ įdid. liet, kun/keistučio 
< O’A-JOS VALDYBOS ADRESAI 

t BOSTON, MASS.------- ~
11 .

I EIRMININKAS — Vincas Zalecka*, 
i 81 Mercer, S t, So. Boston, Mast,

I Į VICE-PIRM. ~ Antanas Pasfeells, - •' 
į Į 146 Bovven St., So. Boston, Mass. 
IĮ e ROT. RAST. — Antanas Macejunas,
II 450 Ė. 7-th St, So? Boston,. Mass, 
JI fc’IN. ItAšT. — Juoz. Vinkevičius,
I I • 1G9 W. 6-th St., So. Boston, Mass.
II tvASIERIUŠ — Andrius Zalieckas, 
| Į • 307 E. 9-th St., So. 'Boston, Mass, 
11 MARŠALKA .— Aleksandra- Jalmokas, 
, I 115 Granite. St.,; So. Boston, Mass. 
" Į K L. K. Keistučio d f-j a laiko mene- 
-| .mins’ susirinkimus kas plrmiį, nedči-

©PIRMOS RŪŠIES BĄBBERNĖl .ikare. . Ateidami drauge ir nauju na« 
c§ , . ® j .'ių su savin atsiveskite prie musu dr
@ Nukorpam plaukus vyrams, mer-£| jos prirašyti. . .
©gilioms ir vaikams', _ įį-Į ■ .
$ lS’Sram?,1<il1 lw’iani'iŲ t011i't Į ŠV. ELŽBIETOS DRAUGIJOS 
•t \t.eiiūte Ir v^itlkvinkite, aš tl-|| HARTFORD, CONNECTICUT 
g kiu, kad busite patenkinti. . • |1 VALDYBOS ADRESAI. 
® O S! P A B P "NF RI 11 - ~1 "
© ■ . ^©1 tilzb. MleTniHenė, plmtalnkS,
g 116 DORCirESTER An2NUE|Į 44 Gedai- St, Hartford, Omu. 
£ ’ SOUTH BOSTON, MASS. 11 V Lnlifckienč. vlcę-pirmlnink?, '
® , •, „, a į-1 90 Sheldon Street, Hartford, Conn.

11 ^KT’uv) Lablckiene, Iždininkė,
44 Madisun St, Hartford, Conru 

I fatijona Šatkauskai tč, f bu raStiulnkS, 
16 Atlantic St.. Hartford, Comn 

Pundzienč.. prot. raštininke, 
19 \Valcott St, Hartford, Conn. 

tos draugijos susirinkimai būna kas 
utrę nedvldienį kiekvieno menesio, 
mžuytineje salčje. ' <

«V. KAZIMIERO R. K. DR-J0S 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Tel. Maln 24S3

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 Washington Sti’eet 

BOSTON, 1IASS. 
Valandos: 9 A. ii. iki 5:30 P. M.

Gyvenimo vieta
10 WlNTHB0P StREET, EAST BOSTON 

TeL East Boston 152—T.

PILIETINIO KARO VETERA
NAS IR PATĮ BUVO BLO

GOS SVEIKATOS.

Dabar Jie sakę jiems labai pągel- 
bsjęs paprastas vaistas.

“Sies žemiau pasirašiusieji, vartojo
me Niiga-Tonę'ą ir jis mum* Utimi pa
gelbėjo nuo inkstą kliūtie*, nervuotu- 
mo. viduriu užkietėjimo, skrandžio .ne
ilgios, viduriu iškėlimo dėl nevirškini
mo, ir sustiprino-ir pataisė širdies vei- 
kinui. • Jis sutaiso žmogaus kūną aps
krita Į Mes iš širdie* galime patarti jį 
tiems' kurie serga augščiuus minėto
mis ligomis. Aš pats esu 80 metą, o 
mauo pati 7G. B. S. Groesbee'k ir pa
ti, Skeli Cit y, Mo." Nuga-Tone pada
ro stebuklus tuksiančiuose- panašių at
sitikimų. . JokisJjkitns vaistas neguli 
jam prilygti. Pamėgink jį pats,ir įsi
tikiu. Vienam pilnam mėnesiui gydy
tis tik sl.iit). Nuga-Tone’ų pardavinė
ja visi geresnieji aptiekiniiikai poži- 
t ingai gurantUtaluitii, kad suteiks pil
nų patenkinimą, arba pinigai bus su
grąžinti (garantiją rasi prie kiel|vie- 
nos bonkeles),- arba jį pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu Natfomd Įmboratory, © 
K)3X S. AVabaslt Avė., 
tus,jiems stuio. .

New Yorko mūrininkai 
sustreikavo reikalaudami 
$12 dienoj algos. Jiems bu
vę siūlyta $10 dieno j,.bet. ne
sutikę ir sustreikavę.

mes randasi netoli Columbia Ar darbininkai turi teisę 
River. Ta žemės gali būti reikalauti tiek algęs kiek 
vartota ganymui; . . užsima-uo, kiek tikisi laimė-

Wyoming viešos žemės, iš “i? Ar gali darbininką aL 
18.365,875 akrą,! arba g-os būti perdidelės?
29.44% kalnuose ir pusčiuL Mūrininkai nori $12 die- 
klomuose.1. . noj.k- Pusėtina alga. Ar
--------------- —: — -------- Įmiivoi’sitetą profesoriai gau- 

• 7*RA RflT AlinRA Ina.po'tiek algos?

Man išrodo, kad kaip 
kapitalistą pelnas, taip ir 
darbininku algos tuvi turėti 
iatbežiusy Kapitalisto didis

Pranas Saba-| Vidaus Bepartameuto 

Reęlamątion' Service savo 
žurnale iš sausio mėnesio 

i strai panely j t “N eapgyven- ’ 
tos Viešos Žemės,” trumpai 
aprašo vakarinių valstijų 

Į žemes.

• įstatymas iš birželio .17, 
1902, įsteigė .Reelamation 
Service, ir tas pats aidas ap~ 
rūpina, jog visi* pinigai- gau
ti nuo pardavimo viešij že- 

vakarn
?

Midi .Į-hUHH illOlJ fr Jk /vktvii* n i 'r nhrt k tiXV 1 V Chk-ago.-pa.shin' g (1K® IĄr m'0AWVAV
(Adv.y į

i.

Apgarsinimų komitete: mului-si . v. ,.v
lYtikštūnas, Pittston,. Antanas ’nią, tose sesiOliKą 
Šalna, Scrąnton Provideueo, Vin- vaIstijose, nuo liepos l,-1901 
va& Laurinaitis,. Scranton TJyde bus suvartoti kaipo speeialis 
Uąrk, Jeronimas Dailyck^^VĮlkes- fondas dėl ĮštynnŠjimo, ap

žiūrėjimo, įvedimo ir užlai
kymo laistyjimo vietą aj^ 
laistyt saiisaš žemes, ir už- 

Povilonis, .SOTanfonpūokėti visas kitas išlaidas 
-f-;. Įlydė Baik/ Ališauskas, Wkes- ktirias aktas aprūpina. .

<• Barre, Juozas Šeštokas, pątston.J Tokiu' būdu, ■ sulig to. ap- 
i. Muzikos Komitete;. Antąnasl t<pinimo, . susirinko taine 

Stim,. s<»art<m.l?rovidenoe, fMKĮ6 sxtvirS $100,000,000.
c zasAIamnkevicnis, Pittston, Vm- 1nAO „ , .. din rnrt nAn»!• Įlydei1908 ^°»000

Puik,- Petras įSahaliaūskas/Kfarg-l^ūl’Įuldftj bet dabai tilL apU? 
/stos, 'Mikolas 'BukvitcK f Wūkes-1 $2,099,000 ant metą, ir BUV- 
r Barte. ..; ‘ \ | iyt, jog* ta suma vis lius ma-

Komitetas turės* susinešimą su žėsne ir mažesnė, nes rnnC 
vargonininkais dėl .koncerto: • ’ L. I 

■ -Daugirda, ■ Wilkes-Barre,' ■ Vincas 
Laurinaitis, Berautoji,- įlydė ’Park' 
Al; Balkaitis;,. BcUnfon^.Prpvlįenr- 
ce, Pranas Sabaliausk’aį. ’ Kuigs- 
ton, Sevaras Motuzu,• l?lttsįon> ■

i-
r?
V : 41.1.3.x, vvivumioa i.jhvvo-i j

Barre, Alekas Tamulis,-Kingston.|j 
■ Valgiu'komitetas: Prapas Sa
baliauskas, Kingston, Jurgis Po- 
tukauskas, Serantou Piūvidencė, 
Simanas

DRAUGIJŲ ATY^Att į
vA^‘a^’ Eukardvb visokiu Ženkleliu,* GuzikueiUr Ant-į X/kl, U v U. V C spaudu ir. kitokiu Draugystėms reikalingu-dalyku. į 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalv, pažymėkite ir jus V dr-t.es vardą, > 
STROPAS CO.j* 90-92 Ferry St. Newark,ftN. J.j

Vis dažniau ir dažniau1 
tenka pastebėti spaudoje, 
kad sekantis kongresas ma
tys .pastangas “sumažinti pelnas negali būti be kitą 
Auąšei ausie jo Teismo ga- skriaudos. Didelės darbi- 
lf.’V Tai reiškia,, teismas ninku: algos, vieno j Sakoj tu- 
neturės galės pasakyti, kad d atsiliepti aut kitų darbi- 
toks iiv-teks kongreso Išims-“inkų. Gerai sušiorganisp 
tas įstatymas nesutinka suPT mūrininkai sakysime S, 
šalies konstitucija. Senato- Į sikoyos po $12 dienoj, 
rius La * Eollette privesiąs 1 
kongresą prie to, kad jis r 
dviem trečdaliais balsą pa-, 
naikįs AugŠęiausio j o . Teis

i.

ir

b»
T

PIRMININKAS —. VI. Panlart*ka<. '
• 3Ua s-tii st. m so. r ims—m.. 

1CEVIBM, — J. Jaruša,
| 440 E. G-th St., So. Boston, Mom.
į .‘ROT., RA?>T.- A. Jaiuišonls,
I 1426 ColtimblaRd., S. Boston, Mušk 
Į ’IN. RAST. — K. Kiškis, .
j 428 E. 8-lh St,, So. Boston, Masių 
I ODININKAS — D. švagždis, ■
I 111 Bowen St, So; Boston, Mass. • 
I CVARKDARIS — P. Batika,
I 393; Ė. -Eifth st., so. Boston, 
j .iRAUGIJCB anūkas reikale ■ 
I 366-Broadivay, So. Boston, Ma«s». 
I Jrauglja savo susirinkimui laiko 2-rą

• I ledšldienl kiekvieno m?neslo 1-mą vai, 
I m)/ pietų, parapijos svetainėj, 492 B, 

leventh St, Sp; Boston, Mass.

-• J

K

•af

e

•• - /v*

KartinktniSiij laikymo iteitaksVartojimo, bęt Jdėk dar gį- vertės.. '®d sprendimas ko-l ' ■ ■
' • • ' ■- .• > ■ i«j..--i--. . Mą'vietętrž.ima AiitSSiausja* Bed.'prie nišas, ŠitasIdau

O-
* » • v

nio įstatymo atžvilgiu. 
Kiti.nori . ■

buvo dubia, kad paprašyti kun. lėtą pinigą gauti.

* * '

f ■

# .į-
z

t.

</t *

t r

y ■ “ '* “ ;ūhda- 
ei. vis. mažiau ir mažiau tos 
žemės! rl-odei ‘butągėliau 
jeigu yaakrinės^^ 
čios sužinoti;! kiek, dar turi 
tokios žemės. Nętik dėt su-

: Ką 
čia darys namų savininkas? 

i Jis pakels randas ir galės 
J verstis. Panašiai ir pramo- 
•_ nėse. Sakysime gerai susi- 

mo nuosprendį- nętastitnet organizavę • Imančiai išrei-
• *1 ................. .... • . kalauja. po , $60. saAuitej. Ar

palikti teismo darbdaviai nežino būdo si> 
galę nepaliestą; ~ tik veika- vo bi^enių upsaiigoti? .Jie 
lauja, kad vienbalsiai arba Pakris aut išdirbinių kainas, 
šešiais ar septyniais balsais, paprasti darbininkai
o me plika daiiguma būtųl^ir'-‘ kentėti,.. .1 Nesenątlmvo 
sprendžiama,, nr įstatymas j Paskelbta; kad pirštinių
sutinka su konštftūcija, ar pramonei vidutine savaitine 
ne. - - alga tėra arti $10. Išeina,

Atmainos negali Av^
■kolei prie^konstitucijos daugiau, negu kitUa-
bus:pridėta paiaisa? : ‘ : paįtėjfc Ar tai išpuola taip 
'.f)ia reikalus Ate įnėukosĮPTOf . < <;

• e ■ ^iiirdzut^

Gera Sveikatą, Tai Didžiausia Palaima
. • - * - * - i  . ..I _ M.

•r

■*»Bc jos rnes negalimo, džiaugtis 
. gyrcnimti ir augti paslsekiinunsc,

KtuliV mes sergamą, tnl musų 
svarbiausiu dalyku yrą gauti ge
ras ir sumanus daktaras, ‘kuris 
žino, kokiais keliais sugrąžinti 
mums sveikatų. _ .
Aš gydau naujas taipgi’ ir už.st- 
senėjuslas ligas per daug melų 
it tasai mano ilgas praktikavi
mas išmokino mmie pagydyti'li
gas ir sugvųžnt t nm.no pacientams 
gerų sveikatų laimi trumpu IiUMi* 
lengviausiais budais iv pigiais,

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. .
Matu“ofisas tutl visus įtaisymus, kokių tik gydymui relkaliugiu Tai 
gi nepuisant kaip snuki ligiųir kaip -ilgui sergi, ir kaip daug sykių bu 
vai nepasisekimo: atgavimo, sveikatos,. Aš pasirengus parodyti Juras 
kų aš galiu nudaryti, jeigu .Tųs urna pavesite savu gydytu AŠ gydau 
šimtus kftų ligų legaliu Jus pastatyti ant naujų tako, kuris Jus ves 
prie Išgljium—smkatos, kolbos osutė vertas. ■ - ■

liana audymo Kainos Tra taliai.kernos ir JSutarlftini tiengui^ 
JloKT&nfo UŽ Palutdmuji.. • . V

DR. M0R0NEY
$20 •TREMĖONTBOatOST, MAS8. 

Priešais Majeatlc Teatrų.
Ofiso vai.* 0 ryt. Iki 8 vak. kasdien—Nedėlloma 10 ryt. Iki 1 y. pa plet

IV. JONO EV. BL. RA^ELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
I — J. k. Četrauskui,
Į 252 Goki St,, So. Boston, Mus*. .• 
1 VICE-PIRM/“ Ambrom.., 
| ‘ 492 Bk T-th Šių S,Oi Bostonu ' 
L-ėROT. RASR ' ainius Sinvieląs, „ : 
į 111 Iknveh ,St„ So/ Boston, MiiMk . • 
|m ;R«ININKAS -4 Jv Svtų^dyK 
Į Itt VVvB-th'Shi; §o. B6ątont,Ma«Bk
| E4ŠIKRIUS r- A. NaudŽlunaa, z

8S5 B. BrombvaKS* Boston, kiftM, - 
Tbuwxka •** ą
į Y KInflold sA Wnni 'Muw-
į Draugia laiko anslrlnkimus ka^trečli 
rne&Ettdlenl kiekvieno njBhešio, 2-nį-TaU 

Pietų H' Vėtro pariplk* ,4®l
JR SeventU Šautu lioątont.'MaĮi,-

• t

" j

f

i

&
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Kaina 4 centai,

KEIST. VSeJO
1-

J
-♦ •

■ 4-

D A R B I N I N K A S
. • __ElNA— , 

UTMININKAIS, KETVERGAIS IB 
smųvroMis.

«•- • • • v > ■ • • • • «• • *■ .
VMrubežy-in^tivinft 

darbininkas
366 Broadwayr Boston 27, Masa. 

