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Katalikai turi suprasti, kad ją 
' aukos ir pasišventimas dėl katali

kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytiniu indą ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa- - 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos' 
kuri ątatikUi Katalikių Bažnyčios 
rimtybei- ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

D A R B IRIN K A S

. UTARNINKAIŠ, KETVEHGAIS TB 
SUI3ATOMIS.

f S- ■ • - e «

Užrubežy metama ..$5.50
DARBliCIHKAS • 

366 Broadway, Boston 27, Maso. 
Tcl. South Boston S20.

SVETIMOS KALBOS 
MOKYKLOSE.,

JVaMigfony — Augščiau- 
sysis Teismas išsprendė, kad 
užginimas svetimų kalbų 
pradinėse mokyklose yra ne
teisėtas. įstatymus, drau- 
Ižiančius svetimas kalbas 
madinėse mokyklose turėjo 
lowa, Nebraska, . Ohio ir 
lar 18 valstijų, šitas įsta- 
ymas apėmė viešąsias, pa

rapijines ir privatines mo
kyklas. Augščiausysis Teis
mas išsprendė, kad tie var
žantieji svetimas, kalbas į- 
statymai, valstijų išleisti y- 
ra neteisėti ir todėl jie lieka 
bevertės.

• (Svetimų kalbų varžymas 
~ pradinėse mokyklos^palietė 

ir lietuvių mokyklas. Iš 
Augščiausiojo Teismo iš
sprendimo galime džiaugtis 
ir mes lietimai). .

; ŽUVO 100 ISPANŲ.

Madrid. —Afrikoj iš pa
salų ispanų jėgos buvo už
pultos ir ištiko mūšis. Su
mišime ispanų krito 100 ka
reivių.

ATEIS SAUSI. . '

’ Londoni — Anglijos laivų 
kompanijos nutarė imtis tik 
tiek svaigalų, kacL užtektu e t . ■ -V
iki Amerikos pakrančių. 
Tie laivai-tada įplauks į A- 
merikos uostus sausi.

IŠGABENA DAUG 
GRUDŲ. ■

Berlin. — Į Taliną, Disto
nijos sostine, .iš Rusijos at
gabenama nuo 30 iki 70 va

rgonų javų eksportui į Vo
kietiją. Vokietija iš Rusi
jos turinti gauti 70,000 tonų 
rugių ir kviečių.

DIDŽIAUSIAS
' NUEMARINAS.

London. — Anglija baigia 
statyti didžiausią pasaulyje, 
submariną. Jau pusaųtrų 
metų praėjo, kai tas, subma- 
rinas pradėta budavoti. Jis 
bus taip galingas, kad nebi
jos susitikti nei su didžiau
siu šarvuočiu.

Lietuvos ir Latvijos vy
riausybes ’ pabare sutartį, 
miško phikdyino Reikalais. 
Abi valstybi įasižądejo ne
kliudyti tame reikale Ven
tos,Vadaksteš, NemunėMo 
ir Dauguvos upių. - /

Lietuvos Susisiekimo mi

nisterija paskyrė komisijas 
tyrinėti linijos geležinke
liams Šiauliai—-Amaliai— 
Telšiai - Kretinga -'Klaipė
da ir Kazlų-Ruda-’--Griška
būdis— Šakiai—J urbarkas— 
Tauragė. * '/ ‘

STREIKUOS, JEI NEUŽ
TIKRINS VYNO,

Paryžius, -r- Kadangi A- 
merikos valdžia jpareikala- 
vo,- kad visi laivai atplam 
kiantieji Į Amerikos uostus 
turi būti sausi,. tai Franci
jos darbininkai, dirbantieji 
ant laivų, plaukiančių į N- 
meriką,. sakė streikuosią, 
jei' riebus užtikrinta po_ cjų 
litru dienoj vyno esant Neiv 
Yorke. Kompanijos nežino, 
kas daryti.

Kaune atsiranda daugiau 
lietūviųlnriutmųif ir jos vir
šija savo inoder»iškuniu žy
diškąsias.

' Raseiniuose per Šeštines 
vienas žmogus atsinešė, gy
vačių. turgun. Tas biaųry- 
bes jis pardavinėjo gyvati- 
nei daryti. Neišpardavęs 
visų*gyvačių vakare jis pa
sigėrė ir sodne prie cerkvės 
atsigulė, terbą su gyvatėmis 
po* gaiva pasidėjęs. Gyva
tėms pavyko išlervoti iš ter- 
bos ir vienos apkramtmėjo 
giltą-miegantį žmogų, o ki
tos leidosi į- visas puses. 
Žmogus gavęs gyvačių nuo
dų'išsipagiriojo ir šoko. Ki
lo triukšmas. Atbėgo mili
cininkai ii*, dar sugaudė į 50 
gyvačių. Žmogus: vos gyvas 
nugabentas ligoninėm
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, Kauno miesto Taryba nu
statė, kad Kaune jautienos 
svaras negali daugiau kai
nuoti vįrš 2 litų 25c. Koše- 
rinė jautiena 3 litus 60ę.

PADIRBO PERKŪNIJA^
♦

Pittsfield, Mass; — Pir
mu kartu žmonijos istorijoj 
pavyko padaryti dirbtiną 
perkūniją. Tas padaryta 
General Electric Co. labora
torijoj. Tas dalykas- buvo 

■ demonstruotas prieš didele 
publiką. Laboratorijoj bu
vo daug mokslavyrių, di
džiųjų laikraščių' korespon
dentai ir šiaip visuomene. 
Laboratorijoj buvo padary
ta kaimelis ir jo viršuje ėjo 
debesis, lijo, žaibavo. ,ir 
griovė perkūnija. Apiaki- 
nančiai sužaibavus perkū- 

‘ nija trenkė į kaimelio baž
nyčios* bokštą. Kartu tren
kė ir į namelius. Tečiau nei 
bažnyčia nei. namai nebuvo 

. padegti nei suaižyti, nes vi
sa jėga buvo inžinierių kon
trolėje. Žmonės nuo žaibo 
buvo vos už 15 pėdų, ‘

Prieš du metu tos kompa
nijos, laboratorijoj buvo' pa
gaminta 1,000,000 voltų, jė
ga. Dabar toji jėga tapo pa
dvigubinta. ' •

\ ->• «
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SUDEGE 0 ŽMONĖS.

■ > .
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sudegė gaisrui sunaikinus 
Šilas Stanlake namą. Sodom 
kaimelį arti London, Ont.

. BUDRIAI PIKIE- 
TAUJA.

B rodi t on, Mass; — Pra- 
sidėj o trečia šiaušių. streiko 
savaitė ir streikui galo nesi
mato. Prie visų dirbtuvių 
•pastatyta stiprios pikietos. 
Streikininkai ir ųnijistai gi; 
ri’asi pasisekimais. Kompa
nijos sako, kad darbai eina. 
Tik Tasterių trūkstą.' Bet 
prieš šios savaites pabaigą 
jų turėsią užtektinai, šiau
šių unijos prezidentas sako, 
kad linija tebesanti Stipri ir 
maištą pakėlusio ji ųnijistai 
neturį pasisekimo.

. (Mūsų korespondentas ža
dėjo aprašyti streiko reika
lus. Visos- seniau buvusios 
žinios imtos iš amerikoniškų 

: laikraščių.J . ..

PRIEŠPROIIIBICLTA 
. Bern, Šveicarija. Švei
carijos žmonėms buvo leista 
balsuoti apie įvedimą prohi- 
bicijos. Tai už proliibiciją 
balsavo 258,000 .. žmonės, 
prieš 357,000. Proliibicija 
buvo sumanyta ne tokia kaip 
Amerike. Norėta tik vals- 
tvbės kontrolė ir didesni -S
mokesčiai ant svaigalų. įves
ti. . ’ ' .

__ Kauno. valdžia. išakėjai 
mų savininkams taisyti sali-* 
gatvfus ir namus remontuo
ti. .. Mediniai šaligatviai tu
ri būti pakeisti plytiniais, 
cementiniais ar kitokiais,! 
tik ne mediniais. : -

t

t,

Toronto. Šeši. žmones

i
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ŽUVO t ŽMONfiU.
■Į, ,1. - - - ■ - Į -t

Springficld, Vi. — Auto
mobilius prasimušė per 't li
to turėklus ir nukrito upėn. 

{Trys žmonės, prigėrė:/ j

. T‘

TRYS BAŽNYČIOS 
PRIEŠ TRUST4.