Tcl. Sout Ji Boston CSO.
’ r

^r"‘7—J
Katalikai tiįri suprasti, kad jn 

aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių, indu ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mos 
negalime tikėtis "sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu, .

- ’ . • Vyskupas Kiliau,
I

Organas Amerikos Lietum# 

Rymo Kataliką Švento / 

t Juozapo Darbininką

. Sąjungos,

V V

GAISRAS. .

Capaan, N. II. — Sudegė 
. . 47 namai ir žuvo vienas

. -žmogus. Po nelaimei visi 
. gyventojai taip atjautė pa

degėlius, kad tą pat dieną 
visus priglaudė.

Tą didį gaisrą sukėlė 4 
metų vaikas bežaizdamas su 
degtukais.

’ nesutikimai tarp
NEGRŲ.

Neiv York. — Negrų, or-
• ganizacija, kuri mobilizavo

• kapitalą gabenti "Amerikos 
negrus Afrikon ir ten įsteig- 

>’ t-i Juodąją Respubliką atsi
dūrė į teismo rankas. Skun
džiamas Marcus Ilarvey, 
juodasis Mozė, pinigų eikvo
jime. .Negrai kaip ir žydai, 

o > tiĮiiJbkią srovę, kuri rūpi
nasi negrus sugabenti Afri
kon ir ten steigti rasinę kul
tūrą. Buvo tam isteige 
Black Star Line. Tarp A- 
merikos negrų buvo sklei
džiamas ■ obalsis “Back to 
Africa.” . ■

■ SUDEGĖ TEATRAS..

Helsingfors..- Gaufomiš 
žiniomis, Petrogrado opera 
sudegė ir daug žmonių žuvo 
kilus panikai ir visiems .šo
kus .prie durų.

Laike lošimo drabužiai 
vieno aktorių užsidegė ir 
greitai padegė scenerijas. 
Nors greitai nuleista saugiąr 
ją- užlaidą, tečiaus panika 
jau buvo apėmusi publiką, 
kuri grūdosi prie durų, vie
ni kitus mindami po kojų. 
Žinia nepaduoda kiek žmo
nių .žuvo, bet tik .pasitenki
na pasakymu, kad “daug 
žmonių užmušta ir dar dau
giau sužeista.” .

Gaisrininkų pastangos už? 
gesinti gaisrą nuėjo niekais. 
Puikus teatro namas sude
gė.

VŽPl’OLE PATRIARKA.

■t

DĖL PERKŪNIJOS.

Hopateong, N. J. — Lai 
ke audros perkūnija vietoj 
nutrenkė du , žmones.. Tas 
atsitiko bebėgant jiems ke
liu.

UT ARKINE AS, BIRŽELIO 5 D., 1923. z

NAUJAS VOKIETIJOS
PASIŪLYMAS. '

\ Berlynas. —■ Kanclieris 
Cuno ir finansų ministeris 
Ilermes turėjo konfidencia- 
Iį susirinkimą su atskirų vo
kiečių valstybių pręmierais. 
Tartasi kontribūcij os. klau
sime.

Nutarta, kad pati Vokie
tija negali paduoti galutinos 
kontribucijai sumos. Palie
kama tai atlikti atviroms 
.diskusijoms.

Tečiaus pažymėta, kad 
Vokieti jaukas nneti galį "iš
mokėti po 1,000,000,000 auk
sinių 'markių ir tas išmokė
jimas garantuotas.

Tos sumos kasmetinis mo
kėjimas bus pasiųstas pa
tvirtinti Reichstagui.

X < ............ H - ‘ į.

Konstantinopolis. 300- 
graikų buvo užpuolę pra
voslavų patriarką. Jį ap
stumdė ir reikalavo rezig
nuoti. Patriarka ” išgelbėjo 
turkų policija. Dabar pat- 
riarkas yra saugojamas tur
kų ir francūzų policistų.

■ Cliicago.—Bemard Kreti; 
kuris .turėjo viso šešias pa
čias, liko nuteistas nuo 1 ild 
3 metų kalėjiman už apsive- 
dimą su šešta pačia dar ne- 

' Sukakus metams po persi- 
skirimo su penktąją ■ pačia, 
kas yra draudžiama Illinois 
valstijoje.

Iii JAPONIJA PROTES
TUOJA.

AVashington.— Japonija 
taip pat formaliai pakelė 
protestą,, kad jok laivams, 

perkūnijos nutrenktas ir ki-Į turintiems svaigalų,’ ilž-
, lęs dėl perkūnijos gaisras drausta Įplaukti į Suv. Val- 

nuostolių padarė, už $20(100.

PottsviUe, Pa. — -Laiko 
audros vienas žmogus buvo

stybių uostus.

LAIKYSIS SAVO.

IVdshington. — Ąugščiau- 
* siajam Teismui paskelbus, 

kad svetimų šalių lai vai. į A- 
merikos. uostus ‘ svaiginamų 
gėrimų nei užpeČietiję nega
li gabenti į Amerikos uos- 

? tūs, -Įeitos valstybės atsiun
tė Amerikos valdžiai protes
tus. Tečiau Amerikos val- 
•džia protestų nepaisė ir nuo 
birželio 10 d. turės būti taip, 
kaip teismas išsprendė. .

D’ANNUNZIO
PARYŽIUJE.

Pa ryžtųsi — Pirmu kartu 
po karo čionai aeroplanu at
skrido žinomas italas Gab
riai d’Amiunzio. Ties Alpų 
kalnais jį sutiko 24 ffancū- 
zų militariniai aeroplanai.

NEGRAS DIDVYRIS.

Springf ield, Mass. —■ Vie
nas darbininkas dirbdamas 
24 pėdų.gilumo duobėj, ta- 
po^gazo apsvaigintas. Nie- 
kas nedrįso leistis jo gelbėti. 
Tada negras, Jaines Bro\vn, 

kad korporacijos direktoriai nusileido, aprišo apsvaigusį 
darbininką virve ir abu po 
to buvo ištraukti iš duobės. 
PritfoŠlnisis dar bildukas

buvo atgaivintas. Negras 
bus , rekomenduotas gauti 
Carnegie’d aukso, medalį.

i

New YorK 
plieno korporacijos virši
ninkas, . buvo^ ■ Paskelbęs, kad 
‘plieno dirbtuyėsė bus su- 
trumpintos darbo -valandos. 
Sakė, kad jis pats rūpinsis,

nutartų trum'pesiies darbo 
valandas. Bet pažado neiš
tesėjo. 12 valandų darbas 
dienoj pasiliko.

k

pakelEalgas.
Pittsburg,.' Pa. —- Stryt- 

karin darbininkams algos 
tapo pakeltos ant 7c. valan
doj. Dabar įnotormanai ir 
konduktoriai gaus ,po 67 c. 
valandoj.

' ROJALISTAI FRAN

CI JO Ji
»■ ■

Paryžius. — Franci jos val
džia susekė rljalistų suo
kalbį. Rojali|tai pienuoja 
nuversti resįhblikos valdžią 
ir 'įsteigti nio^^ėhijį. Fran

ci jos fašistai esą rojalistai.

' . TRŪKSTA DARBI

NINKŲ.. '

DAR NESUSITAIKŪ. *

r ■ • ,

Maskva. — Rusuos ■ val
džia dar nemano, kad daly
kai su Anglija jau užbaigti. 
Anglija reikalauja, kad Ru
sija iš Afganistano ir Per
sijos atšaukti! savo atstovus, 
Anglija be to reikalauja, 
kad iš rusų pusės nebūtų to
se vietose vedama • jokios 
prieš Angliją propagandos. 
Rusijos laikraščiai ima ra
šyti, kad Rusija nusileidus 
kiek galėjus ir daugiau nu
sileisti negalėsianti. Mas
kvos laikraščiai teipgi rašo 
apie pasirodymų Anglijos 
laivų Murmansko pakrantė
se.

' IVesĮfield, Ma.s'.si-—Artlnir 
G. Loomis buvo suareštuo
tas už girtybę. Xš gėdos jį* 
ėmė ir pasikorė. . ■ ‘ .

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
‘ Kad “.Darbininkąs” jau parduoda Lietuvos pinigučiu
tų perlaidaš ir savo di'augamš . įaf bininliams suteikia.

. pąjarnavimą. Tai-gridsi tiex kurie norite, kad Jūsų 
,. siunčiaiM Lietuvon pinigai’ patektų į Jūsį giminių>Ėan- ’ 

kas,. visuomet kreipkitės pas “D AR BININKį, ” ‘ jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaus. - ; -
Darbininkai, atsimnkite kad “Darbininkas”. yra jūsų ~ 

; DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. • Ų \JŲy-y: 
Snisdami. pinigus ‘ar klausdami litų kainų visuomet adre-

1 suokite laiškus šiaip: '/ \ , ■/• / ■ ’ 'A ; •
‘ *D A RB ININK A S,7 ’ / i.

_366/West JBroądway, „ 4 Doąton Masi

r

Springįield, Alass.—^sdc 
Free Employment ofisas pa
skelbė, kad Connecticut val
stijoj fermeriams labai pri
truko darbininkų. Barme
nai' tikisi, kad pasibaigus 
kolegijose ir universitetuose 
mokslo metui daug 'studentų 
atvyks dirbti ant farmų.

i-

ANTRA ŽIEMA. . 
_____ ■ t

Batu, Mont. — Montanos 
valstijoj.prasidėjo antra žie
mą. Oras , atšalo ir gerokai 
pasnigo.

BOMBARDAVO> 
PREZIDENTĄ.

AVasIiington. — 8,000 vąL 
ką buvo suorganizuoti pa- 
sveikinti prezidentą llard- 
iiigą. Vaikai užmiršo apie 
dtsdipliną, pilotė prid prezi
dento ir .ėniė bombarduoti 

"lonik. .Šu prezidentu bu
vo ir jo žmona.'- • ; 4 v 7

PRIEŠ PROIIIBICLKN

• Albany, 'nTY. — Gub. 
Sinįjli pasirašė, bilių, kuriuo 
panaikinama Nėw Yovko 
valstijoj prohibicijos pyki
nimas. Jis pareiškė, kad 
Snv. Valstijų kongresas tu
ri pakeisti prohįbicijos įsta- 
tvnią ir leisti vartoti lengva

b t. * ■ C-* v

vyną ir alų..

BŪSIĄS KANDIDATU.

Kansas C it y, Mo.:—,W. 
G, McAdoo, buvusis Suv. 
Valstijų iždo .sekretorius ir 
ex-prezidento Wilsono žen
tus, pasakė, jog jis būsiąs 
kandidatu į prezidentus atei
nančių mėtų rinkimuose. .

KAIRIEJI SOCIALISTAI 
IŠTEISINTI.

. Londonas. — Italijos ats
tovų buto narys Menotti 
Serrati ir kiti žymus kairie
ji socialistai liko išteisinti, 
sako Milano žinia. Jie -bu
vo kaltinami už suokalbį 
prieš valstybe ir teismui 
juos išteisinus, jie tapo pa- 
liuosuoti.

Sefrati yra redaktorius 
buvusio socialistų laikraščio 
Avanti. Jis nesenai lankė
si Rusijoje ir dalyvavo ko
munistų internacionalo su
važiavime, kuriame ‘ buvo 
nutarta pradėti griežtų ko
vų su fašistais. Internacio
nalas išleido ir atsišaukimų 
Į Italijos darbininkus, kvie
čiantį juos nuversti fašistų 
valdžią. Vėliau įvykusiame 
Italijos socialistų suvažiavi
me Serrati ir jo sekėjai pa
rtraukė iš partijos ir nuėjo 
su komunistais. .Jo laikraš
tis, pasmerkė tokį Serrati 
nusistatymą, tad jis pašali
no senuosius redakcijos dar
bininkus. o' paskyrė komu
nistus. Neužilgo po to Ser
rati ir jo laikraščio štabas ir 
tapo areštuoti.

SUGAVO 42 IMMI- 
G RANTU.

Tarpas Springs, Fla.
42 immigrantai iš Ispanijos 
ir Italijos, kurie Šmugelio 
keliu bądnė įsigauti į jungt. 
Valstijas, tapo suimti ir-iš
gabenti 4. Tatnpn kalėjimui 
Jie sakosi užmokėjų po $140 
už kelionę ir užtikęintą įva
žiavimų į šių šalį.

t

A ŽUVO i,aoo ŽMONES. -

Ceirtrnlinės 
Persijos šiauriuose žemes 
dr(liejimas atsikarlofio.-

Anot žinių, -:žuvę apie jv 
•dik) žm$rių.u $ęši. dminuii 
visai sugriauti. ; \Gyvent<i- 
ųakišbėgioję į visas puses.;“

VOKIETIJOS DEPU
UITAS'

Berlynas. — Valstybės ta-, 
jyba* patvirtino Reichstago 
pravestą.. 1923 metams biu- 
džetą. Biudžete nurodoma 
12,400;OOQj»,000 ‘ markių 
deficito. ” j f .

Vienas- Clncągos biuro- 
valdininkas per 115 meduliu- 
•suko 82,000 (Idlvrin. ^'Nu- 
baustas katėjimu ligi 10 me-

. j u-J- . 4knlpnijąv\frįkoj sustiitfinb
j» <.|.|>* W»I«|H I.nn į 1‘iM^ II r ll r'n'i • i HHinljla,* X , ,įui—»

, . * • * •• ** *■' •

- IjaĄkykites j. L. D.4& Mb vietinių įfrveųtojų buvo .sU' 
sivinkimuši v7 ' ’ 4 | pliektos. . ’ ‘

PASIUNTĖ SUSTTPRT- 
.y ;?-4. nimų^'"' -a-- '

Madrld. Ispanijos val
džia skubiai pasiuntė į savo

*

»

S,

>A >»*w' jnij, .nes teif ispanų jėgos

j

>

>UETUVOS.V ; j,
VALSTYBES PAJAMOS kiečių ^ 3/ lenkų — 7, ka- - 

Vainių — L Vyrų studentų ’ 
— 364, -moterų — 225; Lie
tuvos piliečių — 774, svetim
taučių — 15. Tarnavusių 
Jninuome-uej^t^-^225^ne-—. ‘ 
tarnavusių kariuomenėj — ■ • 
339. * Eina mokslus be tar
nybos — 373. .Laisvų klau
sytojų — 136. *

Daugiausia studentų tur 
medicinos fakultetas: lietu
vių — 1Q1, žydų —182, ru
sų—3, vokiečių — 3, lenkų 
4; toliau seka teisių fakulte
tas: lietuviu.—• 135, žvdu*-— 
45, lenkų — 1, laisvi! klau
sytojų 27. Teologijos fakul
tetas tur 60 studentų (59 lie
tuviai ir 1- lenkas) ir ’23 lais
vus klausyto jus. Moterų
teol. f. — 7. 

f J- Šią statistiką neįtraukti ,; 
studentai išvykę Klaipėdon 1 
ir. studentai kariai, už. ku
liuos Krašto Ap. Min. apsi
ėmė sumokėti mokslo .mo
kesnį ir iki šiol 'dar nesumo
kėjo ir studentai, kuriems 
dėl neturto mokslo mokes- 
nio"^sumokėjimas--- ratidčtas’ 
iki š. m. gegužės 1 d.

Ši statistika rodo, kad L,. 
Universitetas nėr taip labai 
užplautas svetimtaučiais, 
kaip iki šiol buvo kalbama ir 
rašoma, net buvo skleidžia
mos žinios,- kad vieni žydai- 
sudaro BO nuoš. . Įvedamos 
fe formos-kas link lietuvių 
valstybines kalbos žinojimo 
galima tikėtis žymiai prisi
dės prie didesnio L. U. sulie
tuvinimą

KAUNO BLOGUMAI'.
Pakilus didesniam vėjui, 

Kaune nėr kur pasidėti. > 
Dulkių prineša į akis, suga
dina'. drabužius, Įeina j oš \ 
pro atiirus langus ir duris į 

; kambarius. Miesto ievai, 
pastatyti žiūrėti . miesto 
tvarkos ir švarumo, daugiau 
rūpinasi partiniais ir taųtv 
nių ambicijų reikalais^ ne
gu mieso padėtimi. „Pats 
miesto galva kartu- nor būti, - •' 
Šeinio nariu ir aktyviu par
tijos mulu. ... ./ • i

Jei- miesto Valdvba mn ' 
samdytų porą gatvių laistjr*^ . 
tojų ir jie bent porą kartų 
saulėtom ir vėjuotom dio-. 
nom pališlytų didžiąsias '
gatves, kur gausiau publika 
vaikščioja, tai vienas nepa
kenčiamas blogumas būtų 
pašalintos. Rod. (.Netaip 
lengva kaip manote!). 
•Antras blogumas, tai ank
styvas darbas prie “kanali
zacijos.” Publikos, pilnos . 
gatvės, jos tarpe‘neretai su-‘ 
kas- užsienio žmones,. o čia . 
pro akis šliaužia Mlovtai,,! 
arba’.teka iš4 užkampių.pa-.■. 
leisti “upeliai..” Dvokia, 
akd net uosis amsisulnL

Rod. pvier.: ( O gal miMto 
teras b.o misų ir ne užuo
džiu D, vKauno “IMsrė”) ''

' IR IŠLAIDOS
0. y.

už pirmą keturdalį-1923 m.

Nustatytasai valstybes bi u- 
-džefas-smiMe^ 
mėnesiais buvo šitaip vyk
domas.

Pajamos. Už tuos tris mė
nesius Valstybe turėjo pa
prastų ir nepaprastų įplau
kų lit .29,226,002,33 * 1923 

sausio 1 dienai buvo likę 5,- 
318,811.65. Taigi viso labo 
pajamų gauta 35,929,82045. 
Daugiausiai pajamų gauta 
iš muitų 7,670;698.23; toliau 
eina miškų pajamos 5,100,- 
479.11; plačiųjų gėlžkelių 1,- 
367,584.85;, gėrimų 3,877,- 
658.81; tabako 1,540,938,25 : 
prekybos ir pramonės 1,- 
973r206.4 Žemės ir-nekilno- 

: jamų turtų mokesčių tegau
ta 1,092,070,06. Daugiausiai 
tad pajamų gauta .įš netie
sioginių mokesnių (akcizų, 
muitų) 13,176,428*; iš valsty
binių turtų (miškų, valsty
bės įmonių, gelžk. ir tt.). 7,- 
385^925. Tiėsiognifiiihdltes- 
nių, atseit nuo žęmes, pre
kybos, . pramonės patentai 
3,066,447.68 lit., vadinas vos 
dešimtąją dalį visų, pajamų’ 
kas yra pasigėrėtinas daly
kas. ■

Išlaidos. Daugiausiai- iš 
leista karo ministerijos rei
kalams 15,091,497.20; Susi
siekimo mmisteri j ai 5,824, 
422.05; Švietimo ministeri
jai 2,597,884.18; Vidaus Rei
kalų Min. 1,951,483.91; Už
sienių Reikalų Min. Į,‘467rr 
596.93; Žemes Ūkio ir Val
stybes T-tų Mįn. 1,778,988.- 
09; Teisingumo M-jai 692,- 
639. Valstybės skolų sumo
kėta 438,707,07 1; Ministerių 
Kabinetui 270,223J5; Sei
mui 187,414.85; Respublikos 
prezidentui 34,137.88; Val
stybės Kontrolė 124,785.94: 
Žydų ministerijai 20,275.90; 
Gudų m-jai. 17,950.38. Viso 
labo paprastų ir nepaprastų 
išlaidų buvo 1923 metais iki 
l bal. — 31.552.30974. .

Balandžio 1 d. liko valsty
bes kasoje litų 4,377,510.41. 

; Atsiminus, kad litas yra pil
nai padengtas tvirta valiuta, 
galima pasidžiaugti,., kad 
mūsų finansine padėtis yra 
visai gera, Reikia tikt lito 
vertę išlaikyt aukso vertes 
aukštumoje ir atidaryki pla
tesnį kelią šąlies ■ ekspor t u i. 
Todėl kiiogrėičįatisi ąi • ivikui 
Klaipėdos mistą • tvarkyt - ir 
paimti savo Žiniom - 

ui et, unTver srr etų. 

t. STUDENTŲ ŠUDeTIS-
Šiilig statistikos,'.sudary

tus iš'sąntšų/studentų, jsiro- 
gisfravūsių iki- kbvn 1 J; j 
1923 met ą pavasąiVio jsehięs- 
t pą. ’ L.. Uni versi My. yrą'.T89 
studentais / ‘Lietuvių 432, 

t žydų '342, rusų b-r. L/vm
. , . .e .. * * ; ’
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Kį VILNIEČIAI MANO-
Vilniaus lietuviu Meras- 

tyje “Lietuvos Rytai,” ge
gužes 15 d. š. m. laidoje gvil
denama apie tai, kodėl Lie
tuvai politikoj nevyksta. 
Nurodoma, kad Lietuvos 
pręjūieras Galvanauskas y- 
ra alijautu šalininkas, o vis
gi jam nepavyko su alijaii- 

ytais vesti dalykus atsakan
čiai Lietuvos reikalams.. Ir 
nurodoma, kad Lietuvos be
da pirmiausia tame, ka< 

, “Lietuvoje..Jiebiivo bent ligi 
šiol aiškaus šeimininko.. I\e 
lemtas frakcinis Lietuvos li
gi šiol buvusiu' seilini pasi-. 
skirstymas / neleido pagei
daujamoms sąlygoms . susi- 
konsoliduoti. ”

Šitie išvedžiojimai buvo 
daryti kol dar nebuvo Žulių 
apie rinkimus naujijiii Sei
man. Dabar matome, kad 
seimo sąstatas ne. griežtai 
skiriasi nuo abieju buvusiu 
seimų.

. Antra Lietuvos nesiseki 
nio’ priežastis, kaip 'minėta- 
me laikraštyje nurodomame 
saiiti tame, kad Lietuva ne-

• sudariusi artimesnių ryšiu 
nei su viena valstybe.

Kaip paprastai po rinki
mų kad būdavo dabar soei- 
jalistai ir laisvamaniai ėmė 
rašyti apie agitacijos būdm 

’ per pastaruosius rinkimir 
Seiman. Žinoma, jie pri
kalba apie “baisius.” katuli- 

. kiškųjų partijų agitacijos 
būdus. Tečiau jie dabar iiė- 

■ raft apie tai,, kaip “žmo
nės”" katalikų kalbėtojus be) 
agitatorius sumušė.- Tą da- 
i o ne be reikalo. Jie supra
to, kad apie tai - rašydami 
jie sau per galva drožtų. Pa
sirodo, kad jų-žmones prieš 
katalikus griebėsi razbaiuin 
kiškit priemonių. Štai ką a- 

, pie tai rašo “Tiesos Žodis”:
“Bocijalistai . ir valstie- 

‘ Čiai šiose vietose • sumušė 
krikščionis: Kurtuvėnuose 
—.Čėplą; Obeliuose — neži- 

. namą .amerikieti, ...kuris iš
drįso pasakyti l’ųrenieimn 
kad neteisybę kalbat T. ’ A 

- galo j daug. Imialikų ■ tą pu
sukruvinta, jičtarpe jauną- 
melgžtlČių buvo; Veiveriim- 
so —tRhinįiuiš ;Atsivytieji, 
ginkluot i šanl iar šautų vi i 

, kulbėmis, mušu /por- gulAax 
žmones i Šmflgiūoby 'vai- 
stirfO

' .Čius puolė'su savu peštukų 
. kėniai ida niušti b., št Seimų 

narį -A, Šmulkštį,'. -bet žiuo-

KAIP GILIAI MES ' 
' -ESAME 'ĮSWKĘr—

Čia turiu omenyje mūsų 
visuomenės įsipainiojimą į 
kapitalizmo sistemą, \. Visi 
mūsų luomai, . visi . ■ sluog- 
siiai /A-įąrsi' kbi<iais\ rete- 
žiaį.A surišti su dabartine ’ 
tvarka.

Didžiausia šalies pajėga 
— darbininkai yra labjausia 
tos .sistemos pavergti ir 
jiems vieniems pasiliuosuo- 
tli be/ šviesuoliiĮ pagelbos ■ 
nėra galimybės. Trūksta 
šviesos, trūksta vienybės.

Iš antros puses piniguočių 
.luomas, užvaldęs visas g:y- 
venimo sritis, lyg tapo ap
svaigintas savo galybe ir nei 
manyte nemano apie atmai
nas. Sprendžiamoji rolė kol 
kas priklauso . inteligentijai 
—. prof esi jonalams. Jeigu 
tasai vidurinysis luomas tu
rėtų daug idealizmo it. do
ros — tada jisai susidėtų su 
darbininkais ir priverstų 
kapitalą tarnauti darbo 
žmonėms. Ne kapitalas sam- 
dvtu tada darbo žmones, bė 
darbo žmonės samdvtusi ka- 
pitalą. Bet su'mūsų apšvies- 
tunais kaip tik ir įvyko di
delė nelaimė: kaip tik jie. ė; 
mė netekti tikybinių idealų, 
tad ir nuėjo lie su tais, ku
rių skriaudos šaukesi jų pa-’ 
gelbos, bet su tais, kurie 
jiems daugiau .mokėti žadė
jo, • ’; ■ .

Amerikoje gal tik vienas 
iš šiinto lojerių — darbinin
kų prietelisbeveik kiekvie
nas užtat svajoja patapti 
turtingos korporacijos loje- 
riu. Ta pati istorija ir su 
kitais profesijoualais ?

Kunigai ? Tie gali būti ir 
; ištikrųjų yra labjausia! be
šališki ir labjau. atjaučią 
.vargą ir skriaudą. Bet žv- 
mesnio ką nors soči jale j e 
srityje nuveikti ir jiems 
sunkiu- Jie turi atsižiūrėti 
į savus biznierius, pramo
nininkus ir tt.•

Moksleivių didžiuma ruo
šiasi eiti pramintais takais. 
Kapitalas savo viliojimais 
išgaudo gabiausias pajėgas 
ir priverčia sau tarnauti. 
Tas pats prasideda ir Lietu
voje. . Mažne visa Lietuvos 
inteligentija, išskyrus gal 
tik dvasiški ją, jau įsukta į 
kapitalizmo. ratą. Jaunuo
menė — studentija daugiau
sia veržiasi į tekinsi mokslus, 
kurie ..galės tuojau nešti ap
čiuopiamos naudos. Bankai 
[au pradėjo auklėti ' sau 
darbininkus.

Atsiminkime tuos kelis 
prabėgusi uos metus čia mū- 
sų. iš(‘ivijoje,' kada steigėsi 
musų bendroves. Veik*visi 
mūsų”, gabesnieji vyriukai 
buvo pakinkyti darban ™

V. Daubaras, P* J. Kylius, ncpri-I diskusijas ir gvildentų darbiniu-’ 
buvo K. Krušinskas ir K. Dum-j ką klausimą. Tokiu būdu prira- 

 

’bliš. Netvarko 14-tą kuopą atsjtytų narius daugiaus. lankytis i 
tovavo P. Butkus, * J. Sereilca, V, | kuopą susirinldmus. 
Antulis, D. Janulionis, nepribtivoĮ 

 

A., Viiimaitis; Patersoii 18 kuopą į 
atstovavo J. Spranaitis, Ign, Ku- 
likaitis, 'Svečiai atsilankė: iš 
New Yorko moksleivis J. Tarno-[ 
šaitis ir A. Dimita. 
teikta sprendžiamasis balsas.

pos delegatų neprisiinitė.
3. Sekė raportai kuopų. Neiv 

Yorko 9-ta kuopa aiškina,, kad 
nariai mažai lankosi ant susirin-

< -

kimų- užtatai ir veikimas sumažė
jo. Narių turi 30. Pinigų kaso
je mažai. Brooklyno ■ 12 kuąpa 
aiškina, kądAarią turi 30. k 
kišasi ikŲšyL maž^^/\At0iHr, ti
kimas i\ veikimas pagerės. Pi. . 
šono 18-ta kuopa aiškina, kad gy
vuoja gerai. Narių turi 25 ir pi-, 
nigų yra kasoje.
čio knygos kuopoje,, kurias aps
kritis progai prisejus galės pa
naudotiikplatmimui. Newatko| 
14-ta kuopa aiškina, kad gyvuo-| 
ja pusėtinai. Narių turi 50.

9. Nutarta kad apskritis su
rengtą debatus , arba diskusijas. 
Tas palikta apskričio valdybai.

10, Buvo skaitytas laiškas is
ę, v, Naujosios Anglijos Apskričio,

veeiains su- |jtvį], plačiai i nurodo reikalinguiną 

 

Tr , —7™z,+r , ;vv \—-4finansiškos—pagelbės . “Darbiniu-Harrison’o ir Elizabetho kuo- j ... _T. , ? . . .... .km,” Vieiibalsiai yjisi tam pri- 
f į tarė ir nutarė,_ka J- ltiel<v:ienas„ 

delegatas parvažiavęs ragytą sa
vo kuopas, ir pavienius narius 
prisidėti perkant L. D. 8. namo . 
bonus. Kadangi N. Y. ir N. J. 
apskritis mažai Apįiiigu kasoje tu- 

i, tąį nutarė nora L. D./8. įAno ' 
y n įbuukitiyvert^^ doteriąfV 

Fater-I ~L1- Išrinktas delegatas į- L. D.
S. 84ą seimą j, Spranaitis iš Pa- 

______ „ tersoiPo. Nors, buvo- tariama,
Randasi apskriti kad delegatui už sugaištas dienas 

užmokėti iš apskr.' iždo ,. vienok 
gerb, J. Spranaitis apsiėmė vel- 

iybe jokicrirtlygiiHinėT— ------ -—
12-. Nutarta kad L. D. S. seimas 

ja pusėtinai. Narių turi 50. 4| išneštą rezoliuciją Lietuvos val-
nariai išvažiavo į Lietuvą, 1 pasi- į džiai, kad. greičiau vykdytą ■žc- 

 

.mirė, 1 išbrauktas, 5 nauji prisira-l mės reformą, tai yra d-alintą že^ 
šė; gegužioJL3-- Š.'m. tūrėjo suren- Į mes bežemiams ir mažažemiams, • 
gą magišką vakaru, ant - rudens j 13. Nutarta išnešti, rezoliuciją * 
rengiasi prie paestatymb klasiško ( apskričio vardu kas-liūk Vilniaus 

 

veikalo <L< Veidmainiška Meile Ap-įit pasiųsti į atatinkamas vietaš ir 

 

jukina.” Kad LDS* 9-tas seimas| viešai tą rezoliucjiį skelbti-spau- 

 

įvyks Neivarke, čadama sureng-Į dojč. Rezoliucijos pagaminimui

ti pirmą vakarą iškilmingą vaka-į išrinkta koimsija: V. Daubaras ir 

 

pienę, - antra vakarą —> milžiidš-| V. Pūkas, 
ką koncertą. Kviečiame apskri
tį, kad paremtų mūsą tą prakil-]Tusiai apskričio valdybai su pa
ną darbą. . . dėka už ilgą pasidarbavimą L. D.

. 4, Raportas organizatoriaus P. į S. labui ir kad ant toliaus nonų-- 

 

L Kyriaus. Aiškina kad dirbęs Į stotą energijos dirbti organizaėi- 

 

kiek galėjęs. Parašęs keletą agi-įjos labui. , .
tatyviškij straipsnių į laikraščius. | 15. Išrinktas korespondentas D.
Raportas priimtas. _ Janulionis. ;.

' 5. Nutarta likusias knygas paj\ 16. Buvo - renkama "apskričio 

 

likti apskričio valdybos priežiū-Į valdyba. Kandidatais Į pirm. P,- 
roj .ir progai pasįtaldus platinti. Į J. Kyrius ir D, danulionis. Di-

6. Nutarta surengti išvažiavi- džiuma balsą., pirmininku išrink-
mą. Komisija išrinkta iš sekanjtas P. J. Kyrius, pagelbininku D. 