New Y.drL, — Katalikų, 
protestantų ii* žydų bažny
čios paskelbė sujungtą pu 
smerkimą plieno trustui už 
palikimą 12 valandų darbo 
dienos plieno pramonėj. 
Plieno korporacija buvo pa
žadėjus panaiiknti tas il
gas darbo valandas. Pažado 
neištesėjo. Dabar tai ne tik 
darbininkų organizaci j os 
bet įvairios kitos organizaci
jos ir Bažnyčios pareiškė 
protestą' prieš nežmoniškai 
ilgas darbo valandas plieno 
pramonėj.

»

Providence,. R; I. pe
reitą utariunką prigėrė upe
ly ji* Kruopių, rietuvių* vai
kas dviejų metų amžiaus. 
Kruopiai gyvena ant farmu- 
kės ties Pliillipsdale, R. I.

Lietuvos ministerių pir- 
niininkas paskelbė, kad nuo 
gegužio 7 d. Klaipėdos kraš
tas sudaro suverenėj.' Lietu
voj autonominę. teritoriją. 
Bus Klaipėdos krašto reika
lams ministeris prie Lietu
vos kabineto. Klaipėdos 
krašto gyventojai turės savo 
wmcdįy'Lietnvių* Tr-voknv 
Čių kalbos bus lygiomis ofi- 
cialinėmis. kalbomis.

.. VĖL PROTESTUOJA.
Londonas,—Bulgarija pa

davė talkininkams antrą 
protestą prieš Graiki jos ati
davimą Karagač Turkijai, 
už pastarosios atsisakymą 
nuo kontribiicijos. Bulgari
ja paskelbia, kad ji nepri- 

tpažįsta, to te rito Kalinio su-' 
gitarinio tarp Graikijos ir 
Turkijos. ■ ‘

> «

Kaune ir a-pskritai Lietu
voj automobilių skaičius žy
miai didėja.

IŠSPROGDINO
GELEŽINKELĮ.

Dusseldorf. — Svarbiau
sioji geležinkelio linija, ku
rią franeūzai vartojo -gabe
nimui-iš okupuotojo krašto 
anglių ir kokso, liko iš
sprogdinta bombomis. Abi 
linijos išardytos ilgoką plo
tą ir gabenimas sustabd\rtas 
per tūlą laiką. .

Sugadinti .bėgiai’ nuvertė 
anglių traukinį, o kituose 
dviejuose atsitikimuose gar
vežiai užgavo bombas ir nu
sirito nuo bėgių.

Keturi Kruppo darbi įlin
kai liko nuteisti kalėjiman iv 
užsimokėti po 1,000,000 mar
kių pabaiidos’už padarymą 
plonų barakų, davimą pra
nešimų apie traukinių ir ka
reivių - judėjimą ’ sabotažo 
kuopai,, •. vadovaujamai no- 
ĄStmaiį franeūzų ; sušaudytu 
Albert: Sebilagoter, '

.u

PATRIARKAS ■
. REZIGNUOS.

Konstantinopolis. — Pra
voslavų patriarkas paskelbė 
rezignuosiąs iš savo vietos. 
Pastaruoju laiku ant jo bu
vo užpuolimų ir policija, tu- 

ji apginti. Užpuolikai 
reikalavo, kad jis rezignuo
tų iš patriarchato. 

ištremiaIFoteris ir 
VAIKUS ■

Karinas, Vokietija — Lai
vas su- moterimis ir vaikais 
streikuojančių vokiečių ge
ležinkeliečių Ruhr distrikte, 
kūrins iš to distrilgto išvaly
ta, atvyko vakar iŠ Boon. 
Juos palydėta į kpeeialmį 
traukinį ir pasiųsta į neoku
puotą teritoriją, kur tos mo
terys ii* vaikai bus užlaiko- 
ini. Jų vyrai atvyko dar 
pirmiau, nes jiems buvo 
duotas daug trumpesnis lai
kas apleisti okupuotąjį kra- 

' stą.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas’’.jau parduoda Lietuvos pinigų^4> 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams .suteikia 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų gimimų ran
kas, Visuomet kreipkitės pas “DARBININKi^” jisai 
Arišuomet iriioširdžiai Jums piaarriaas.
Darbininkai, atsurinkite kad “Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. . ?. ;• /, ' ’’ ;■
Siųsdami pinigus arLlausdaniilitų kainų visuomet adre- 
suokite’.laiškus šiaip v ■ ' v; :

j' /' V

366 West;:Rroadway,’ . jBūštori 27, Mass

P M. Bažnyčioje
WINDSOR STREET, CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos Jurininkų 
’* junga paruošė projektą ju

rų mokyklai Klaipėdoj 
steigti. . S

’4r
Są-

•H

Kaime susitverė akcinė 
Bendrovė “Maistas” eks
portui Lietuvos kiaušinių ir 
kitokių ūkio produktų.

Bal. įsid. Klaipėdos tur
guje sviesto svaras kainavo 
5,500 vok. markių, kiaušinis 
200. m., kiaulienos svaras 3,- 
000 m., žuvies svaras 700 m.

Francijos maršalas Foch 
suteikė Žėligoivskiųi garbes 
legiono kryžių.

Kaune milicija aprengta 
naujomis uirifornionris. Vė
liau ir‘visoj Lietuvoj Vieno
da milicijos forma bus įves
ta. . . ■

Vilniuje nusišovė inž. Ku- 
drevišius, buvusis’ ^.Viduri
niosios Lietuvos” atstatymo 
departmento direktorius.

Per 1922 metus. Lietuvoj 
išdalinta žmonėms 11,745 
hektarų dvarų žemės. Su
daryta 1,200 sklypų. Tais 
metais kaimų . išsiskirstė 
279. 1

Lietuvos Jurininkų Są
jungos delegacija atvyko 
Klaipėdon tartis su to kraš
to jurininkais ir žvejais apie 
platesnį veikimą.

Kaune Lietuvos valdinin
kai eina prie . įsteigimo ko
operatyvo. Tas kooperaty
vas jau senai sumanytas, tik 
atidėliojamas dėl buto sto
jos. .

. y

Kipras Betraukąs kon

certavęs Estijoj, o po to kon
certavo Rygoje ir In epo jo j.

Ver dū pastaruoju mėt.u 
Lietuvoj parduota 300 trak
torių. . ' . .

■ •’. --- ----------- --------------i----------------  . .

; Kaime fengiamasvįštpįgtr 
siusiantiems gelbėti stotis.'

__ , _ ?• •
I riMa W -eOn i
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Saragos.say Ispanija.—šio 
miesto arcivyskupas, kardi
nolas Soldevilla Rotnero ta
po nušautas bevažiuojant 
automobiliu į *vienuolyiią. 
Būrys nežinomų žmonių pa
sitiko paleido šūvius ir vie
toj nušovė kardinolą ir kar
tu šoferį. Kardinolo sekre
torius sunkiai sužeistas. Už
puolikai ieškomi.

NELEIDŽIA TYRINĖTI 
SAAB KLONI.*

■ f

. Pa ryži Franci jos pre
mjeras Poineare pasiuntė į 
Londoną formalini atsisuk v- k v 1
mą leist ištirti.franeūzų val
dymą Saar klonio. Prancū
zų nota sako, kad Anglijos 
.pageidavimas padaryti tyri
nėjimus yra visai nepama
tuotas, kadangi pa tvarki
niai, kuriems Anglija prie’ 
šluosi, yra jau panaikinti.

■ Gegužio 5 d. atsidarė 
Kaune- cirkas, dalyvaujant 
3,000 žmoių.

, GegūžiO .1 d. Vilniuje van- 
denttaukis ir. elektros, stotis 
neveikė* Fabrikuose taip-gl 
nėjo darbai. Buvo didelės 
demonstracijos. . -Deniori’ 
strantus vaikė raita poiieijai

.. ........ .. .
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lauja, kad Anglija pripa
žintu dabartinę Rusijos val
džią. Jis sako, kad dabar
tine Rusijos valdžia išsilai
kys mažiausia’per kelis me
tus ir todėl bus geriau ją pri
pažinus. Ir tai esą geriau
sia padaryti kuogreičiausia, 
kad kuogreičiausia ątsteigus 

: draugingumą tarp Europos 
šalim► x

Jis nurodo, -kad baisėtis 
bolševiku nėra ko, nes tero
rą vartojo ir caras ir kad ca
ro valdžia buvo tokia biauri, 
kaip ir bolševiku, o vienok 
fuvo visą šaliil pripažin- į\ 

Be to bolševikai keičiasi v 
ir ją valdžia darosi visai ki
tokia, negu kad ji buvo pa
čioj pradžioj.