 

efiį ypatą: ‘ Z. Maksvilius, ,P. J. I Janulionis. Kandidatai į rast.'J. 
Kyrius, V. Antulis, J. Spranaitis. Į Sereika ir Ig. Kulikaitis. Didžiu- 
Jie apsiėmė surasti išvažiavimui| ma balsą rašt.- išrinktas J. Šere!- 
vietą. • ’ ka. Kandidatai į kasierius "V.

7. Nutarta kad apskritis parą-Į Daubaras ir J. Spranaitis. Di-
gintą kuopas kad kiekvienas kuo-j džiilma balsą kasieriu išrinktas 
pos narys būtą organizatorium, 1.1 V. Daubaras. .
y. kalbytą ir.prirašinėtą naujus! 17. Ateinantį suvažiavimą nu- 
narius,

so Suv. Valstijose esama a- 
pie 400 didžiulių ūkininkų ‘ 
organizacijų, kurios turi 
narių apie pusę milijono, ir 
parduoda per metus savų 
•produktų daugiau kaip už 
tris milijardus dolerių. Gy- 
vulių augintojai taip-pat y-; 
i'ą^sUSLorgaiiįzavę. Jų . pr- 
^amząaųįos ^parduoda į me-

Ii jonu dolerių.
Nesenai ūkininkai _ pradė

jo steigti kooperatyves ap- 
draudos draugijas. Tos Da
nijos tvpo draugijos taip iš^ 
augo labjausia deL to,;kad la- 
bai lengva jas suorganizuo
ti, nes, nereikalaujama su
dėti didelio kapitalo. . Jos 
tik tarpininkauja pardavi
me .• ’ •

Vienas didelis trūkumas 
buvo ir tebėra faimėrių gy
venime,tai kad jie nesuorga- 
nizayo sau kredito, nesteigė 
savo kooperatyvių bankų. 
Tuo ‘pasinaudojo . miestų 
bankininkai ir uždėjo ant ū- 
kininkų savo pi’aŽūtingą le7 
ieną. Valdžia nesiskubino 
farmerių gelbėti. Nebuvo 
ligšiol ir įstatyiilų, leidžian
čių steigti koopertyvius ban
kus. Tik pastaraisiais lai
kais kelios valstijos (k. a. 
Nortli Caroline, Massachu- 
setts,. Ohio, Texas ir k.) iš
leido-' įstatymus’ leidžiančius 
steigti mažus bankus (credit 
unions).

t ■

organizuoti kapitalą. Pri
dygo ofisų, agentūrų * jos 1 
prisipildė mūsų idealistais. 
Kiti nuėjo tarnauti net ne
abejotiniems sukčiams. Bet 
darbininkai liko be' priete- 

 

lių, be vadų. a 
; yMhnkij ūiM# nork lūušų
didžhilęV koloniją. PasidaL 
rg pamatysime, kad beveik, 
nebėra žmonių, kurie galė
tų naujus kelius pravesti. 
Darbininkų minios vargsta, 
kenčia ir tyli, nors visus 
•maitina nr išlaiko. Biznie
riai džiaugiasi darų pelnus 
iš tarpuiinkavimo. Profesi- 
jonalar džiaugiasi savo biz
niais. Kunigai, džiaugiasi, 
kad ramybė. viešpatauja. Jų 
ir priedermė žiūrėti, kad bū
tų ramybė. Ir taip skriau
dos folidu tęsiasi ir vis au
ga. Bet kartu augą ir pasi
priešinimo jausmas darbi
ninku krūtinėse. ‘

*• <

Kurgi išėjimas?
Drąsiai-ir aiškiai atsako

me -. Kooperacijoje.

Turėtume čia pridurti 
taip-pat ir darbininkų uni
jose ir politinėse partijose. 
Taip." Bet kooperacija be-

• abejo iš tų trijų yra svar
biausia. •

Tie darbininkai, kurie 
mato ir supranta jos reika
lą -

Tie profesijonalai, kurie 
užjaučia darbo žmonėms —

Tie moksleiviai, tas jau
nimas, kurių Širdys idealą 
pamylusios —

Visi jie turi sueiti į krū
vą, paduoti vieni kitiems 
rankas ir stoti i bendra ko-Ak 4. -

operatyvį darbą. ■
Didelės pajėgos yra mu

myse. Ligšiol jos dirbo ir 
vergavo kapitalizmui.

Nuo šiol mes jas galime 
nukreipti naujais keliais;

Visi mes vartotojai. Vi
si perkamės ko mums rei- 
kia. Susitarkime nebeduo
ti pelno tarpininkams, o pa
likti jį. sau, pirkdami savo 
krautuvėse, savo sandeliuo
se. Po metų keHų-kelioli- 
kos žiūrėkime kas pasidai
rys.

Didžiuma mūsų turi susi
taupę cento. Jį laikome ka
pitalistų bankuose. linkime 
taupyti pinigus, savo koopę- 
rijttyviuoso bankuose, žiūrė-

• kime kas iš to pasidarys.
• Jei vienvbė .h* susiprati- 
mas atsirastų darbininkų 
■miniose — tai po metų pus
kapio — didžiuma kapitalų 
būtų jų rankose — ir tam 
nereikėtų nieko žudyti ir

• n teko ne reikėt ų/į kalėj imus 
kišti.’ Visa' tai įvyktų kuo- 
ramiaųsiu būdu, .

Suomiai atvyko į vAiuerk 
l>ą jau su kboperaty vemis i- 
■dejomis ir jausmais^- Jie pa
tapo čia . kooperuotjdšypijb- 
nicriais< Savo ymtįąvjiė mL 
•rašė aukso raidėįmk šios ša
lies istorijom . t / ~ \

Jų čia mažiau kaip lietu
vių. MesmoatslveŽę tos id<‘- 
•fos j^Emtųvosdiėrs via;ja 
pagm^inie irį&rnantrą via- 
tą, šaly suomių' užimkiiųe.'

Kooperacija-palaiko suo-~

v1* r*

Pi

-•

• nes Apgynė; ' Aiidrionišky — 
.soeijąlištąį ir ; Mstiečiai 
kumštimis sudavė b, S. S.ei- 
imf nariui . Hinuuuiuskui: 

BtokščhuMą pradėjus kai- 
boti .SoinUr sekretoriui K. 
xVmbr0Žau'im, • ... valstiečių 
liąūcŪinulių vadas ‘Šileika 
.jam pareiškė: “jei brangini 
.savo kraują/ mitingo, prieš 
valstiečius nedaryk.??

-*• - X. . '

a

t

KOOPERACIJA AMERL 
KOS- ŪKININKŲ . 

TARPE.

Jau apie pusty šimto metu,
kaip Amerikos ūkininkai e-, 
me tverti kooperacijas'. Pir
mutines iš jų neturėjo didė
lio^ pasisekimo,’ lies - įstaty-

Galima buvo orgamznoties u
tik taip, kad UŽ kiekvieną 
Šerą viėnas balsas. Tie ku
rio daugiau pinigų įnešda- 

■ vo, ki tus perbalsuodavo,- ir 
-Ic-operatyvai - -netrugdavo 
palieki i į jų rankas. _ ;

Nuo1910 metu Ameriko- 
jc‘pradėjo gauti pripažini
mo Ročdelio principai. Nuo 
to laiko ir kooperacija tarp 
ūkininkų labjau pradėjo 
plėsties. 'Buvo steigiama 
dvejopo typo kooperatyvų: 
Ročdelio ir Danijos. Pir
mojo typo kooperatyvai su
organizuoja kapitalą, super
ka iš ūkininkų (narių ir ne- 
narių) prekes ir jas parduo
da su pelnu,. rinkos kaino
mis. Pelną išdalija tarp na- 
,rių ir apskritai tarp tų, ku
rie duoda,biznį. Danijos ty
po kooperatyvai — yra tik 
ūkininku agentas. • Jie visa 

(f M
pelną' gautą iš pirkimo- ii* 
pardavimo — grąžina na- 
riamsj atskaity darni — tilę 
biznio vedimo iškaščius. A 
čiū Ročdelio principų pro
pagandai,’ apie 4.5 valstijų 
priėmė įstatymus, palankius 
kooperacijai. ’ Mažne visi iš 
ūkininkų kooperatyvai pa
tarnauja jiems perkant ir 
parduodant produktus**. Di
džiuma jų yra Danijos typo. 
Pirmiausia čia ėmė organi- 
zuoties Kalifornijos vaisių 
augintojai.. Jų kooperatjr- 
vai parduoda vaisių už apie1 
80 milijonų dolerių kas me
tai. Jų pavyzdį pasekė 
kviečių augintojai Wasb.- 
ingtono, Oregono valstijų 
(parduoda apie 40 milijonų 
bušelių į .metus) ; paskui 
Noftb Dakota, Nebraska, 
Colorado, Kansas, Oklalio- 
rna ir kitų -valstijų farme- 
riai. Apskaitoma, kad far
merių kooperatyvai parduo
da bendrai kas met apie 1O0 
milijonų bušelių grūdų. (Tų 
draugijų nariai padaro su
tartį visus savų grūdus par
duoti tik per savo draugi
ją). Nesenai susiorganiza
vo ir bovėluos augintojai. 
Žinovai apskaito, kad' iš vi-’

’ K.

14. Nutarta pasiųsti laiškus bu- .

laikraštį užrašinėtų, -pila- tarta laikyti Centrai Brooklyiun . 
tytą geras knygas, žodžiu sakant, 19.. Susirinkimas tapo -uždary-

mums patarnaus kaipo vie
ni jautis ryšys, suteiks mums 
netik garbingą vardą čia, 
bet, kas’svaitūausiji,- pama
tą mūsų ateities; gerbūviui. 
Kės nors kooperacija iš pnu 
džių rcikalauj a. pasišventi
mo —< darbo .irmors. nežada 
išpradžių didelių pelnų, bet 
ateitis jos dąngvtvirtesne ir 
pastovesne negu fvirčiaūsios 
korporacijos, ar didžiausio 
banko, nes-ji stovi darbo ir 
teisingumo -pamatais. ‘ • t

rl\iigi nietę visus Anlius ir 
Bonus pąsukune; iš7 Amllo 
skriaudų ir lųdygįdmy -^ J 
kėlią teisybės ir brolybes ir 
drąsiu * žingsnidžūngkime

L. I), S. Comi. Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas į- 
vyks Birželio 24-tą* d., 1923 
įlietuose, 1-mą vai, po pietų 
Šv. Juozapo parapijos- mo
kykloj, ■ 46 Gongress Avė., 
Waterbury, Conn,
• Gerb. L. D. S. Conn. aps
kričio kuops, trūskites kiek
viena kodaugiausia atstovų 
prisiųsti į šį suvažiavimą, 
nes šis suvažiavimas yla 
priešseiminis. Lai kiekvie
na- kuopa įteikia savo atsto
vams kodaugiausia . ir ge
riausia apgalvotų įnešimų ir 
patarimų kaip galima page
rinti darbininkų būvį.

Lai neatsilieka nef viena 
kuopa nuo šio suvažiavimo, 
nes iš šitų atstovų bus ren
kami delegatai į seimą. .

Visos kuopos į darbą, ga
minkite įnešimus ir rinkite 
atstovus.

Michalina,
L.D.S. Conn. Apsk. Rast

tas 6:30 vai. vak. su malda per

PB0TOKOLAS

■ I - e* i, . -

>i-itiiĄvtolybėje; teikia■ Ji-otns- pirinyji. 'Ateitis priguli -ku 
gerbūvį. /Kooiierae.ij.ac. ir operacijai*• i

Ne\v-Yorko ir Nevv Jerscy L. 
D, S. npšltričio ‘ suvažiavimas. įvy
ko gegužio ■ 30 'd.i 192$ pu Ik .J* 
•Bąrtašiaus syGalbeje, ,498 AVaslv 
įngton St.,-.Nmv. Vark City.- 

- Kadangi' apskričio Valdyba ne- 
pribuva, tąf suširinkiinui Vedėjus 
tapo išrinktas P, J. Kyriusį rašt, 
J Smukiu’ • .; ’. .. «■ . -- ■ < ’*

L Susirinkimas tapo. atidary
tas; su malda' 3-čią vai. po .pietų..- 

J- .JU TuĮiaus-. sokef ųmūdatą pri* 
emimasr Delegatas- pasiuntė >■ 
kančios kilopos t Nexr Yorko- 9-tą 
kuopą atstovavo; ž.' liukšvillus,. 
\k Bagdonas, P. Kuilduty, Bi. lha 
ščiulis, p!. Kaščtay. Brookiyd,,

platytų gerą katalikišką spaudą.
8. Nutarta, kad kiekviena kuo- pirm. P. J. Kyrius ir rast. J. Šė

pa savo susirinkimuose rengtų reiką.

I

k

KELIAUK LIETUVOJ PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

Liepos 7 d. šiais metais naujausiu ir didžiausiu Royal . 
■ Mail Linijos laivu OHIO. •.

Laivas OHIO yra naujausias, su patogiau
siais įrenginiais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
per vandenynų.

*

< •
P-?d Aūirį/mm Lwwi(b“. •■_

Keliaujančių reikalus 
iš Bostono irNetv.Yor- g 
ko. iki pat Kauno ypa- g 
tiškai prižiūrės gabi, ir g 
intekmiiiga lietuvaite, g 
Marijonu D ūse virinte, g- 
Lietuvių Prekybos. Ben- g 
drovūs,. Laivakorčių g 
skyriaus diųbiniuke.. g

Dabar patogiausias g 
laikas aplankyti savo g 
Tėvjmę Lietuvą kuomet 
jį yra pilhiausiamc gra- g 

: -žiune., - . ; ■ ' ®*
Tąm vWšshC mes ir i 

: rengiame šia specialu g 
lietuviams ekskursiją su 1 
pidyrhsią palydo ve,. 0

© ■

i 
J f

. •;JIMe DusetieiutĄyr lai- ;
,.ko gyvenusi Lietūvujį'iT suJnilionęs reikalais iš : 
visų pusny apsipažinusų’ ; /'

- - ■Važiuojanfens" ąpsilankvti pagaminame1
: sugrįžimų! dokumęniuų su kuriais i 6 menesius - 
: galės be jokių Idilių mųęrįžti.' Basus' ir vizas 

jąvrūpinąmė. Klauskite tuoj platesnių informa- 
cijiylaiškais ar ypatiskai pas

. LITHUANIAN SALESGORPORATION ,L A 41| Bto«dwšiy,; So. Boston, .Mms,
. i]'i i . ii' .11
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i tos be klaidų. • Tėip-gi gerai at-l zimiero parapi jos choras su pa
sižymėjo, vyrų kvartetas dainuo- gelba gerb. klebono kun. V. P. 
darni komiškų dainų- “Karužė,” F Markausko suteikė auksinę rašo- 
žodžiai ir muzika K. Vaičiūno, mų plunksnų ir - pąiŠelį. , Labai 

I Šioj dainoje geriausiai ‘solo išpil-1 skaudu buvo nustoti gero veikėjo. 
pAYTON, OHIO. dė bass p. S. Nariaūskas. Kon-įLinkime ir toliau darbuotis nau-

* . v. / '• Jųrte dalyvavo žymi dainininkė J joj kolonijoj ir savo pavyzdžiu
Daytonieeiai lietuviai katalikai pų5 juria gtoimiutė. Ant galo 

rengiasi prie nepaprastų iškilmių, :aba susivienijo programo
kurios įvyks 10 d. birželio, Bus|u£jjajgOje jp- sugiedojo Tautos 
pašventinu-bažr^iosr-My- padarnžumemaJifc______ ____ ______ _
raus Jo Ekseleneija Cineinnnati Į mažą įspūdį,- nes susivieniję abu I landų atlaidai, baigėsi 15 gegužio, 
arcivyskupas. Prie tos nepapras- chorai sudaro Virš 80 *« ypatų ir Iš visų atžvilgių atlaidai buvo pa
los iškilmes rengiasi vis t seni, hąekvienas choro narys turėjo pri-1sėkmingi, nes kiekvienų dienų 
jauni, didi ir m-ažt Tariasi kaip sisegęs Lietuvos vėliavų ir gražių j žmonės skaitlingai lanke pamal- 
kiiogražiausiai prisrengt. Daly- gglią, . teip, kad atsilankiusieji das ir susitaikė su Išganytoju, 
vaus ir svetimtaučių katalikiškos Į žmones'jaut esi lig esą Lietuvoje. Iaplaikė daug malonių. Dalyvavo 
draugijos. Jei bus gražus oras,. Ręikia pažymėti, jog šv. Mikoloj daug svečių kunigų: ku?E J. Am- 
tikimės kad viskas .bus gražiai.chorai neseniai yra susi- botas iš Hartford, kun. J. Bak* 