ŽIBIOS Iš LIETUVOS. “ p“?°.“a«
7 Alėją. Tuo pacm laiku-vi-

MEDžiUŠoDlNIMO. s*> atstovai pa-

SVENTE KAUNE. . ' '
r; ' --------- •

Pirmą dieną gegužio, Lie- 
Socijalistai, kaip ir visiItuyoje yra švenčiama nie,- 

kiti, kurie ieško iš tos pade- džią sodinimo- šventė, bet 
ties—išėjimą,- pradeda* su- ttfals lietui, šventė buvo per
prasti, kad tik kooperatyve.-įkelta į sekmadienį L_.y. _į 
je tvarkoje randasi tos pro- šeštą dieną gegužio. Bažuy- 
blčmos išrišimas. čiose pasibaigus pamato

Bot soMi-ilistai tiki Ifaul daltlS’ kai? pil'Im Vi,liUlda 
Bet socijalistai tiki, /kadR Vytauto kalne

1 prasidėjo medžią sodinimo 

j ^riširnifco 
•,.11. 1 4 .-l didžiausios minios. Iškilmė-
kaip kad yra kooperacija. . , v 
■n Z v- x • ' •- v x ‘ • J e dalyvavo Valstybes pre-
Bet čia • tai socnalistai ir] ., / < - v r .
t, xr • ,. zidentas, . nekurie užsienio
klysta. Yra vienas pamati-T i L . . , , . q• ji i_x -- ' • ' ■ r t diplomatiniai, atstovai, ku-nis faktas zmonią.psicholo- . A 7.. . T ; . nu tarpe buvo ir Amerikos

nors ir kaszin kaip norėsi. Edwardgj taipogį vigos 
Tai tas :. kas veržėsi Prie ūlėkos įstaigos , visuomenės 
valdžios ir kovojo dėlto, orgamzącijos, Lietuvos Uni- 
nors jisai ir manė, kad jisai vei.sįfetąs, visos Kauno gim
tai darė dėl visuomenės IMnazijos*ir kitos, mol^ilos, 
bo ■•niekados liuosa valiaLįyįpig Kauno ištaigos ir 
tos valdžios neatsižada. dirbtuvės 
fekte nepašalins vistsoeiji- į bUo p.
listai valdininkai. Jie tai- jis ^eifein0 su.
mejetą valdžią tam kad.Ja-sWnkUsius M1.to brGliu 
ryti žmonėms .gerą, bet JMKlaipgdiegitt. Savo kalboja 
•niekuomet neatsisakys nuo iaai 5diegiu džiau.
tos valdžios , ir nel>aSaM m kad'ir susilauk5 
žmonėms: jus esate, laisvi.k ]iliulil1gosvalau(iosil.gtt_ 
Tie patys augštieji yaldmni-Lijungo su savo motina^ D. 
kai, kurie mano kad jie vei- ■ Lietuva. Toliau p. Vanagai- 
kia clel visuomenės labo,Lįs sa'v0 kalboje pabriežė, 
stengsis padaryti socijalisti- j-ad cjal. įr dabartiniu laiku 
nę valstybę pastovia, o ta.ip-| clidele dalis Mažosios Lietu- 
pat viešpataujančia ir prie-Į 
vartinga institucija. > ’•

Kooperacijos draugija y- 
ra liuosa draugija. Žmogus 
į ją priguli jeigu nori, jei
gu nenori — atsimeta. Dėl
to ji negali nei vieno pada
ryti., per prievartą patrijotu 
arba atsidavusiu piliečiu. 

; Joje nėra: maištą, sukilimą. 
Praplėskime kooperacijos 
draugiją taip kajji apimtą 
visą tautą, — ir mes turėsi
me organizaciją, kuri bus 
griežtai skirtinga np.o soci- 
jalistinės valstybes.- .

Įsteigimo būdas vienos ir 
kitos taip-pat griežtai -yra 
skirtingas.. Socijalistine val
stybę yra inkuriama pagei
davimo, arba balsavimo ke
liu. (Taip bent socijalistai 
skelbia. Vertėjas). Bet kad 
inkurti kooperatyvę draugi
ją' žmonės turi. dirbti. Jie 
pirma turi išsilavinti, pra
dedant nuo-, mažą dalyku, 
kaip vesti savo biznį. Jie tu
ri išniokt! išpalengva vesti 
prekybą ir pramonę. Ją kas
dienis patyrimas tai toj 
praktišką mokykla* Išpa
lengva jie eina vis prie di
desniu uždavinią, iki kol ne
prieina prie didžiosios pra
monės vedimo. Savo darbu 
ir . vargu j iė išmoksta vesti 
pramonę—- ne dėl pelno — 
bet dėl tarnaviiuo žmonijai.-

Tai herą lengvas kelias.
Tai kelias bandymu, klaidą 
ir pasisekimui. BėtLii vie- 
natonĮs tįkras keliąs. Kuro-" 
poš tautos-išpalengva‘ir var
gingai sužino tą tiesą./

Tai geras ženklas, kadsm 
cijąlistąi nofį ‘ kęoperačijos 
IdraugijosrDargeyhWbust 
jeigu-visi sužinosime, kaip 
/prie tos .draiigijoš prieiti. ; 

’•■•■- „V Zp’.-Tr.
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BIZNIERIAI, GARSlNKITĖS
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Iš Ko-operacijos 
Judėjimo

jr

► . ■—■■■im.ij ■■■ wm —

AR SOOIJAf J ŠTAI NORI 
KOOIR'RAL’IJOS’

6J------- A <

(Versta iš “ Cooperatioli,1 ? 
kovo m. 1923)

‘ ’    ' ' J ’ ,

“Kooperatyvės -draugijos
tai tokios įstaigos, kurios y- _
.ra ąrlĮmiausios soėijalizmo valstybe pataps socija- 
siękimąmsi lies jos yra pa-‘ 
čįąmartoj t^arl^mo^ ir k 
trMmojamoĄylemotoatiiAaiš

Taip rašė re- 
I daktorius “New York Call” 
gruodžio 26, 1922 m’. Jisai 

$4.50 .gerai parašė apie kodperacį- 
Fl- argi ištikrąją soči- 
j ahzmas siekia to pat, ko ir 

___ ‘ ’ kooperacija siekia? Anaip-DIUIEJI PALIKIMAI »>■/ . . •
. • . •. : : Sočijalistai. siekia to, kad

Milijonieriai kaipir šiaip Į poetiška valstybė -nuolat 

visi žmonės savo turtus pa-Wes^i s.avo veikimą ii* eitą 
lieka savo vaikams arba gi- v^ipryn pakol ji prieis 
minems, jei s vaiką neturi. P™ H tui^uavo ram 
.Kiekvienoj valstybėj yra’į- .^°se v^su^ -žmonijos^ reika- 
statymai apsaugojautieji tą r1*8,. Kooperacijos gi tikslai 

. nuo senu senovės užsilikusi [visai kitoniški. . 
. paprotį. Veik, niekam ne- pačiame editorijale
apeina tas, kad smulkus sa.pašoma: Išplėskite koope-
viiiiiikas palieka savo turtą draugiją taip kad ji
vaikams, bei giminėms.’ Iš •apnntą visą tautą ir kad-31 
to visuomenei 'jokiu žymiu patenkintą visus_jos įnika- 
pasekmiu nėra. Bet kuomet rLls l1108 turėsime inkū- 
einasi apie šimtatūkstanti- į šp
ilius bei milijoninius paliki, rijalistinj idealą. Gal tai 
mus, tai jau kas kita. Kas * būtą panašu’ j socijalisti- 

. ir kaip suvartė Šitokius ldea1?’ bet ta? v^ai nebfj“ 
; turtus visuomenei --ne— vis įu^ Panašu į socijalistmę val- 
viena. Iūikune gwa pa ptybę, kurią mes turėtume, 
vyzidį ■ Į jeigu 1 visas valdziavietes įs-

• ‘ W.‘K. Vanderbilt palike [ Ąktumė soėijalistus.
‘savo- vaikams- $54,000,000 .^Baly'kas štai. kame. Di- 
Jau ankščiau jis buvo davės Ižiuma • socijalistą bėgyje 
pasogos $15,000,000 savo W paskutinią metą (o gal 
clukterei, kuri ištekėjo už ankščiau) surado, kad už- 
Anglijos kunigaikščio. Buk tarianti yaldžiaviutes tdi 
terš-trims vaikams palijo kii‘ nereiškia užkariauti 
po vieną milijoną. ‘konomine tautos, mašineri-

■ . ;ą-’ Toji ekonomine masine-
. VMderbilto ■ vaikai gavo n.a walvgiliauiai

- . po tiek pinigu, ivaltenė už pofitkę maši-
k^iedii-Mani! leisti po $10. VakUia lr vaW)5
000^ dienoj 11 užtekti, ilgam .ųk fa..{nkiai raukos(?

. amzuu. Dažniausia ir yra K kontro.
taip, kad milijouieiiu vai įuoja. Icapital® ir visu rnaši- 
kat yrą wcjkę U savo gyle aerįja . galMyb0S jr dalybos 
ininą. pašvenčia eikvojimui iprQ(įųk(.ijGs jy. distribuci- 
tę™ paliktu nuli jonu. Los). Tą pamokij žmones

**'‘Ar teisingą yra- leisti mi šniokšta skaudžiu patyri- 
' lijoniėriams palikti savo nu. . .
turtus vaikams, kurie prie __ ■ _________
ją-'gaminimo nėra prisidėję

• o gauna teisę juos išeikvoti q nas panaikinti titulus. , Be 
Daugelis -.darbininką nei ne Abejonės tituluotiesiems be 
pasvarstę atsakys, kad mi palo gaila buvo-skirtis siųpa-

, lijonieriams reikia - aprube veldėtais’ titulais ir privile-

’v

Ii ]Bta* II South. Boatoa’o utarnlnkali^ 
Mltvergals Ir BUbatomlM. Leidžia ĄM. 
I4*rnviv Rymo Kataukų šv. Juozaeo 
Dwmnrnacv S^jrorGA.

..............  - .

“DARBININKAS”
’(The AVorkeb).

DC]U iĄBVAMiAjr WBt-WaEKi.Y Pabėk 
Enblished every Tuesday. Thuraday,

BAd fiatnrday 'by St. Jo'seph’s Litu- 
DAKJAK R, C. AsaOCIATION <OS LATtOB.

\ H^Ęntered as > j3ecoii{bda.sM matter/^ebt- 
’ • x 1915 Lt ,ike\ nqfet office ktj Uostoh,

liasa., ūnder thė Act of M^rcą/3,1879/ 
“Acceptance for malllng at ’spėelal rate į 
pf postoge provided for la Seetlott 1103, nn mnf ai ’ ’
Act of Oct. 8,1917, authorized pn July 
12, 1918.”

. ■ . i
Butetfiįtfytį Halei

Vearly •••..,«»••••.♦ <• ••. 
Boston and suburbs ....... 
Forelgncouiitrisa-yeariy^..
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1 ę’/llisttaė,. ji. panaikins nrie-|PX^JU
k w\ / -Ą t’W i - j^a 4‘a, «rv v iškilmes, o /Orąs buvo1; W įspaudąMr bimnĮd-ati ją ir su-f v 'U" • V 
mals V r iir ...(/gražus, žmonių vpris 
rt da,-ys hw *»«% w|3m»
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žinoti teisę palikti .milijonus 
savo vaikams bei ^giminai
čiams. Tėčiaii daleiskimc. 
kad geniališkas Ford ark- 
Gliarlie Cliapliu teisingu bū 
du patapo • milijonieriais 
Taikei atimsime teise jieim 

r palikti ■ savo turtus pagal ją 
norą, tai jie neteks norą sa 
yo gęniją naudoti. Šitoks: 
užmetimas. ne be pamato if 
Vertas atydos. .

Atsįmiiikhn'epanaUdiumą 
titulą -L. grafą, , .kuiiigaik 
ščią/’ princą, 'baroną,’ niar 
kizą, bajorą.'. ■’ Šitie titulai 
teikiami- buvo ne be reikalo 

; O už įvairius pasižymėjimus 
; ..didvyriškus darbūs. Šiti<‘ 

titulai pereidavę nuo tėvą 
Vaikams su visomis^ privile 

' gijomis. ~ Tačiau: galą, gale.
*• k paaiškėjo, kad' titulas kadi.r 

’ -Ūžiūžtarnautą -darbą sutei- 
klamasr liet vaikai būna to
kie, kurij-nei -ištolo neuž- 
'tarhauja tą titulą ir privile
giją. Todėl kilo nusistafy-
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gijomis. Matome, ką daro, 
Lietuvoj tituluotieji dvari
ninkai ir bajorai. Bet. pra- 
‘ina viena kita gentkartė ir 
as- užmirštama. t Ar kas iš 

nmerikoną* nori grafystes, 
umigaikštystės, bajorystės? 
Visai ne. Kaip su titulą pa-; 

. aidėjimu kad buvo padary
ti, tai panašiai bus padary-- 
a Ir šu turtą paveldėjimu. ' 

Prie, to, vienok, reikia ei*
i.- laipsniškai. Pirmiausia 

: viląa.apdetį įaebiais mokęsy 
.‘iais ■palikimu ’̂
\ šitaš klausimas, darbinin
kams furi'lgbąi' rūpėti. Kaip 
y kis. lietuvią' kalboj; jau tu*, 
anie veikalą,, kur nuodug- 
uai ir plačiai, šis Mausimas 
gvildenamas.. - Tas veikalaS; 
vin tai Tarto Nuriną; Uosio 
-pato^ytaį '■ “Barbiniiiko” 
: išleistas, -. Visiems darbiniu- 
katąs patariame-. tą .veikalą 
įsigyti ii: atydžiaį peiąkaity- 
ti ne sykį, ^.p.kelis sykius 
Veikalu kainą 45e.'

vos anapus Nemuno yra val
doma svetimą ranką ir pri
jungti tą dalį prie D. Lietu
vos, ' tai yra užduotis mūsą 
jaunimo, mūsą jaunimas 
jau parodė savo jėgas kovo
damas už savo tautos laisvę.- 
todėl turime vilties, kad. ir 
toliau, mūsą jaunimas nenu
leis savo ranką ir darbuosis 
tėvynes labui, kol nebus mu
su tauta 'suvienyta į viena 
bendrą kūną. Tolintis Mi- 
kolas Biržiška pasveikino 
minią vardu Vilniečią ir 
trumpai apibriežė, kad mes 
visi bendrai dirbdami tautos 
labui, gal ir neilgai trukus 
atgausime savo senąją sosti
nę Vilnią. Be Vilniaus mū
są tauta liūdi ir niekuomet 
negali užmiršti flj brangią 
vietą, mūsą bočią statytą 
miestą ir Gedimino j)ilį. 
Vardu Amerikiečią pasvei
kino susirinkusius ponia 
Šliūpienė; Tarpe prakalbij, 
gerai įšlavintas: vaiku cho
ras, sudainavo Tautos him
ną ir keletą gražią tautišką 
dainelią. Kun. Kari. Tumas, 
pasakė'trumpą gražią pra-

sodino po vieną medelį. 
Aikštėj naujos alėjos, paso
dino keletą stambesniu me
džiu. Amerikos atstovas pa
sodino puikią eglę, Vilniaus 
atstovas pasodino ąžuolą. 
Kiti medžiai buvo pasodinti 
vyriausią valdžios įstaigą. 
Egle buvo papuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis. 
Iš Šalin alėjos sodino smul
kesnius ‘medelius, sekančios 
oj!;ganizacJjoe': Lietuvos U- 
mversitetas, Kauno Aušins 
Gimnazija, Lietuvos Šaulią 
Sąjunga,' ’ Kaimo Liaudies 
mokyklos, visos valdiškos į- 
staigos, .Lietuvos Bankas, 
Lietuvos-Ūkio Bankas ir 1d- 
toscivriesįstaigns.Kekurie 
medeliai buvo papuošti vai
nikais, gėlėmis dr tautiš
kais ženklais. Ypač gražiai 
buvo papuoštas medelis, tau
tišku tliispalviu kaspinu ir 
gražiu parašu, nuo Lietuvos 
Ūkio Banko. Kaimas pasta
ruoju laiku pradėjo plėstis 
ir vietos palei ' Nemuno, 
krantą yra persiaurai, todėl 
miesto valdyba pradėjo pie
nuoti statymą naujo miesto, 
ant Žaliojo kalno. Šia Me
džiu Sodinimo švente nuso
dinta ir atidaryta nauja pie
nuojamam miestui alėją ir 
pavadinta t iGegužės* Alė ja. ’ ’ 
Vidurys alėjos yra gana 
platus, važinėjimui, iš šalią 
eina dvi eilės medeliip Nau
ja alėja labai gražiai išrodo. 
Galime tikėtis, kad liaująs 
miestas bus statomas sulyg. 
naujausios, sistemos. Paso
dinus naują alėją, minios 
susirinko Vytauto ąžuolyne, 
kur buvo prirengta vieta 
yaidinimili. Buvo suvaidin
ta. “Misterija” Lietuvos 
prisikėlimo valanda. Veika
lą inscenizavo Liudas Gira, 
režisavo K. Glinskis. •'Ar-- 
tįstai savo roles atliko ko- 