/gūrbe DayJ tvepL ybe^ jš uUeV jaUjdavė ^ęleV šys,ii§7 AVat^Hutyt kt/h.,Čaplikas 
kad ilgų koncėtų an^urių-sittrau-Įiš Providenėc, R. lū/kun.t‘E7 Gri- 

turčshne gražų maldnamį,-kur su- hč nemažai publikos, tad ir ant kis iš Neiv Britain; kum J. Jan- 
sirmkę galėsime Dievų pagarbin-| koneero afsilankė daug žmo- kauskas iš Ansonia, kun. J. Na*' 
ti. Pirmiausiai ta garbė prigu-|nh^ gryno pelno liko $118.00 su viekas, kun. Petraitis iš Athol, 
Ii mūsų dabartiniam gerb, kleb, I centais. - Mass., kum Simonaitis iš New
kini. V- Slavyntm kuris savo su-1 Užeinant vasaros sezonui-.šv, Mi- York, kum Vaškelis iš YZaterbu-^ 
nianuniu sudarė visus plantiSc I h0|0 parapija rengia dideles eks- ry, ,Conm ■ 
Taskmaukojojams;kui‘iecl.ejo'au- nfUrSUaskurios.ivylcjbiTŽęlioY6|—Parapijos-ckoraspovadovyste 
kas ir darbininkams, kurie savoju. ant “Music Lake.” Šios eks- vargonininko p. M. Lauttenbach 
darbu daug pasidarbavo. Nors kUfSijOs bus .nepaprastos, nes ke- atsižymėjo sii giedojimu. Sekma- 
buvo, o gal dar ir yra keletas to-1 jeį-a gimtų lietuvių išvažiuos tam| dieny. per sumų giedojo Mozartę 
knt,-kurie sake, l<ad čia ideko^ne-Lyčiai pasamdytuose strytkariuo-| 12-tas mišias, vakarais giedojo 
bus iš to darbo ir tt;, jau šian- Lę 0 nuvažiavę į gražiausi ežerą Į Stearns Vesppers in.B’Elat. Vi- 
diena'abejoti ir svajoti nereikia, bus žaidžiama visoki žaislai, .šo-Įsi stebėjosi išgirdę tokias gražias 
nes visi. matome savo akimis, kadJinai ir ŠV; Mikolo parap. chorai iš-J giesmes.
viskas yra ir graži bažnyiča ir pipiyš muzikališkų programų, . j Teip-gi daug pagelbėjo pagra- 
klebonija ir net 3 kambariai su-1 ylomis dienomis iš West Sci'an- į žinti visas giesmės L» Lautten- 
sirinkimams laikyti. tono į CIevelandų išvažiavo p. J. Ihaeh, kuris yra •atsižymėjęs gie-

“Darbininko” No; .57 buvo apJ Medelis, kinis .ketina visuometįdoriĮ ' ■
rašymas kad nekurie. Clevelando, pasilikti Clcvelande. Nors J. Me- Garbe priklauso vietiniam kle- 
Ohio bankai išduoda-taip vadina-Įdėlis- yra šioj šalyje užaugęs, bėt bonui kun. V. P; Karkaūskui už 
mus New York draftus dykai ii* yra geras • tėvynainis, mylintis rūpestingų surengimų tų atlaidų, 
labai prieinamai, pusdykiai patar-. tautų ir bažnyčių, tad linkėtina teip-gi- parapi jos chorui už gražų 
naujai pinigų siuntime į Lietuvą, j^m geriausių pasekmių. giedojimą.
Tai ir vietinis Payton, O. L. D. S. . Katalikas.
69 kp. Informacijos biuras suži- ----------- ■■------
aojo ir padarė net sutartį su ban-|. ... „ AMSTERDAM, N. Y. į 
ka,‘.kuri taip-gi’ išduoda -.Neiv —---- Į w. v . .
Yorko draftus už dykų h* pinigus Įsisteigė -M- Kazimiero Draugijos Gegužio M d. sv. Jurgio para- 
dunčia už labai .mažų atlyginimų.. Kaunė skyrius. prjos svetainėje. buvo surengta
Dai yra, galima pasiųsti į Lietuvą . . - T ‘ . j parapijos vakarienė, su. ti s u pa-
100 litn už $10.65, 0'. jei kas nori G^tes _ klebonas kun. mažinti naujų vargom! skoU.
■siusti doleriais, tai siunčiant $10r“o2!ls te'mntaĮku žmoniij suėjo daugiau negu tikė
ta $25.00 tiktai $1.15 persiimti- Tamulis, viee-pirm. Salo- tasi. SveiSiams vakariemaujant,
no kaštams; -Rodos kad pigiau **»»<>«*' «kw«« po nyste p.
nėr nietar kitai- kaip Dayton, O. ^mas“sl?5 -Meksau- Trepkaus padainavo kelSą daine-
Daugelis iau siuntė ‘ sulaikė laišd drąs IsJSielllTS’ katalikiškosios 1UJ. Taipgi “ veiterkos” po vado- tas K Lietuvos, kad.pimgus arba Ž'*a“-Lst« P- Trepkaus padaiimvo ke-

X-ta- Yoi-ko draftus gavo gerai be £ eU„ Taipgi; _ vertei-
jokių kliūčių ir tiek gavo kiek bu- *?b?*1<auto’v Liutikiene, M. kos po v^lovyste Raseinių Mag>
vo pažymėta. - .Teip-gi tas pats J“ a^s’. .a1,? (SnSTfc^ttas)—
L. D. S. 69 kp. Informacijos biu- J1’ A' Padamaim. Po tu gerb. klebonas
-W. turi nifl-ircs’ sutarti sn'Bnn--1’akueW P' '^evei- kun. L. Zmiblyš linksmai pratarė 

į i a-i To- I kis? J- Varnas ir Bronė Varniene. į svečius, dėkuodamas už skaitliu- 
kos agentūra, jei kam reikėtų lai- ’ .. / ■ . _ .. . T . ... ,V1 I* ®-*VViW0» uwmvu««»

t . . . Skyriaus valdyba ir katalikisko-zakortę pirktis ar norint atsv . x s •
„ ... ■ . . — t-!. sios spaudos agitatoriai(kos) ira-traukti savo gimines is Lietuvos, L _ - • . ; ., , .. -j synes -į Sv. Kaz. Dr-jų narius ir■-lanko agentūra apsiima sudaryti j. * w. , .• ..

' L i . \ pagelbės užsisakyti gerų katali-
,-isus reikalingus dokumentus ir. R® •, .. ,7 . , „
, p., .. ,, v , t Tv kiškit laikraščių: Darbininką,uf'davtas u2d.vk[! savo fas- UDi; a , ...^ 

tais jei is 'jų laivakortę pmksid . .įV ; -i ,i « • ■ , t<4r. • i-, v 
Laivakorčių - kainos nevienodos.: s\ ,<KrV?SZ r,'/*-*' -t--
nūn 4,-10'ifin irMoterų Dirvą, . Vytj ir vietinis žymus veikėjas ir aukęto- 

itivo.uu dUKsaau. . «< Giedr%» 0 g Lietuvos katalikiš- jas davė $25.00 ; Jonas Subačius
Tai-gi L/D. S. 69 kp. Informa- kiųisius šiuos laikraščius: Kauno: j geras tėvynainis davė $20.00; po 

cijos biuras apsiima-visiems -lie- “Laisvę,” “Vienybę,” “žvaigž- $10.00 Jonas Kalėda, l’r. Pūkas ir 
tuviams, o ypač L. D. S. nariams dę,” “Draugią,” . “Ganytojų,” Edv. Jamiškeviee; po $5.00: A. 
patarnauti už‘dykų. Kreipiantis “Viensėdį,”- “Moterį,? '“Naujoji pamuleviee, V. Aueiura, A, Sma, 
laiškais reikia už du centu krasos Vaidelytė,” “Pavasarį, ” “Kos-f 
ženklelis įdėti dėl atsakymo. mos,” “Logos,” Lietuvos Mokyk-Į

- LDS. Informacijos Biuras lų,” “Tėvynes Sargų,” “Karį,”
A. S. Vaitkus, Post Offiee.clerk “Trimitą,” ‘‘Krašto Balsą” irf 

ur 232/Alaska Street, Dayton, O. k.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KŪLIŪNUOSE.
BALTIMORE, MD.

“Darbas” 10 No .rašo, kau 
Baltimorėje siuvėjai gavo' pake! * i 

,_1 Ji jdgąs 10 nuoŠ. 11 d. gegužio, c 
mes .darbininkai nejaiičiame~no'' 

. kokio pakelfmo. Jaučiamės lai 
kad už tų patį mokestį 

. gautume pilnų laikų išdirbtų e 
gal kur didelėse firmose ir pake- 1 

* le nuošimtį kur Žydeliai dirba.

Arnalgamated unijos agėntelk 
Bekampis iš New Yorko* prašalim 

fe,
. puikiį Miusipi^ko/ VDabar

jau pardavė, kur dabar yažiiipsV 
Mes darbininkai turime būt jamfc 
iinngi ir taupūs, nes siuvėjų dar 
baš nepastovus, 'kartais idrbair. 
.gerai, tik iš netyčių pajuntam kad. 
mūsų dirbtuvėlėj tvarka pairo ir 

—jamputavomždaGjijįtojsavaitm. 
ir vėl tau darbininkę rūpesčio iki 
gausi tvarkių vietų, darbas gal 
bus neužtikrintas ant. ilgiau.

Sies darbininkai siuvėjai jeig.u 
būtume geri susipratę . Liętuvo- 
piliečiai,' tai mes visi susirašytn- 

' me į LDS, kuopą ir- savo susirin 
kiniuose galėtume svarstyti mūši, 
vargingą padėjimų, nes jau Amai 
gameitų unija žydelių’vedama vi-' 
sur iškrapštė iš firmų didelii 

’• dirbtuvių, dabr lietuviai išsklai 
dyti po visų miestų dirbame dar
bus kų žydeliai nespėja padaryti. 
Ar-gi neturime mes pavyzdį iš Jo
no Česnos korporacijos, kuri biz- 
niškai įsteigta su daugeliu mašinų 
ir vidutiniškai uždirba su jais ne 
galime susilyginti. Jau jie net 

-automobilius įsigijo/ "Pą-vyzdin-V-.
. Draugino "korporacija, kur yra. 70’ 

mašinų. Ten akcijonieriai lietu1 
viai ir'visi gerai- uždirba*ir žyde
liai juos nevadžioja už nosių, neš 
jie turi pilnai darbo ir gerai už
dirba. Bet organizuojant tokias 
korporacijas, reikia sykiu ir ko
kių firmų prisitraukti ant kon
trakto. Lietuviai' turi daug ma
žų dirbtuvėlių su partneriais su
sidėję. Jas reikėtų visas į vieną' 
sulieti ir. padaryti didelę korpora- 

>. cijų. Kiek jos išmoka' randų už 
mažus kambarius, tai galėtų pa
imt už tuos pinigus didelį faklo- 
rį ant kelių- šimtų mašinų ir vi
siems išvien .dirbant, atsęi-tų-žipo- 
neliai; pigiau padaryt ir darbiniu- 

■ ■ • kas geriau uždirbtų ir firmos ge
riau atkreiptų savo dėmę ir už 
tikrinimą, kad jiems greitai ir ge-z

■ rai pasiiis žiponėlius, nes lietuviai 
moka, bet kas mus įtrauks į tokį 

. vienybės, sukurį,. nes visi/da išdi
džiai nešasi. Pasvarstykit siuvė
jai sav likimą.

kitus prie darbo skatinti.
*■-

40 valandų atlaidai.

Gegužio .13 d. prasidėjo 40 va
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Liot. parapijos svetainėj įvyko 
prakalbos kun. J. Norbuto apie 
Vaikelio Jėzaus prieglaudų Kati
ne. Žmonių nedaug buvo, gal 
parėkavo, kad Lietuvos našlai
čiai jiems nelabai'svarbu.
,• Gcrb. kun. J. Norbutas labai 
rimtai nupasakoję visų istorijų 
Vaikelio Jėzaus prieglaiulos ir 
paveikslėlius parode. Visi buvo
me patenkinti. Aukų sudėjom 
$200,00 iš to mažo būrelio. Po 
aukų gerk svetys papasakojo 
juokingų atsitikimų su žydais Lie
tuvos ir sulenkėjusiais lietuviais. 
Iš to turėjom rimto juoko ir bis- 
kį tų vaikelių išdirbinių buv.o at
sivežęs tai pasižiurę jom, teip-gi: 
•Lietuvos litų ir centų pamatėm. 
Visi aukojusieji- linksmi išsiškirs- 

’tė. <
Liet. Pilietis,

Garbes pirmin..

5 J C

Rep.

NEWAMK, N. J.

LDS. 14 kuopos susirinkimas į- 
vyks birželio 8 d. penktadieny, šv. 
Jurgio dr-jos svetainėje, 180 Neiv 
York Avė. Pradžių 7:30 vakare. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, 
nes yra labai svarbių reikalų. Bus 
renkami delegatai į seimų. Taip
gi išgirsite seimo rengimo komi
sijos raportų ir koki laike seimo 
parengimai manoma surengti, O
svarbiausia, tai turime paduoti 
geriausių sumanymų LDS/seimui 
svarstyti. Taip-gi nepamirškite 
atsivesti naujų narių.
/ ; ; Raštininkas.

. ' -v. - • rV : » f ■

NEW BRITAIN, CONN. ,

Mūsų kolionijos laisvamaniai 
pirma rėkė išvertę gerkles būk 
katalikai arba kaip jie vadina 
klerikalai dedasi su lenkais. Da
bar /pamatę, kad tikrenybėje jie 
dedasi su lenkais ir trukdo Lietu
vos laisves nepriklausomybės 
darbų, nuleido nosis? o vienas iš 
jų pasivadinęs; save Šnipu, rašo 
per savo organų būk katalikams 
nepavyko f erai,. 'Gerai pilnai pa
vyko. Toliaus rašo'Šnipas būk 
vietos katalikai einą prieš tautų. 
Mes ne prie štautų einame tik. 
prieš laisvamanius kad jie nesu
tinka surinktus pinigus Lietuvos 
labui siųsti per Lietuvos prisiųs
tus Amerikoje atstovus.: ’Aš ma
nau dabar bus aišku Šnipui, kas 
eina prieš tautų. •.. .

New Britainietis.

tai norėčiau žinoti kiek jisai as
meniškai išpardavė akcijų; beva
žinėdamas po lietuvių kolionijas 
įr kur pinigai ? Tai viena, Ant
ra melsčiau J. Bartašiaus praneš
ti lietuvių visuomenei, kiek pini
gų jisai rado, kuomet perėmę vi
sų biznį iš M. A. Norkūno rankų? 
Ar teisybė, kad apleidus “Vytau
to” bendrovės prezidentavimų 
atskaitoje perdavė dabartiniam 
“Vytauto’ Bendrovės prezidentui 
kokias ten bilas už pasimatymų su 
advokatu, siuntimų delegato Lie
tuvon, kuris nieko neatlikęs Ben
drovei išeikvojo kelionės pinigus ? 
Daug visokių gandų keliauja, po 
akcijonicrius ir neturint viešos 
atskaitos^ tas demoralizuoja vi- 
'suomenė. Tuipos-gi lūclsčiau da
bartinio pręžideiVtę/kun. -fP. JC4i% 
daieio pranešti “Vytaiito” šėri- 
ninkams apie stovį, b-ves ir kas 
manoma toliau daryti šu da liku
siais pinigais ? Teisybes * ir doros 
Žvilgsniu visi 'buvusieji ir dabar
tiniai prezidentai privalėtų kuo- 
no greičiausia atsiliept ir atsakyt 
sąžiningai į paduotuosius klausi- 
mus, .