■ puikiausiai.. Misterija bu
vo sekančio turinio :> Tautos 
aukuru vaidila skausmingai 
liūdi draug su vaidilutėmis 
dėl svetimąją priespaudos 
ir saviškiu kalčių užgesintu- 
ją šalies ’ aukuru. Rusena 
vienas tildai Grožio auku
ras, tautos dvasia gyva dar 
tik mene. Liūdnąją amžių 
eisenoj,, nykiais skaudžio
sios Golgotos kbliais, eina 
praeina tautos kankiniai. 
Šalis — belaisve. Ii’ nėr 
jiems išvaduotoją gyvąją 
tarpe. Tad šaukiasi-vaidila 
besįilsiančią milžinkapiuose 

4<aržygią boČią. • Ir iš mil-

žinkapią sukilus tėvą drąsi i 
dvasia stebuklą daro : šalis 
atgija. Ir sutvaska dar drą
sos —Laisves aukuras. Ste- 
jūklo valanda jau prasidė
jo. Bet dar nevisus jis įvy
ko : dar reikia šaliai išsiko
voti savo teisėms teistoj visą 
pilnybę ir sako garbę visu
moj prikelti.' Tada trečiasis 
aukuras ir suliepsnos, šis 
veikalas padarė didelį įspū
dį lietuviu širdyse. $i Me
džią Sodinimo Šventėtus il
gai •jaučiama lietuvio sieloj.

Lynas.
. i l ,k_ f .:A

P R A N EŠIMAS LŪS, CONN.
APSKRIČIO KUOPOMS
L, B. S. Conm Apskričio 

pusmetinis ’ suvažiavimas, i- ’ 
vyks Birželio 24-tą. d,, 1923 
metuose, 1-mąval. po pietą 
Šv. Juozapo parapijos mo
kykloj, . 46 Congress Avė., 
Waterbury, Conli. .

Gerb. L. D. S. Conn. aps
kričio kuops, trūskitės kiek
viena kodaugiausia atstovu 

’prisiąsti į šį suvažiavimą, 
nes šis- suvažiavimas, yra 
priešseiminis. Lai kiekvie
na kuopa įteikia savo atsto
vams kodaugiausia ir ge
riausia apgalvotą įnešimij ir 
pataiimą kaip galima page
rinti darbininką būvį.

Lai neatsilieka nei viena 
kuopa nuo šio’ suvažiavimo, 

■ nes iš.šitą;atstovą bus ren
kami delegatai į seimą.

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

. .‘Midiali-iia'BlašctU'skiittc,-
L.D.S." Conn. Apsk., Rast.

—- — ............. 1 - -

Už PRIPAŽINIMĄ. 
f RUSIJOS.

Londonas. — Buvęs Ang- 
lijos premieras Lloyd Ge.or- 
.ge išspausdino laikraščiuose 
straipsnį, kuriam jig reika- konferencijos .pasitrauks.

U

Gc-neva. — Amerika pra
laimėjo kova prieš Tautoj 
Sąjungos komisija už su
stabdymą nelegaliuos preky
bos opiumu visame pasauly- 

•' ■ * 
je-

Toj; komisijoj dalyvauji 
visos šalys, kurios yra ūžto ; 
teresiiotos palaikymu, pra
kybos opiumu —. "Siamu 
Indija, Anglija, Japonija 
Franci j a, Lenkija, Porto 
gali ja ir Vokietija — ir ję 
sunaikino Amerikos pastai? 
gas. . ;

Kada Suy. .Valstijos pa
darė savo pasiūlymus ir reL 
kalavhnus., tai tos valstybes 
po ilgo svarstymo visgi pri
ėmė tuos pasiūlymus princi
pe. Bet paskui prie jii pri
dėjo tokius priedus, . kurie 

: viską, sunaikina ir leidžia o- 
.pįumo auginimą ir.prekybą 
nekurtose šalyse. Tik viena. 
Cliini j a, kuri pati labai 
daug kenčia nuo ’ opiumo, 
balsavo kartu, su Amerika 
už panaikinimą tos nedoros-' 
prekybos? .

Amerikiečiai veikiausia iŠ

§©®©©®@@©®@©®@$®©@®t2@®@©©©@©®©©©©®®©©©©®©©®®®®©©©
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šiuomi turime garbes paskelbti, jog L. D. Sėtasis šeimas p 
vyks birželio 26 ir 27 dienomis Newark'e, J. šv, Jurgio dr-jo3 
salėj, 130 Įięw York Avė. Visas L. D. S. kuopas kviečiame arti
miausiuose 'susirinkimuose išrinkti delegatus ir parengti įnešimu or- 
ganizaęijos labut Kiekviena’ kuopa turi teisę siąšti vientį delega
tą nuo kas 10 savo pilką nariu. .Visas kuopas ir narius prašome pa
sirūpinti atsilyginti/‘užtęstas mokestis^ k.ad seime gęrai pasirodytą

Kaip, žinome pereitą metą'L. D. S. seimas buvo nutaręs laiky- 
i.....  ■ ■ ' ’ ’ ' ’ ‘ - ......\ '
ną .nemažos svarbos -priežasčią buvo .pakeltas klausimas ar. negeriau 
būtą laikyti seimas ankščiau ir kurioj nors rytinią valstiją koloni- j 
jok Tada Centro valdyba atsiklausė Ii, B* & kuopą.

B. S. .Centro valdyba savo posėdyje gegužio .15 ck š. M, at
rado, kad milžiniška K P. S. kuopą didžiuma: stojar už Mūkimą 
L. Pi S. šiąmetinio seimo skyrium iiuo federacijos ariiftipje ateity
je ir.-tytirdąvalstijąkolonijoj; . Ccntrę valdyba/ pildydama-K P* 
& kuopą norą ir paskelbia seiin^ minetoims dienomis, minėtoj ko
lonijoj. ■ ' \ ’■ " L ' •'/■■■ • L, ■ ' ‘

Tesusiūbuoja IPS. kuopos ir visas lietuvią kataliką darbinin
kiškas judėjimas..
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KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

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

Laivas OHIOyra naujausias, su patogiau
siais Įrengimais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
per vandenyną. v , *
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M šią Rietu.. geimątohįęąg°j kūitii su Fectėitftcįja. Te.či&u dLel: kaiku- -s
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MdtIWsiiOBAi Prftiiltotttš, 
J. TUMA8ONI8, Sekretoriui,
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Keliaujančiu reikalus | 
iŠ Bostono ir New Yor- | 
ko iki pat. Kauno- ypa- | 
tiškai prižiūrės gabi ir f. 
iutekminga lietuvaitė. | 
M ceri joną D uscvičiiite> | 

: Lietuviu Prekybos Ben- | 
droyės,* Laiyakprčią | 
skyriaus darbininkė. p 

.Dabar patogiausias p 
laikas aplankyti savo K 
Tekumą Lietuvą kuomet . | 
ji yra pilnįausiame gra-. | 
žume. . * . .

. Tam tikslui mes ir H 
rengiame Šią -speeialę Į į 
lietuviams ekskursiją su R 
patyrusia -palytee; J |

- *>- į J. ‘ j*

L F’Iė Dusęvįeiutč yra anieriktetė,: metusAai- 
ko gyvenusi įiofuyojė ir su keliones reikalaiš iš 
visą pusią apsipažinusi. ' j - * L -

’ Važiuojantiems apsilankyti , pagaminame
■ šugrįžiuuii dokiunentus. su kuriais į 0 menesius v- 
įgalės ton.jokią kliūčią.sągTįžti*. Basus ir vizas 
parūpiname. Klauskite tuoj platesnią infbrina*.. 
eiją laišlutis ar ypatiškąį pas■

LITHUANIAN SALESCOHPORATION .
414 Mmdmyį 8<x Boston, .

n..
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LAWRENCE,MASS.

Gegužio 30-toj buvo graži die- • 
na todėl buvo Palangoj šv. Brau • 
ciškaus naujai bažnyčiai gražus i- 
piknikas, Jį rengė pati parapija 

"šit kunigų pagelba, Federacijom . 
skyrius ir visos draugijos. Ado
mas Stravinskas, Amsėjus, Albs- 
vyčius ir GerČas’ pastate tinke- 
minusią sankrova (stand) kurio ji 
Stravinskienė ir kitos sąjungietė1- 

^buvų;išdėjusios siuvinių ir paukš 
’čh/mųziejųA z Sąjungietes^ gav J 
pirmą premiją Uz sufo^ningiamj. 
sankrovos papuošimą. . Vyčiai 
gavo antrą prekę už išpuošim, 
savo krautuvės saldumynai; 
Blaivininkai turėjo tinkamų gėr 
mų krautuvę. Maldos Apaštalyf 
tęs draugija šeimininkavo virti 
včje. -Pranciškonų Brolija vai.’, 
mėsų ant auksino. Choras turėj 
čigonų porą ir 4 mažus arkliuku 
(ponios). Čia ėjo gerai bizni-- 
Vaikus'nuo arkliukų negalėjo 
mušti. Visi norėjo už dešimti 
ką pajodinėtL Banevyčius si 
Stravinsku lehktyniavosi kempi-.- 
statyme. Stravinsko kompanija 

- savo kempę užbaigė statyti. Ba 
nevyčius ketina užbaigti tik Vy 
šių apsk. išvažiavimui. Todėl ii 
premiją gauna Stravinsaks. Ma 
rijos "Vaikelių draugija gauna 
premiją už “Arrow Stand.” Al
toriaus Draugijos vaikai, suplieki 
franeūzus baseballe. • Ir šie gavi 
dovaną. — Visi linksmus. Para
piją gi gavo pelno virš $500.00 
Ii* jai gerai.

Palangoj Išvažiavimas — $500.00

Paėjo gandas kad kokie tik iš 
važiavimai Palangoj šįmet bm 
kad duos pelno nemažiau $500.00 

• Moterų Sąjungos kuopa turės sa
vo išvažiavimą birželio 10. Jai 
nuo seniai sąjungietės kepa-visę- 
kius ragaišius kad ir jų piknikas 
kitą nedėlią duotii naujai bažny
čiai pelno $500.-00’ su virš. Pama
tysime.'

Blaivininkų apskričio išvažiavi
mas bus Palangoj birželio 17-tą 
Blaivininkai- , kaipo idealistai n 
krikščionys pamatė Laivreheie 
či’us katalikus statant nepaprastai 

. gražią bažnyčią, nutarė sekantį 
apskričio išvažiavimą turėti Pa
langoje su Lawrencefo patupi ja. iŠ 
pusės . Beabejo gaus $500.00 ap
skritys ir $500.00 nauja geltonu 
plytų Šv; Pranciškaus bažnyčia. 
■Nes blaivininkai myli ir blaivybe 
ir bažnyčią. Urą, prie, gražaus 
darbo! -

Šv. ■ Kazimiero dr-ja aukuoja 
bažnyčios naudai $50:00 dviratį. 
Laksto su juom norėdama apeiti 
visas kitas parapijos draugijas ir 
gauti pirmą premiją už išpardavi
mą daugiausiai dviračio tikietų 
Ši katalikių vyrų draugija rengia 
pikniką liepos 22. Pelnas bus per 
pusę su parapija. Ir manoma pa
daryti bent tuos $500.00 gražiai 
bažnytėlei. , Visi vyrai sparčiai 

*.stato bažnyčią! ' ■
Lietuvos Vyčių kuopa bruzda ir 

. „rūpinasi su .apskričio išvažiavimu 
4-toj liepos:. Bijo kad nelytų. Bet 
kad ir lytų — išvažiavimas pa- 

' . darys nors tuos $500.00, nes Pa- 
.. langoje pastoges yna. daug., Kaip 

tai maudyklių butas, vienas ttiš* 
. ,Čias vasarnamis, didelė salo, kop

lyčios sulopąs,- koplyčios bute 6 
kambariai. Ir pati koplyčia ga
li daug žmoni j' paslėpti .nuo lie-

Žiu dainelių Mergaitė dar jau
nutė, bet balselį skambantį turi, 
tai dėka kun. čižausko, kuris ją 
išlavino daiųgoti. Būtų smagu, 
kad kun, J. Čižauskas pasistengi 

aus. Tai-gi Palangoj jau galima I & kitas mergaites taip palavin-
niti “dry.” • ti tai atsirastiį daugiaus tokių

' t dainininkių ir ateity "būtų puiltių
Perka Palangą. solisčių iš. ko Detroitas pasigerę-

■Kaž ko Žmonės visų tautų su- Į tU* P-ni M. ^irvaitienč su p-le 
nuzdo pirkinėti Palangoj lotus. B. Daumantaitę labai puikiai pa

žemiai jau už $5000.00. parapija Į dainavo duetą. Buvo atšauktos 
laidavę lotų... Šį metą parduoda pakartoti. Taipgi p-ni M. Širvai- 
-asdien po vieną lotą, Šįmet per-1 tięnė sudainavo keletą soliip Jos 
a lotus ir lietuviai. Skuciavy-[dainavimas visada žavėjantis. 
i-is, Sideravycienė,Dovydo uis iri P-le B. Daumantaitę, tenka paste
bi pasipirko po lotų Tas bus betų pirmo karto solo dainuojant 
:<-rai-ii* jiems ir parapijai. Pas- pi sykį sudainavo vieną dainą ąn- 

/iimojį/sparČW Užkabs statyti'! gliską I^uyišką^ Įšjik-
»ažnyčią.r Viena teat^^^hta nuUtėbfų(a\žjos 'taip
dja iš AViUmington, Mass. lygsta- 'puikiu dainavimu. Balsas gerai 
i pirkt kelis’lotus. Nori užvest Į išlavintas, pilnas aiškumo, tik ne- 
’dangoje viešbutį ir teatrą, Ši Ižinau dejko gi p-lė B. .Daumantai- 
fraži Palanga pakrypo į vasarna- | tė taukiau ant scenos nepasirodo, 
tių vietą (summcr resorts) ir u-l Jos balsas, visada publiką patie- 
\ ĄVelch’s PbndĮšys.- 7" “ —- - _

^triu-didžiausią—repūtaeiją^visojjLžilms--veikalą-ant-piano_paskambi- 
y tinę jc daly Naujosios Anglijos. |no. Ant atšaukimo kitą paskam 
leikia paminėti kad Palangoje ši 

pavasari jau pasistatė penia nau- 
;i vasarnamiai ir viena ‘
•įcnt Hali.”1 
penkis ’ metus Palanga’ virsim 
•allisbury Bcacli ir Cauobie Lake 

?ark. ’ - - ’

.mi prie to eina. Vėleli’s Poncl į šys- Kun. J. čižauskas gražų įim

bino. Vargiai kur rasis toks pia
nistas kaip kun. Čižauskas. Kas 

“Amuse- įtik užgirsta, tas stebisi. Progra- 
’ Visi numato kad j|.mas užsibaigė su himnu. ”

Našlaitė.

Good Luck.
SIOUX CITY, IOWA.