' “Vytauto” B-vės” Žolininkas.

čios spindi graži/žvųigždS iš abie
jų pusių bažnyčios, 4nt oro 
mi gražus nuskinti du bijūnų’žie- 
dai šalę bažnyčios. Miestas tu 
aukštais mūrais, ir dirbtuvių ki
minais iš kurių rūksta dūmai, c 
viršuj miesto trobų lekia aniuoŪMi, 
vienoj rankoj turi kryžių, a kitdj 
j— kardų, skrenda nuo bažnytSūe - ■ 
į kraštų miesto gint tėvynę Lietu
vą. parašas “Lietuva, ” Tolhū 
nuo, miesto stovi ruska eerkvč tt

’ • * l • .

rūsku kryžium, o sparnuota did* 
lė gyvatė atlėkus kerta tiesUi 
cerkves kryžių su dvišakiu. gyHi 
ir čia parašas “Rusija,”

Į šitų paveikslėlį žiūrint, reiki' 
' stebėtis,' nes jis nupieštas prie! Y 
metus- atvaizdina šių dienų mc 
plentų/' Lietuvos bažnyčia tikėj 
mę-žiedais/žy^y yis^Ida laisva yž 
manių sparnuota gyvate negali . 
kąst, nes aniuolas sargas jų gis 
su kryžium, o ta sparnuota gyv| 
te bolševizmų. Tas pats aniuola 
sargas su kardu gina kita rauk 
o tas sparnuotas kirminas liuos: 
raitydamas ilga uodega su dvis

■ Jdu~gylitrdcapujarY^
Ten nėra aninolo tik Trockis e 
Leninu tai tas gylis. ■ ’

Lietuvos Piliati

r £

. A

tf

Šalavija.

PHILADELPHIA, PA.

V

i
J

«

HUDSON, MASS.

Sųjungietes veikia.
I ■■ ■

Mūsų kolonijoj 45 kp. Mot. Sų-

bT 
gų atsilankymų, ir kad dar dau
giau sumažinti vargoniį skolų, pa
tarė po kiek, sumesti, pats pradė
damas su $50.00, sakydamos.* 
“pirmiau daviau vargonam- šim
tų dolerių, dabar duodu penkias- 

” Po to p. V. Kuraitis,

“Giedrų,” o Įš Lietuvos katalikiš- jas davė $25.00; Jonas Subačius

DETROIT, MIC1£ : '

Gūg. 27.d L.'Vyeių :70 kp. siu 
/rengėr valtarelj. Buvo sulošta

. vieno:' akto veikalas, l’ūgk(inaį
. roles atliko p-le Gustaitė ir Mit-- 
" tikas. Padainavo škuno. vakare 

Detroito lakštingalų P. .'Širviiitiėi 
nū Jinai žavėto žuvėjo k-lutisyto- 

*' jusi ‘ .^aipos-gi dainavo'pic Brone 
’ IMimiuitiutc, . Jinai turi ;puikų. ir 
•išlavintų :bulsų. 'Garbį Detroitųį 
s • turėti'turp/šavęs tokius./solistes. 

/Skambino pįtinų ttiūsiį gerb. 5kleb. 
■ Jwas ęižituskns. • ••'‘Vakaru vėjė- 
jas buvo
AI,

;n^hQpino-*i)įiBe^
- j < -1“*-11 - *(

>

t * v

4;

A ■ **

NAUJANY8E
Tik ką gavome naują sįw 

tinį nepaprašto turinio—i 
torinio veikalo “Algima 
tas” knygą. Yra tai veik 
las nepaprastos svarbos. J 
me Dr. Pietaris vaizduo, 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audir 
apdarais knygos, gražiai? 
spaudinta ir nepaprastai ] 
gi kaina. Tiktai vienas d 
leris su'piisiuntimu.- ' 

“DARBININKAS”

Šitokiu antgalviu straipsnis yra 
tilpęs pirmutiniame lietuvių, laik
raštyje “Aušroje” prieš 40 metų/ 
Jaunas vaikinas atvažiavęs’ iš Lie
tuvos Į Baltimorę, mokinosi rašyt 
kad galėtų savo motinėlei, laiškų 
parašyt. Kopijuodamas iš ‘‘‘Auš
ros” aukščiau minėtų straipsni, 
!tai .buvo 1897.metais ir jis labai 
gailėjosi kad tėvynę Lietuvą ap
leido. Štai lcų jis nupiešia; vidu
ryje -to straipsnio bijūnas/- kurio 
stiebelis visas sumankytas ir vir
šūne net ant žemės.- parblokšta. 
Bet penki žiedai iš viršūnės pui
kiai žydėdami stiebiasi į viršų, ša- 
e kambluko žmogaus galva su 
karališka karūna, kyla iš žemės, 
sale širdis, palei širdį • žąsies 
plunksna dėl rašymo; iš -kurios 
pakelto aukštyn rašomo smaiga- 
lėlio skleidžiasi spinduliai,, o para
šas “Lietuva,” o iš aukšto krinta 
smailas kardas taikydamas į 
plunksną, bet pro šalį smeigs į 
žemę.

Pabaigoje to straipsnio nupieš
ta maestotiška bažnyčia suAlviem 
aukštais ’ bokštais panašiai kaip 
Mariampoles. Aukščiau bažny-

?•

jungos buvo surengus -pasilinks
minimo vakarėlį 19 geg. mėn. 
Programas susidėjo iš teatrų, dai
lių ir šokių. Tąip-gi.buyo kvies
ta ir kalbėtoja gerbiama Ona 
Jankienė iš South Boston. 'Tik 
gaila, kad nepribuvo. Pirmiau
sia sudainavo, mažos mergaitės 
Lietuva Tėvynė , Mūsų ir daina 
“Pavasarėlis.” Jos taip gražiai 
.sutaikė savo jaunus balselius, kad 
visų publiką linksmino ir iš tų pa
čių mergaičių trys labai puikiai 
padeklamavo —, Vanda Jaiiuliu- 
tė, Ona Siauliutė ir Julė Stoniu- 
te. ■ Buvo malonu paklausyti. Be 
to sulošė teatrų “Kuprotas Ože
lis,” iš kurio publika turėjo daug 
juoko, nes pačios moterys turė
jo lošti ir.vyrų roles. Motinos 
rolę atliko D.. Kodelienė, Onytės, 
B, Bakvilcvičieneį Našlio — A. 
MalaŠauskienė, Jonelio'— A. Sta
nienė, Piršlio — D. Janutienė ir 
visos, savo,užduotis gerai atliko. 
Valio sųjungietės. Po tam buvo 
šokiai ir traukės Jki vėlumos. Vi
si buvo užganėdinti.

* . Ten buvęs.

T

Nesikankink su .
Reurnatizniu

Neuralgija . Sirenų Diegliy 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį- su

Pain-Ex|Bllerln
, tf

ant skaudamu vietų, ligi pa 
jausi odos"degimą—ir užganė 
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaųs užstos.
Tikrasai Pain-Ėxpelleris iur 
INKARO vaisbaženklį. •

z

liukas, J. Januškeviče, Vv Butvi
lą, A. Kazakauskąs, K. Kaząkaus- 
kas, J. Baeiauskas, Z.. Januškevi- 
če, K. Pabalis, A. Čiurlionis, P., 
Daugis, J. Smaliukas, K. Švagž-

---------- ——• Į Visus prašau pasinaudoti‘sky- Įdys, J. Svencickas, D. Baublaite,
WEST SCIRANTON, PA. ■ | riaus maloniu patarnavimu. I U. Gegeckienė, ’S. Skukaiiskas, B.

... r---- , , pagarba, \ Mareinkeviee, O. Valaitienė, J.
Gegužio 14 d. W ashingtono sve-į Kun. P. Kasčiukas, j Tamošaitienė, M. Sirataviče, M.

.taiiiefc vadovaujant vargoniniii, ■ , ;; . Kildušis. V. Kida, i)r. P. Montvi-
kui K. 'Vaičiūnui šv. Mikolo. pu.l _ m p .Daimilėviče, P. Tadulis, J.
•rapijos ateita etatai turėjo didelį • NEW HAVEN, COHN. . Kllraeta/ p. Balkaitis, Ona Šio-
koneertiį. \isupitata gerk. lile-Į ;pvų., n„_*niu iMbm kolioniio*i kiūto, IJ. Švagždys, J. Mokovieo,
,bonas A. Lupatto. kaipo - vedėjas PąsKlaibavimu mūsų konoiujos „ , . ū'Pm'
p/ogramo' paaiškino publikai jog moterų parūpi jos. voką- * P.v ’. .**
X buXt?V? « WyfcO’ Žmonių ; touskevice ir L. Gul
bis koucutas bus įl^as u piast vi- - . • «VA+-iina ' rn«hn • kcvuejpo $3,00: P. Matulaitis, Ik
:sų .idant, ramiai'užsilaikytą/ ' pi įslinko pilna s/etanie. .Gaspa- mMr N NG nn <Mb T

‘K'id'hioi nro'oramas šio koneor ^Ūs labai gardžiai -pagaminopųutmue n N, Nų po K.00. K 
Kadangi piogiumas uo.komei-t Dvūranauskiene, Jaimliūiiienū

to Nusidėjo iš virš 20 įvairąj dai- Ums’ ha .nzbitųinauja pa^yik myiene ir B Tureila* dar ki
mi t-d viso nroor'imo nemesiuP^0* Tęlųo liko nemažai. , uicpimucue u &. iauųa>.uai ki nų,. tai .viso iiio^iamo ntnuntbiut- . . ti po dolerį, ir po mažiau. Viso
tik pabriešiii svarbiausių:dalį jo. .. Išleistuvės,' . \ ;|LŪmęsta $330,85,

t.VK‘Upn'ma pasirodė ant estrados . j, .,//,-.
suvirs W nerguW Visus į*#** -W“’
baltai IMsh/m, sudainavo teita V-l¥“a'ta'\; laV^™ » Dot 

■Ą dutal,. Buvo, patapytu,;|«*.o® teteks jutau,
■ • ' - • -įkaitis buvo Aiiienkoj gimęs, bet

I^M daug". dirbo tarpe lietuvių/ 
Brigulčjo pilie ’švGKazimieru'/pa- Į iiiiisą^geri pąžįstĮuni/lmrių 
, rupi jos-elioro ū>. buvo-jo piBnuiinJ vtirdės- čion taip gražiai skamba, 
•ku. *' Turėjo stiprų L basu balsų1' Ilirdetu> jog viena' panele,, vię- 
'paug pasidarbavęs -dėl naų- tinę ■ yra nutarusi dubti
dos;parapijos,-Sv. Kuzimiaro ęhū-pbO’OO. *.;Jau kad paskyrė, tai žb 
ro nariai labai apgailestauja nu-'/ •:
>tofę; geyo. veikėjo. ?Geg/:12«d4 sūrengiiuo minėto vakaro, 
Jaunų. Vyių Klubas jr ęlioras^ prisidėjo Arietiniai ;vūikčjai 
rengė išleistuvesjaunam vęil^ . .
jęuriame dalyvavo* daug/įiiųniinoL- čia imi’atnja.puQ*zdnigai tyar* 
ii'.iš.apieiinkes kųįonijų.r Povai-Jkosi, ''uos turiigabų’vadų, jypatū-

I /W‘ ‘ Wblio,' kurs no

progos gau-:
s

tarpe mažų mergaignį ohorę i-niū 
dnsl gerų balsių,, -.ypač, .mergaites 
Skliūskiuteš’ /dainuojant ’ duetų 
“Ta mergelė inan lūitinka” buvo 
iššauktos publikos ’ netū. kelis’ sy
kius atkartoti, inerguitės'^kliiįs- 
kitEtčs yra dtunįninkčs/iv. vi$ .tik 
14-mr, bct.-tnri labuimalonius gal- 
SUS. > ..

. Didis ėhui'iis irgi getai stidiiiim- 
vo,. ypatingai atsižymėjo ditimio- 
jant dvi dpuiaū. .vcĮlnniu'iš kom-

kr,, i-v, :• '.■ ■ •/- V i a

v
J r-

■

i
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Kas tiį vakartį nebuvo, arbū
damas nedrįso, ar nesuspėjo dcl, 
iFumpuino laiko, ar. kitokių, prie- 
“įsčių tai gali atliktituo jaus pas 
i klebonų, - kaip/ padaro tame vakar

ANTRAS ATVIRAS 
/LAIŠKAS

į m NORKŪNĄ ir 
Jį ARTAŠIŲ.

• Nesuiaulfe jokio atsakymo į: 
pirmutinį atvirų laiškų,^ rašyta ; 
Norkūno ir Bartašiaus adresu ren 
kale surinkti! pinigų,, pardavinė
jant '“Vytauto” Bendrovės akci
jas, šiuomi kreipiuosu antru kart 
į viršmiuėtus asmenis. Nesulau
kiantjokiu paaiškinimo, laikysiu 
juos kaltais visuomenes pinigų iš- 
aikvojinie ir: pasiliksiu sau akci
jos laisvę kas link tų žmonių.. P. 
M. A. Norkūno ir J. Bartašiaus 
meldžiu paaiškinti. “Vytauto” • 
Bendrovės akėijonioriams kiek iš
parduota akcijų ir klek, surinkta 
pinigų, meldžiu1 atsakyti į klausi
mų ar teisybėj kad M> A. Noikū* 
po agentai yra . gavę nuo jo akci
jų knygutes su jo parašu, įr išda- 
.vinėję šorus nepilnai užsimokėju
siems.? Kiek parduota, tokiu 'bū
du akcijų ir ar surinkit nęčhuno- 
kėti pundui.. Ar. teisybe, kad M? 
.A Norkūnas pirmame* ‘ ‘-Vyt auto ’• 
Bendr oves ' steigiama jame susiriii- 
klme; pasižadėjo agituoti dovanai, 
n yčįiau už tų darbų parpilmlavęs 
gražaus “ atlyginimo akcijmnįs? 
jeigu taip, tai kiek ^kvijų pasi
liko kau už darbų ¥ Ą jeigu p. Nor
kūno pasilikta už darbų akcijų

LIETUVIU EKSKURSIJA i KLAIPĖDį <MEMEL)
Jūrių milžinu—S. S. IEVIATHAN. Yra tai naujas? di
džiausias ir gražiausias pasaulyj laivas, šiame laive yra.

• a a ’ w •

J ŪKIŲ' 
PALOCIUS
J o- pirmo je 
kelionėje i š.
New Yorko į
Oherbourgų 

ir Southamp-
tonų,

LIEPOS 4-tą
1923 .

10 vai., ryto

Faktarapie 
laivų 

Didžiausias pa
saulyj laivas. 

Įtalpa 59,956.- 
65 tonų. 

Ilgis 950 pd/7 
colių, 

Plotis 100 pė
du. 

Didžiausia jG- 
ga 100,000 ar- ' 
kliu.. 

Keturi*, šrlubai. 
.AUejinhi kūre

namas. 
Greitumas 2< 

mazgai | v.
: Kurnu tlikctiį ? Iš Xew Turko į Klaipėdą J*^ ^®8a ' • *

. • ■ - t 3-eia klesa . . 107.0(
ši dldžhiusia Ir svarbiausia lietuviu ekskursija'kokios kada bū 

vo. Ji yra labai-svarbi visiems. Hotuvams. Kelionėje vadovaus pa
1 tys Uetuviat. Advokatas 1*\ j. Bagočius“ visiems žinomas ves vlsu- 

nuo Netv Yorko į IJetuvų.
šitokia proga retai pasitaiko. Tai-gi nelauk* Eik pas artimiau 

si agentu Imited S.nues Lines ip užsisakyk laivakortę keluiviimti tie 
■ ]>on 4 tinm/. Jeigu tusų kpiumŲoje nėra agento* rašyk ar.ateik ptv 

mus: : . ■ ,
Unite d Statės, Line s

75 Stato Stveri, Bošton, Slass. .
Vedėjui , ■ ■ ■

.VNITBD ST1TES Š KIPPIN G/B O ARL
j; ,■ ;=?į ■? '■=■*»,* .;;rr=gg

visoki parankumai.
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R ALTIJO8AM ERIKOJ
U LINIJA 9Bi'oachzay.a Nev'Ak.NY'L

TIESI 1| • “ “ ■■
KELIONE **»

& Š.