Šv. Kazimiero parapija.

c

Buvo pranešta, kad narys M. Pa- 
liulionis sunkiai yra sužeistas su 
automobiliu ir randasi St, Louis 
ligonbuty, 65 E. Carnegie Aye. 
Buvo pageidauta kad na’riai lan
kytų in sukolektuota per narius* 
nupirkti kvietkų-gčlių, pavesta 
atlikti pirm, Zig. Damanskiui. Se
kantis susirinkimas bus 14-tą bir
želio ketvergo vakare, .7:30, Lie
tuvių Svetainėj. Visiems na
riams žinotina, kad yra permainy
ta kuopos* -susirinkimai į kitą die
ną. Nuo Šiolaiko atsibus susirin
kimai kas antras ketverges kožno 
mėnesio. Nariai kviečiami atsi
lankyti skaitlingai tuom kuopai 
bus, geresnės pasekmės.
y diet,; Vyeių\ |f|-ta kuopa laike 
mėnesinį'- susirinkimą 14-tą' g<)gif- 
žio Lietuvių Svetainė. Susirinki
mas buvo gana skaitlingas narių 
atsilankymu, taippat turiningas 
tarimuose. Raportai K. D. Sąry
šio, Tautos Fondo 22-ro skyriaus,' 
Našlaičių Fondo, Spaudos Drau
gijos—- priimta trumpai apkalbė
jus. Iš koro komisijos raporto 
pasirodė kad viskas einasi sėk
mingai. Raportai išpildymo pro
grama D. L. K. Vytauto Draugi
jai — atlikta gerai. Raportas iš 
kuopos buvusio vakaro 15-tą ba
landžio. Pasirodė kad vakaras 
gerai pavyko kaip tai surengtas 
programas buvo geras ir žmonių 
buvo daug, pelno liko virs 70 do
lerių; pusė pelno paskirta šv. Jur
gio parapijos naudai. Plačiai ap
kalbėta baseball ratelio' darbuotė. 
Pasirodė .kad eina geryn, - Iškar
to buvo sunku lošime, nes šįmet 2 
įdėsi aukščiau persikėlv, tad rei
kėjo ger^i persiorganizuoti, bet 
ateityje bus stiprus ratelis.

Klausimas kas-link vajaus pri
rašinėjime naujų narių, pasirodė,, 
kad 14 d. gegužio jau yra prisira
šę virš 80 naujų narių.) Pasirodo 
kad dirbta gerai. Daugiausia pa
sidarbavo J. P. Kvedaras. Jis pri
rašė 30 naujų narių. Jurgis Bleiz 
gis. virš 10 narių. Darbavosi ge
rai-ir kiti nariai. Kaip tai r J. 
Sadauskas/ P. ’ Bartninkas, O. 
RukŠteliutė, Al. Baltrušaitė, M. 
Mikelioniutė ir kiti. Vardų visų 
nepamenu. Kuopa išreiškė padė
ką visiems pasidarbavusiems; Ra
portas komisijos šeimyniško išva
žiavimo, pasirodė iš komisijos kad 
nebus, galima gegužio-mėnesį su
rengti. Palikta galutinai vietą 
komisijai nuskirti ant 3-Čios bir
želio. Šitas išvažiavimas yra ren
giamas pagerbimui naujų. narių. 
Daugelis ix* kit; svarbių reikalų

susirinkimą ir atsiveskite Btttj’ 
draugų.

Kviečia —
PaulJ.Kyriui, ■

LDS. 12 kp. sekretorių'

ti katalikiškam jaunimui kad pa
deda į šalį tinginiavimą o stoja 

? darbą dėl mūsų, tautos geresnės 
ateities, nes tik organizuoti ir su
sispietę geroj organizacijoj page
rinsime mūsų pačių ateitį..

Sekantis susirinkimas įvyks’ 
birželio 11-tą panedėlio vakare 
Lietuvių Svetainėj. Visi noriai 
kviečiami , pribūti ir naujų kvie
čiami atsilankyti. *

M. V. A.

000.. Kas menesį yra rengiami 
keli vakarėliai ir žmonių susiren
ka daugelis.

Sumažinta parapijos skola ke
liais tūkstančiais, bet da nemažai 
liko atmokėjimui.

Vasaros laiko bus surengti, keli 
piknikai parapijos darže.

Šios parapijos draugystės yra 
sekančios: Šv. Kazimiero, Šv. Jo
no; Susivionijimo. kuopa, . Šy. G- 
nos, Altoriaus draugystė ir Šv. 
Cecilijos choras.

Lietuvių skaičius . padidėjo. 
Laukiame atvažiuojant iš Lietu-' ■ 
vos' apie 10 merginų Merginų 
čionai mažai, nors moterys gerai 
uždirba skerdyklose. Nękurios 
moterys gauna' į savaitę: '$30,
$40, net ir $50. Vyrai uždirbsi/ 
tankiausia daugiau. Darbo da
bar visiems yra užtektinai — rei
kalaujami darbininkai visur. Lau
kiama atidarant naujas skerdyk
las, kur galės dirbti keli šimtai 
vyrų ir moterų. ’ . .
—Vargonininkui— Simonavičiui 
apleidžiant Bioux City, atvyko 
čionai naujas, jaunas, gabus var
gonininkas E. Šlapelis iš Fore.st 
City; Pa. Visi dabar džiaugiasi 
turint tokį gerą Vargonininką, ku
ris sutvėrė naują šy. Cecilijos cho
rą ir pradeda darbuotis parapijos 
ir tautos labui.

Neužilgo bus čionai priėmimas 
mažų vaikų ir mergaičių prie 
pirmos Komunijos ir prie Dirma- 
vonės sakramento. Laukiama 
taipos-gi neužilgo misijų kurias, 
duos .Tėvai Marijonai.

Oras dabar gražus, malonus, 
sveikas.

a R0CHE8TER, N. Y.

Čion-paskutiniaislaikaistari 
epidemija užpuolė Šv. Jurgi 
draugijos narius rašinėti į laikr; 
eitis ginčų korespondencijas. N 
būt bloga jei korespondenciji 
melu ir šmeižtu nebūt atskiesto 
O melagingi šmeižtai katalikiški 
draugijos nariams tai labai labi 
netinka. .

Dabar pažiūrėkim iš Mkį< 
^priežasties tie giteąi kilo., .•
Ibis buvoytaipF Vietinė Laisvi 
Paskolos Bonų Stotisl922 m, pr. . 
dėjo rengtis apvaikščioti 600 1 
Vilniaus įsteigimo sukaktuve , 
23 d. lapkričio 1922 m. lietuvi 
pobažnytineje svetainėje įvair 
srovių dalyvavusieji draugijini 
atstovai-nutarčkadaukassurin 
tas Vilniaus apvaikščiojime 11 
vasario 1923 'iki centui per Am 
rikoje Lietuvos atstovybę pasių 
ti Vilniaus atvadavimo reikalt 
Gi apvaikščiojime lėšas padeng 
įžanginiais pinigais. . 0 jei įŽa 
gos pinigų pritruktų, kreiptis pi 
draugijų prašant prisidėti pr 
p'orcijiniai lėšų apmokėtu . K 
daugi apvaikščiojimo lėšos trą 
kiant kalbėtoji iš Chieagos, _ I 
buvo dideles, tai prisiėjo apmok 
Ti aukų surinktais pinigais, nes . 
žanginių pinigų vos užteko sv 
ko svetainės, pagarsinimų ir. m, 
zikantų lėšoms, padengti. Aul 
surinktais pinigais dėl Vilnia 
atvadavimo nesinorėjo vien J 
šoms išmesti, tuom laiku. ka< 
mūšų viengenčiai galvas gule 
kraują lieja, kada Vilnius su Li 
tavos pakraščiais lenkams pat 
dama. , Kad atpildžius aukas 1 
šoms paimtas, kreipėmės prie t 
P. ir B. draugijos pirm.’ J. Riek 
kaipo šviesesnio supratimo žn 
gaus kad parūpintų nuo , sav 
draugijos aukų minėtam, da. 
kui. Petrinė draugija buvo 1 
skyrus $20 (tik vėliaus per blo 
žmonių šmeižtus atšaukė). Ko 
6 d. atsibuvusiame šv. Jurgio .< 
jos susirinkime ,ir-gi kreipėn ■ 
prašydami kad ir ši draugija i 
aukautų. Tuomet Viktoras D. 
įnirtimu, šoko agituoti kad ne t . 
aukavimą atmesti, bet ir nieki 
met Lietuvos.reilcalms su ’au 
•prašymu nebūt leistina kreipi 
Girdi su tokiais niekišškais da 
kais tegu nesikreipia prie pašei

. HARTFORD, CONN..
r.„ , — .2. Jt|

LDS, 6 kp. susrinkimas kuris 
pripuola 10 d. birž. bus 7 d. ket
verge vakare ir bus galutinas .pri
sirengimas dėl i^vaiž^i^to. /No-. 
rihli^^V^tiUr^Kai/ į w4tei^b\iy 
ry tą vakarą dar turės progą gaily 
ti tikictus. Kainuoja tiktai $1.00 
nuvažiuoti ir parvažiuoti.