ARBA, uEpOdų.
VYNIOKIT VISI PAUANOtr l(:-

Ltetutinl vaihiojntitl L Plttavt r 
■Jfltt lenkų, juostų (koddarų). Visa trečia 

f iM mutallnta į kmntmrhis ant 2-ją, 4-rhj ir 
lovų. :■ •' ■■ - ■ -

gPcci falini*

■8. S.
XI -New Yorka ir Batono W
t l’UUftvų i Llbav# nr T

' t* Bostoiiū | Verkų per M W®rUnl 
KreipkUb*■ nfb vietiniu agentų.

ij.
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X
■Z— r-
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ŪR. A. J, GORMAN
I«WKAUSKAS);

DiRTIBIAl
• ■

705 Mali BLj Montello, Uos. | 

Oūūftpttl Broad 

TtL Brockton IIIYYV.
* - - - ~ [

K-

MIRĖ SENIAUSIAS SO. 
BOSTONIETIS. ' 

f*’ ' ’ .•
Pereitą nedėlią pavakariu 

‘^persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Ilona s S&akaiiskas, vienas 

■JĮgeniausiip • So. BostouieČią- 
’JiS-bene tik buvo trečias lie- 
tuvis atvykęs So. Bostonan, 

f -Buvo malonaus ir lniksmans 
būdo, ‘su visais lietuviais 
gerai sugyveno/ So. Bosto- 

’• ne išgyveno 33 metus. Atei- 
nančią petnyčią jam būt su
kakę 33 ženybiuto gyvenimo

a / a / A;
Asą laiką buvo 
u švr Petro Iietuyią paivv 

į pijoj- 
j Buvo narys S^ L.. R.. IC 
/ !A., S. L. A. ir Susivienlji- 
į’ mo Šv. Kazimiero dr-jos. 

J; ’ ~T~Uyv^oLsitviWE^mttnttose 
: 999 Dmhester Avė*, kur ir 
i; dabar jo . kūnas guli. Atei- 
į'- naiiČią seredą bus laidotu- 
/ vės. • Išldliningos pamaldos 

bus 9:30 vai. šv. Petro lie- 
į. tuviiĮ bažnyčioj. . .. ■
f Visi raginami vykti ati- 
/ duoti paskutinį patarnavi- 
’. irią So. Bostono lietuviu pat- 
i riarkui. •

t

■l,

NEĮVYKO.

Pereita nedėlios „vakaru 
turėjo- .įvykti pramoga rėng"- 
ta LDS. 1-mosios kuopos po- 
bažnytiiię;j salėj. Bet ka
dangi varpas turėjo, skam
bėti už tos parapijos pat- 
riarky Joną Strakauski, ka
dangi oras buvo karštokas ir 
publikos nelab daug, tai vai
dinimas neįvyko.

mirė nedėlioj birželio 3 d. 
.6:30 vai. vak. 1923 m. Bu
vo sulaukęs 56 metą am
žiaus. Kilęs iš Gabartą 
kaimo, Sintautų parapi
jos, Naumiesčio vai., Ša- 

L kiu apskr. Amerike išbu- 
metusi Ym| laika / 

išgyveno So. Bostone, W 
Paliko didžiame nuliu-

|- 9

dime moterį Agotą (po tė
vais Liudžiuke), sūnų 
Praną, šv. Jono semina-' 
rijosauklėtiniirJliozą.—— 

Laidotuvės Įvyks sere* 
doj birželio 6 d/ iŠ namą 
999 Dorchester Avė. į lie
tuviu šv. Petro-badymą 
9:30 vai. ryto; Po pamal
dų bus nulydėtas į Mt. 
Benedict kapines;

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines ir pažįstamus at-

| siminti velionį ir dalyvau- . 
I ti laidotuvėse.
S •’ Nuliūdę
i Moteris Agota
i S t r a'k a u s k i ė n ė 
| (po tėvais Liudžiuke) 
| ir. sūnūs 1'
| Klierikas P rankiškus. • 
g ir J u 6 z a s

V; Nanortą iš ■Wilkes-Barre. Dėl 
pamokslo buvo nutarta paprašyti 
kun. Petraitis, iš Lavrenee, Mass. 
(turbūt iš Atliol, Mass., nes Law- 
renee nėra kun. Petraičio. RečL). 

. Nutarta dovanot chorui katras 
pasižymės geriausia puikiį sidab
rini puoduką dėl atminties.

Pinigai taip kaip pereitų metų 
i i t- £ -v, t- n i t;liP šiemet eitų į Našlaičių ir' dėl Lietųviskos Dienos Valdybos1 
ir dėl visu komitetų. Lietuvių 
Diena įvyksta, Raip visada Lie
pos 4 d.

.Pirm, Vincas Gavėnas, Kings-. 
' ton; viee-pirm — 1-as Ksaveras
Moraza, Pittston 2-ra. Vincas I NEAPGYVENTI-
Balinskas, įlydė. Park Seranton: a’B“raB v 1 •■m.bbvv 
prot. rast. - Antanas šalna,
Seranton Providenee;. fili. rast. ‘ į!LwUW ALiilbV
—‘ Juozas ■ Lietuvninkas, Wilkes- 
Bąrre; kasierius — 7 
•liūtiškas^ Kingston; kasos globė-1 
jai — Pranas Juraitis, PittstonJ

* Laiminąs Daugirda, IVilkes-Bar-į 
"re/A. Tamulis, Kingston, A. Lai-Į 

valtis, Scranton Pr.ovidenee, Vin
cas Laurinaitis, Scranton' Hyde I 
Park. I

Atletikos komitete: Jonas Kri- 
kštūnas, Pittston, ’ Jonas Syarca, 
Scranton Hycle Park, Petras Sa
baliauskas, Kingston, Jurgis Po- 
tnkatiskas, Scrantoų Providence,

- Vincas Dauknys, W,ilkes-Bąrre.
Jonas

Mitingas buvo .atlaikytas šv. 
Kazimiero svetainėje, Pittston, 
Pa. ir šitie žmones buvo išrinkti

’j Siruti] Fondą.'
.Bus pakviesti žyhmiausi kalkė 

tojai.
Antanas šalna.

, i. i !.ii..!Į.iįg.gU ■! JIB-.

Nevada, Utah, California, 
Wyoming, Ncw Mexico ir 
Arizona turi daugiausia ne
apgyventos žemės. Tos že
mės turi mažai ekenomiškos 
vertės, ganymui -geros./ _Ž.&: 
mes randasi dideliuose kal
nuose, neapgyventose ir pūs- 
ein • vietose. Californijos 
viešos žemes iš apie 18,883,-* 
542 akrų yra pūsčiai.

Colorados viešos žemės, iŠ 
apie 81,500,265 akrą, arba 
12.28 yra daugiausia ga
nymo žemės, bet ir girios, ;

Id-aho - viešos žemes, iŠ 
8,"606,301 akrų, arba 16.13% 
išbarstytos pietinėj .dalyje, 

ie/foli /N^va^o^ yra ygay 

žemes ir gir ios, bet da
bar ^neprieinamos.

Montana viešos žemės , iš. 
.5,720,126 akrų, arba 6A1% 
randasi kabiuose. Čion yra 
daug medžių,

* Nevacla su 52/742,711 ak
rų, arba 75.4%, gali būt va
dinta kaipo viešos žemes 
valstija, nes trečia-ketvirt- 
dalis jos žemės neapgyven
ta. Tūri beveik du syk tiek 
viešos žemės kiek Utah; Jos 
kalnai yra tautiškos girios, 
bet tarp tų kalnų randasi 
pūsčiai su mažai augmeniu. 
Kaip tik greit maža upė pa
sirodo kalnuose, arba tik 
matoma vandens, žeme tuo; 
nuperkama. •

New Mcxico viešos žemės; 
iš 18,064,006 ■ akrų arba 
23.4%, _ randasi vakaruose 
ir visai netoli tautiškų girių, 
kurios inima apie, ketvirtą 
dalį valstijos.
Oregbn viešos žemes, iš 13.,- 
784,451 akrų, arba 22.53%, 
yra pietrytuose ir netoli Nev- 

■ vados. • -
Utah viešos žemės, .iš. 27,- 

038,183 akrų, arba 51.41%, 
turi . ypatingą žingeidumą, 
nes Čion iš rytų žmonės ban
dė įvesti irigaciją.. Beveik 
puse valstijos neapgyventa 
ir nerezervuota.

Wa.shingtono viešos že
mės, iš 1,038,410 .akrų, arba 
2.43 %, randasi ant abiejų 
pusių kalnų. Dauginus že-

■r

a
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Teismas Amerikos valdžio
je.. Čia siekiama pačios val
džios šaknys. Tad. visiems 
lalsuotojams labai reikia 
apsisvarstyti. • •

Reikia žinoti, kad ^uv. 
Valstybių konstitucija Šalies 
valdymą sudėjo į tris, viena 
nuo kitis neprigulmingas į- 
staigas: įstatymų leidėjus, į- 
statymiį vykintojus ir Teis- 
,mą.

. Visu šalių konstitucijos 
tai rodo, bet nei- vienoje šau
lyje tos įstaigos neliko taip 
viena nuo kitos neprigul- 
mingoš kaip Suv. Valstybe- 
s©« ' A * ■

tSi >etįą^fai 

kita paėmė viršų valdžioje ir 
varžo Įeitą. Amerikoje to iki 
šiolei nebuvo." Nekurtose 
šalyse senosios konstitucijos 
pranyko, jų vietą 'užėmė 
naujos. Suv. Valstybių^kon- 
stitueija ta pati kaip ji buvo 
136metai1 atgal.

To pasekmė yra. tai, kacl CinMCAtr4C0, 
politinis vystymasis iv pa
žanga čia eina ramiai. Pa
vienių žmonių laisvė ir teises 
liko nepajudintos ir pilnai 
apsaugotos. Kam dabar tu
rėtų .būti tas konstitucijos 
pamatas pajudintas? Iš to 
ėjo visai , Šaliai palaima jr 
gerove. Ar tai tie reforma
toriai norėtų tą gerovę 
griauti? ..

Jei šis užat-akavintas Aug- 
ščiausiojo Teisino galės nu
sisekti, tai būtų suparaliža- 
vimas paties’ sh-ėnkaulįo A- 
merikos konstitucijos, tai- 
būtų prašalinįmas iš pama
tų kampinių akmenų kad 
griūtų ramybė, ‘ laisvė, ge
rove ir asmenines žmonių 
teisės.

D' S B KIK11K S S , ' __ . '

simas tinką 'diskusijoms. 
Nusimanantieji tame daly
ku kviečiami- °DaybJH iš
reikšti savo nuomones. •

PERDAUG;

PARSIDUODA
; • RESTORANTAS

Geroj lietuvių apgyvonioj vietoj; šn- 
vlntnfcnn eina į kitų hbmį, tiglel tuo
jau turi parduoti; daro biznio apie 
8400 į savaite. Kalnu $2,(100. A. J, 
KUPSTIS, 332 Broadu-tiy, S<K Boston.

• (9)

4

I’ARSH>.V<H)A automobilius MAN- 
VVELL, laitai pigiai, Ntn-fme1 greit pur-. 
iltiutL- fti/žlmHt ?*parbu.iiul/e,” ^3ų6AV. 

ynss. \y(7)
; TffilKALINGI geležies liejykloj. dar- 
iniĮiiilriii, taipgi vyrai. įnolilntls prie 
Molding Maciūne. Atnerlf-aa Brukę, 
HJioe & .Fotirttlry Comimtiy, Nomvoi 
Centrai, Norw»od. (7)

BARBIKINKAI

Abelnam darbui dirbttiye.jo, 50 
valandų savaitėje po 44e. valan
dą.* Atsišauk IWBY & ALKY

L, 235 Havvcy
St./ Canibridge, Mass. . (5)

SBU.NARp
It BOSTONO Į LIETUVĄ-PER 

LIVERPOOL

£nt- naują, didelią, puikiu aliejų 
varomą laivą:

SOYTHlABirželio 23, liepos 23 
SAMAMV..... rBirželIo 9, liepos 12

(htelhTs pninrnavlntas į Llotnvų ir Į 
visos Baltijos Valstijas, I’ullrios vie
los, genis valgis.

Taipgi IS Ne\v Yorko, ypttfišknl prl- 
ŽinrC’ta kelionė į Uetitvų ir vIsns-Bnl- 
tijos valstijas kas ularnlakų imt trijų 
marių milžinų, su persėdimu Soutli- 
, - amptone

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Talp-gl reguliariai ISplauklmal tie
siai į Hanrtan'gų aut naujų nih*1uuir 
kurinmuT-ų laivų. 3 klosa d I’lliuvų 

■StotiniH. (į Hamburgu $103,710. Karėrt 
taksų $5,0(1 _ -- . .
y (UvKARWfi)įulgini»L ordorįAi IŠlmA 
Thitur I;ief/ivoj\gi'eitUi, u’žtl'ki'inftA 
ml, V vy’ -V V

Bei informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į

THE OUNAllD STE.AM STIIP 
COMPANY LIMITEI) , |

1*46 Statė Street, .
Boston, Š£ass. .

“ARSIBBOBA
BAllSlbCoDA arklys ir vežimas su 

Vi*als pritaisyiifuis, Priežastis parda
vimo — .pastpirkmno trukų,' tad arklys 
nohprei kai įnirtis. LIET. KOOI’ERACI- 
JA.-BU Parthmd St., Canibridge, Mus*.

. ‘ .(5)

Visokiems dirbtuves dar
bams. Darbo mokčjima's uo
rei kaliu g-as. Mokama alga 
laike inokmimosi. •

AMERIC AN- RUBBER
/ ■ • _ %’OMPANY _ 

: Arti Kendall Sq., Cambridge

. Tel«?So. Boetoa 24$ 11

4

MALDAKNYGES
y -----

Naujai gautos iš LIETUVOS mal
daknyges yra šiokios r

Mažas Aukso Altorius, audi- !
mo apdaru . -.. ......... $1.00

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

Aniolas Sargas, skaros . ap-
daru'a- ... .$1.50

Aniolas Sargas, - audimo ap
daru • . . . ■ • « v .

Gilus .Atsidūsėjimas, audimo 
apdarais, maža

Visuomet su Dievu, audimo
- apdarais, maža ,.

.65

DR, J, C. LANDŽIUS
LIBTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo KMtrląv Ir chroniškus Ūgna 
vyrų, moterų ir valkų. Ej^aml- 
tiuoja kpanjų,spjaudalui, Šlapumu 
Ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškai* kitur gyvenau- 
tiems. -Adresas: •
u 506 feROADVAY, i 

, EOUTH BOSTON, MA8S. '
| (Kampas G St. Ir BroadwayY 
j VALANDOS r 9—11, 2-4, 7—S

■■■■

| ‘ Tel. So. Boston 828g DIHTUVYS DANTISTAS | DR. M. V. GASPE8

M/ .

E--------- (■KASPARAVKIUSy -------
ra taikinai perkeis ofisą po Mijį, 
B 425 Bboadway, So. Boston, Masu, 
ra O/iao Valanda  t:
ra Kuo 10 Iki 12:80 ryte ir nw 1:BO 

| H iki 0 It nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
Į ® Ofisas uždarytas snbatos vakarčiu 
| ® . ir nedOlfomis.

€

t '

Z"

16 Metą South Bostone j-

BESOTE
AKTŲ SPECIALISTAS
SBSt W. BR0ADWAT

■~~2S

Įį BALANDOS: Nuo O r. lkl 7 v. vai.

i Trt. So. B<wton 270

| J. MAC00NH1, M. D.

J

I

•60 I ’r ' j ....
I S. (JallRM tuaikalbSti ir ’
| ag Oneo Valandos:

.601 f) HytalMjtkL 9 vaL Po pietą nuo I—8,
Norėdami jas gauti kreipkitės pas

“DARBININKAS”
366 Broadvray, So, Boston, Mass,

•■ •' • •' « «« •

Ob-jbo Valandos:

’ įdid. liet, kun/keistučio 
< O’A-JOS VALDYBOS ADRESAI 

t BOSTON, MASS.------- ~
11 .

I EIRMININKAS — Vincas Zalecka*, 
i 81 Mercer, S t, So. Boston, Mast,

I Į VICE-PIRM. ~ Antanas Pasfeells, - •' 
į Į 146 Bovven St., So. Boston, Mass. 
IĮ e ROT. RAST. — Antanas Macejunas,
II 450 Ė. 7-th St, So? Boston,. Mass, 
JI fc’IN. ItAšT. — Juoz. Vinkevičius,
I I • 1G9 W. 6-th St., So. Boston, Mass.
II tvASIERIUŠ — Andrius Zalieckas, 
| Į • 307 E. 9-th St., So. 'Boston, Mass, 
11 MARŠALKA .— Aleksandra- Jalmokas, 
, I 115 Granite. St.,; So. Boston, Mass. 
" Į K L. K. Keistučio d f-j a laiko mene- 
-| .mins’ susirinkimus kas plrmiį, nedči-

©PIRMOS RŪŠIES BĄBBERNĖl .ikare. . Ateidami drauge ir nauju na« 
c§ , . ® j .'ių su savin atsiveskite prie musu dr
@ Nukorpam plaukus vyrams, mer-£| jos prirašyti. . .
©gilioms ir vaikams', _ įį-Į ■ .
$ lS’Sram?,1<il1 lw’iani'iŲ t011i't Į ŠV. ELŽBIETOS DRAUGIJOS 
•t \t.eiiūte Ir v^itlkvinkite, aš tl-|| HARTFORD, CONNECTICUT 
g kiu, kad busite patenkinti. . • |1 VALDYBOS ADRESAI. 
® O S! P A B P "NF RI 11 - ~1 "
© ■ . ^©1 tilzb. MleTniHenė, plmtalnkS,
g 116 DORCirESTER An2NUE|Į 44 Gedai- St, Hartford, Omu. 
£ ’ SOUTH BOSTON, MASS. 11 V Lnlifckienč. vlcę-pirmlnink?, '
® , •, „, a į-1 90 Sheldon Street, Hartford, Conn.

11 ^KT’uv) Lablckiene, Iždininkė,
44 Madisun St, Hartford, Conru 

I fatijona Šatkauskai tč, f bu raStiulnkS, 
16 Atlantic St.. Hartford, Comn 

Pundzienč.. prot. raštininke, 
19 \Valcott St, Hartford, Conn. 

tos draugijos susirinkimai būna kas 
utrę nedvldienį kiekvieno menesio, 
mžuytineje salčje. ' <

«V. KAZIMIERO R. K. DR-J0S 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Tel. Maln 24S3

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 Washington Sti’eet 

BOSTON, 1IASS. 
Valandos: 9 A. ii. iki 5:30 P. M.

Gyvenimo vieta
10 WlNTHB0P StREET, EAST BOSTON 

TeL East Boston 152—T.

PILIETINIO KARO VETERA
NAS IR PATĮ BUVO BLO

GOS SVEIKATOS.

Dabar Jie sakę jiems labai pągel- 
bsjęs paprastas vaistas.

“Sies žemiau pasirašiusieji, vartojo
me Niiga-Tonę'ą ir jis mum* Utimi pa
gelbėjo nuo inkstą kliūtie*, nervuotu- 
mo. viduriu užkietėjimo, skrandžio .ne
ilgios, viduriu iškėlimo dėl nevirškini
mo, ir sustiprino-ir pataisė širdies vei- 
kinui. • Jis sutaiso žmogaus kūną aps
krita Į Mes iš širdie* galime patarti jį 
tiems' kurie serga augščiuus minėto
mis ligomis. Aš pats esu 80 metą, o 
mauo pati 7G. B. S. Groesbee'k ir pa
ti, Skeli Cit y, Mo." Nuga-Tone pada
ro stebuklus tuksiančiuose- panašių at
sitikimų. . JokisJjkitns vaistas neguli 
jam prilygti. Pamėgink jį pats,ir įsi
tikiu. Vienam pilnam mėnesiui gydy
tis tik sl.iit). Nuga-Tone’ų pardavinė
ja visi geresnieji aptiekiniiikai poži- 
t ingai gurantUtaluitii, kad suteiks pil
nų patenkinimą, arba pinigai bus su
grąžinti (garantiją rasi prie kiel|vie- 
nos bonkeles),- arba jį pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu Natfomd Įmboratory, © 
K)3X S. AVabaslt Avė., 
tus,jiems stuio. .

New Yorko mūrininkai 
sustreikavo reikalaudami 
$12 dienoj algos. Jiems bu
vę siūlyta $10 dieno j,.bet. ne
sutikę ir sustreikavę.

mes randasi netoli Columbia Ar darbininkai turi teisę 
River. Ta žemės gali būti reikalauti tiek algęs kiek 
vartota ganymui; . . užsima-uo, kiek tikisi laimė-

Wyoming viešos žemės, iš “i? Ar gali darbininką aL 
18.365,875 akrą,! arba g-os būti perdidelės?
29.44% kalnuose ir pusčiuL Mūrininkai nori $12 die- 
klomuose.1. . noj.k- Pusėtina alga. Ar
--------------- —: — -------- Įmiivoi’sitetą profesoriai gau- 

• 7*RA RflT AlinRA Ina.po'tiek algos?

Man išrodo, kad kaip 
kapitalistą pelnas, taip ir 
darbininku algos tuvi turėti 
iatbežiusy Kapitalisto didis

Pranas Saba-| Vidaus Bepartameuto 

Reęlamątion' Service savo 
žurnale iš sausio mėnesio 

i strai panely j t “N eapgyven- ’ 
tos Viešos Žemės,” trumpai 
aprašo vakarinių valstijų 

Į žemes.

• įstatymas iš birželio .17, 
1902, įsteigė .Reelamation 
Service, ir tas pats aidas ap~ 
rūpina, jog visi* pinigai- gau
ti nuo pardavimo viešij že- 

vakarn
?

Midi .Į-hUHH illOlJ fr Jk /vktvii* n i 'r nhrt k tiXV 1 V Chk-ago.-pa.shin' g (1K® IĄr m'0AWVAV
(Adv.y į

i.

Apgarsinimų komitete: mului-si . v. ,.v
lYtikštūnas, Pittston,. Antanas ’nią, tose sesiOliKą 
Šalna, Scrąnton Provideueo, Vin- vaIstijose, nuo liepos l,-1901 
va& Laurinaitis,. Scranton TJyde bus suvartoti kaipo speeialis 
Uąrk, Jeronimas Dailyck^^VĮlkes- fondas dėl ĮštynnŠjimo, ap

žiūrėjimo, įvedimo ir užlai
kymo laistyjimo vietą aj^ 
laistyt saiisaš žemes, ir už- 

Povilonis, .SOTanfonpūokėti visas kitas išlaidas 
-f-;. Įlydė Baik/ Ališauskas, Wkes- ktirias aktas aprūpina. .

<• Barre, Juozas Šeštokas, pątston.J Tokiu' būdu, ■ sulig to. ap- 
i. Muzikos Komitete;. Antąnasl t<pinimo, . susirinko taine 

Stim,. s<»art<m.l?rovidenoe, fMKĮ6 sxtvirS $100,000,000.
c zasAIamnkevicnis, Pittston, Vm- 1nAO „ , .. din rnrt nAn»!• Įlydei1908 ^°»000

Puik,- Petras įSahaliaūskas/Kfarg-l^ūl’Įuldftj bet dabai tilL apU? 
/stos, 'Mikolas 'BukvitcK f Wūkes-1 $2,099,000 ant metą, ir BUV- 
r Barte. ..; ‘ \ | iyt, jog* ta suma vis lius ma-

Komitetas turės* susinešimą su žėsne ir mažesnė, nes rnnC 
vargonininkais dėl .koncerto: • ’ L. I 

■ -Daugirda, ■ Wilkes-Barre,' ■ Vincas 
Laurinaitis, Berautoji,- įlydė ’Park' 
Al; Balkaitis;,. BcUnfon^.Prpvlįenr- 
ce, Pranas Sabaliausk’aį. ’ Kuigs- 
ton, Sevaras Motuzu,• l?lttsįon> ■

i-
r?
V : 41.1.3.x, vvivumioa i.jhvvo-i j

Barre, Alekas Tamulis,-Kingston.|j 
■ Valgiu'komitetas: Prapas Sa
baliauskas, Kingston, Jurgis Po- 
tukauskas, Serantou Piūvidencė, 
Simanas

DRAUGIJŲ ATY^Att į
vA^‘a^’ Eukardvb visokiu Ženkleliu,* GuzikueiUr Ant-į X/kl, U v U. V C spaudu ir. kitokiu Draugystėms reikalingu-dalyku. į 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalv, pažymėkite ir jus V dr-t.es vardą, > 
STROPAS CO.j* 90-92 Ferry St. Newark,ftN. J.j

Vis dažniau ir dažniau1 
tenka pastebėti spaudoje, 
kad sekantis kongresas ma
tys .pastangas “sumažinti pelnas negali būti be kitą 
Auąšei ausie jo Teismo ga- skriaudos. Didelės darbi- 
lf.’V Tai reiškia,, teismas ninku: algos, vieno j Sakoj tu- 
neturės galės pasakyti, kad d atsiliepti aut kitų darbi- 
toks iiv-teks kongreso Išims-“inkų. Gerai sušiorganisp 
tas įstatymas nesutinka suPT mūrininkai sakysime S, 
šalies konstitucija. Senato- Į sikoyos po $12 dienoj, 
rius La * Eollette privesiąs 1 
kongresą prie to, kad jis r 
dviem trečdaliais balsą pa-, 
naikįs AugŠęiausio j o . Teis

i.

ir

b»
T

PIRMININKAS —. VI. Panlart*ka<. '
• 3Ua s-tii st. m so. r ims—m.. 

1CEVIBM, — J. Jaruša,
| 440 E. G-th St., So. Boston, Mom.
į .‘ROT., RA?>T.- A. Jaiuišonls,
I 1426 ColtimblaRd., S. Boston, Mušk 
Į ’IN. RAST. — K. Kiškis, .
j 428 E. 8-lh St,, So. Boston, Masių 
I ODININKAS — D. švagždis, ■
I 111 Bowen St, So; Boston, Mass. • 
I CVARKDARIS — P. Batika,
I 393; Ė. -Eifth st., so. Boston, 
j .iRAUGIJCB anūkas reikale ■ 
I 366-Broadivay, So. Boston, Ma«s». 
I Jrauglja savo susirinkimui laiko 2-rą

• I ledšldienl kiekvieno m?neslo 1-mą vai, 
I m)/ pietų, parapijos svetainėj, 492 B, 

leventh St, Sp; Boston, Mass.

-• J

K

•af

e

•• - /v*

KartinktniSiij laikymo iteitaksVartojimo, bęt Jdėk dar gį- vertės.. '®d sprendimas ko-l ' ■ ■
' • • ' ■- .• > ■ i«j..--i--. . Mą'vietętrž.ima AiitSSiausja* Bed.'prie nišas, ŠitasIdau

O-
* » • v

nio įstatymo atžvilgiu. 
Kiti.nori . ■

buvo dubia, kad paprašyti kun. lėtą pinigą gauti.

* * '

f ■

# .į-
z

t.

</t *

t r

y ■ “ '* “ ;ūhda- 
ei. vis. mažiau ir mažiau tos 
žemės! rl-odei ‘butągėliau 
jeigu yaakrinės^^ 
čios sužinoti;! kiek, dar turi 
tokios žemės. Nętik dėt su-

: Ką 
čia darys namų savininkas? 

i Jis pakels randas ir galės 
J verstis. Panašiai ir pramo- 
•_ nėse. Sakysime gerai susi- 

mo nuosprendį- nętastitnet organizavę • Imančiai išrei-
• *1 ................. .... • . kalauja. po , $60. saAuitej. Ar

palikti teismo darbdaviai nežino būdo si> 
galę nepaliestą; ~ tik veika- vo bi^enių upsaiigoti? .Jie 
lauja, kad vienbalsiai arba Pakris aut išdirbinių kainas, 
šešiais ar septyniais balsais, paprasti darbininkai
o me plika daiiguma būtųl^ir'-‘ kentėti,.. .1 Nesenątlmvo 
sprendžiama,, nr įstatymas j Paskelbta; kad pirštinių
sutinka su konštftūcija, ar pramonei vidutine savaitine 
ne. - - alga tėra arti $10. Išeina,

Atmainos negali Av^
■kolei prie^konstitucijos daugiau, negu kitUa-
bus:pridėta paiaisa? : ‘ : paįtėjfc Ar tai išpuola taip 
'.f)ia reikalus Ate įnėukosĮPTOf . < <;

• e ■ ^iiirdzut^

Gera Sveikatą, Tai Didžiausia Palaima
. • - * - * - i  . ..I _ M.

•r

■*»Bc jos rnes negalimo, džiaugtis 
. gyrcnimti ir augti paslsekiinunsc,

KtuliV mes sergamą, tnl musų 
svarbiausiu dalyku yrą gauti ge
ras ir sumanus daktaras, ‘kuris 
žino, kokiais keliais sugrąžinti 
mums sveikatų. _ .
Aš gydau naujas taipgi’ ir už.st- 
senėjuslas ligas per daug melų 
it tasai mano ilgas praktikavi
mas išmokino mmie pagydyti'li
gas ir sugvųžnt t nm.no pacientams 
gerų sveikatų laimi trumpu IiUMi* 
lengviausiais budais iv pigiais,

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. .
Matu“ofisas tutl visus įtaisymus, kokių tik gydymui relkaliugiu Tai 
gi nepuisant kaip snuki ligiųir kaip -ilgui sergi, ir kaip daug sykių bu 
vai nepasisekimo: atgavimo, sveikatos,. Aš pasirengus parodyti Juras 
kų aš galiu nudaryti, jeigu .Tųs urna pavesite savu gydytu AŠ gydau 
šimtus kftų ligų legaliu Jus pastatyti ant naujų tako, kuris Jus ves 
prie Išgljium—smkatos, kolbos osutė vertas. ■ - ■

liana audymo Kainos Tra taliai.kernos ir JSutarlftini tiengui^ 
JloKT&nfo UŽ Palutdmuji.. • . V

DR. M0R0NEY
$20 •TREMĖONTBOatOST, MAS8. 

Priešais Majeatlc Teatrų.
Ofiso vai.* 0 ryt. Iki 8 vak. kasdien—Nedėlloma 10 ryt. Iki 1 y. pa plet

IV. JONO EV. BL. RA^ELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
I — J. k. Četrauskui,
Į 252 Goki St,, So. Boston, Mus*. .• 
1 VICE-PIRM/“ Ambrom.., 
| ‘ 492 Bk T-th Šių S,Oi Bostonu ' 
L-ėROT. RASR ' ainius Sinvieląs, „ : 
į 111 Iknveh ,St„ So/ Boston, MiiMk . • 
|m ;R«ININKAS -4 Jv Svtų^dyK 
Į Itt VVvB-th'Shi; §o. B6ątont,Ma«Bk
| E4ŠIKRIUS r- A. NaudŽlunaa, z

8S5 B. BrombvaKS* Boston, kiftM, - 
Tbuwxka •** ą
į Y KInflold sA Wnni 'Muw-
į Draugia laiko anslrlnkimus ka^trečli 
rne&Ettdlenl kiekvieno njBhešio, 2-nį-TaU 

Pietų H' Vėtro pariplk* ,4®l
JR SeventU Šautu lioątont.'MaĮi,-

• t

" j

f

i

&


	1923-06-05
	1923-06-05-DARBININKAS 0001
	1923-06-05-DARBININKAS 0002
	1923-06-05-DARBININKAS 0003
	1923-06-05-DARBININKAS 0004

	1923-06-05-DARBININKAS 0001
	1923-06-05-DARBININKAS 0002
	1923-06-05-DARBININKAS 0003
	1923-06-05-DARBININKAS 0004