A. J. P,, kp. rast.

Šv. Cecilijos choras,. laikytame 
savo—mėnesiniame—susirinikme. 
Birž. .1 d. nutarė • dalyvauti L. D; 
S. Conn. apsk. išvažiavime, .kuris 
įvyks 10 d. birželio, Vaterbury, 
Conn. Girdėti, kad visų koloni
jų chorai dalyvaus, bet hartfor- 
dieČiai sako, kad Hartfordo cho
ras visus subytys, tas gali būti, 
nes choras vedamas šaunaus miu 
ziko „varg, P. Bružausko. Hart- 
fordiečiai tą dieną kodaugiausia 
rengiasi važiuoti kas automobi
liais, kas trokaiSj: kas. kit kuo ir 
kaip kam patogiau.

, Jeigu Hartford yra toliausia į 
Vaterbury ir taip bruzda, rengia
si, tai ką jau galima manyti apie 
artimesnias kolonijas, iŠ to viso 
galima spręsti, kad tai bus milži
niškas išvažiavimas, kokio. dar 
Conn. valstijoj-nėra buvę, apart 
plataus turtingo programo, bus 
proga sueiti su pažįstamais -ir ne
pažįstamais susipažinti. , ‘

Reporteris.

Kick sužinojau, tąi 'šios koloni
jos lietuvių parapijos'stovis daug 
pagerė jo per trumpų laiką-dabar
tinio kleb. kun. Jurgio Česnos dė- I , o
ka. Daug jam padėjo moksleivis 
J? Zabulionis. ‘

BĄLTIMORE, MD. .

LDS'. 30 kp. priešseiminis susi- 
hikimas įvyks nedėlioj, birželio 

10 d., tuo jaus po pamaldų šv.-Al
fonso salėj. Bus kalbama' apie 
:• tukimą delegato į seimą 
svarbūs kuopos reikalai. Pageį-1 , Parapija buvo paskendusi sko- 
imijama naudingi mūsų,organiza-|lose taip kad nebuvo galima ap- 

4’jai sumanymai. Įaip-gi, katrieį‘afQkeii bilas. *Žmbnės neiiorėda- 
gali, -užsimokėkite iškalho už ke
lis mėnesius, tub'm palengvinsite 
teatro raštininko darbą ir pa-į 
tiems bus gerinus. Būtinai mel-1 
džiu visų narių atsilankyti į šį su
sirinkimą., ’ ‘ I

• A. Ramoška, ižd.

ir kiti

vo mokėti ant bažnyčios. Neno
rėdavo ją visai lankyti. . Sekma
dieniais vien svetimtaučiai lanky
davo bažnyčią. Sarmata buvo lie
tuviams turint tokią .gražią mūri
nę bažnyčią ir ją nelankyti, nesi
rūpinti apie ją. Draugystės .bu
vo suirę. Tiktai keli išmanantys 

GRAND RAPIDS, MICH. [žmonės darbavosi bažnyčios, pa-

Veildmas lietuvių katalikų šioj 
Imlionijoj taip sparčiai eina, kaip| 
vanduo iš šaltinio, štai kas nu-l 
veikta lietuviu kataliku visuome-1 - - .
K£S - • , tų, bet visi jau pradeda mokėti
"•Mūsų gėrb. klebono A. Deksnio -užlaikymo bažnyčios, ateina 
buvo užsakyta 40-dešhntinčs pa- vakarėlių, išleidžia pinigus* — 
i.ialdos. Paskui buvo _pašventini- vh>okiais būdais dai.o parapijai 

’ians naujos bažnyčios akmens IP^M- Į sešis,mėnesius buvo su- 
Tas buvo 29 d. balandžio’ 3čioj va- reuS^ bazarai vienas ir ki- 
landoj .po pietų. Dalyvavo visos-l* 
•katalikiškos draugijos, vyskupas 
ir '12-ka kunigų. t Pats vyskupas 
į-uūrino visų ’ fundatorių užrašus 
didžiojo altoriaus sienoje. , Pas
kui pasimeldęs pasakė gražų pa--ag 
mokslą, pagildamas lietuvius.

Draugijų judėjimas.

’ Moterų Sąjungos, buvo -suręng- 
tas vakarėlis su-teatru C Trys My
limos.” Žmonės buvo užganėdin
ti' i

Paskui buvo motcrųRožaneiaus 
Draugijos vakarėlis su teatru — 
“Vestuvės 60 metų atgal.”

, Į vąpijos labui..
Bet dabar virto viskas kitaip. 

Netiktai kad žmones daugiau lan- 
J ko bažnyčią, eina prie sakramen-

davė didelį uždarbį. Nuo 
dviejų bazarų pelno buvo apie $2,-

Svečias.

CLEVELAND, OHIO.

.'Gegužio 10 Lietuvių Svetainėj 
LDS. 51-mos kuopos buvo mėnesi
nis susirinkimas. Nors narių ne
buvo skaitlingai atsilankę, bet 
daug svarbių nutarimų buvo ap
tarta, priimti raportai iš Kat. 
Draugysčių Sąryšio, Tautos Fon
do 22-ro skyriaus,- Našlaičių fon
do ir liaujai susitvėrusios spaudos 
draugijos. Apkalbėjus pritarta 
remti platinimą spaudos tarpe 
clevelandieČių. , Pasirodė prakti
koj, kad mažai lankosi į diskusi
jas, Nutarta iki rudeniui nereng
ti, vasaros laiku turėti pertrau
ką. Reikale išvažiavimo nesirado 
rengėjų. Palikta ant toliaus. 
Plačiai apkalbėta dabartiniai dar
bininkų reikalai ir išrinkta komi
sija tėmyti amerikoniškų unijų 
dabartinę darbuotę ■ ir ateityje.

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12-tos • kuopos mėnesinis 
ir sykiu prieš-seimini? susirinki
mas įvyks birželio -11 d.,, 1923 m. 
7:30 vai. vakare Karalienės An
gelų parapijos salėje. LDS.‘12- 
tos kp. nariai matote svarbumą 
sueitį visiems, pasikalbėti apie 
savo kuops reikalus ir apie bū
siantį LDS. 9-tą seimą. Turėsi
me išrinkti delegatą į minėtą sei
mą, ir turėsime padaryti naujų 
naudingų' sumanymų’ dėl pageri
nimo L. D., Sąjungos.

aptarta. ' Reikia garbės žodis tar- Gerbiamieji, nežmirškite ateiti į

f--------—:—— -------— :

f Milžiniškas f š V A Ž i avi
?

T vTrečias buvo veikalas Vyčių su- 
rengtas paminėjimui Lietuvos sei- X ■ 
mo rinkimų. ‘ ' Iv

Ketvirtas buvo surengtas kon-|<& 
eertas, kur dalyvavo Čižauskai su j & 
gražiais balsais. &

VaikučIiĮ buvo papuošimas prie R
Pirmos. Komunijos, paskui — diiM 1
mavonv. *1* I

Šeštas— šv. Agotos .draugijai O Ai 
turėjo pramogą, •
• Nuo "pirmo birželio inašidėjo 
vajus ant naujos bažnyejus. Kat-į<4 m igpv a :ŠS“ “10 AK P ARK, ■ Waterbury, Conn

A ■ Parkas atdaras nuo12 valant pietų
1*1* 1T.1 .III Ilk 7 II riHji ... ... lim Ii. ' n:-. m I.’n.i II lininiui r II IH irk' IĮI mni .. ■■■■■■■■■■iriu II.

GERBIAMIEJI! Yrą rengiamas kuonopuikiausiąs išvažiavimas. Užkviečiame kiek- 
Geg. 27 d, L. Vyčių 79 kuopus X vieną atsilankyti ant-Virš minSto išvažiavimo; nes yra užkviesti, chorai iš Waterburio, 

triųsulmvo. surengta^ linksmnšįA, aw<" 7’ , . . .2 . -■ ■_ ~ N’t ■ k ^'.7 • -
vukarąs su margu programų', Bu- J}] iidgeporto, New Haveno, Hartfordo ir New Britaino. Priegtam bus įvairių zaisnuų ir 

’vaidųtavoikaįėlis ‘‘Idealia. Gy-Je ■ - {- ' . A • '' ’ “j - * ' ' a > ’
temojas?’ CL^aLatiiktas. vui<n-|A lėnktynių. p svarbių švarbiausia-yra uzkviėstas įerb. atstovas Vį ČARNECKIS ettl* 
D; ^Guįmtėj komedyąltas K 4 lankyti ant šio išvažiavimo. Nepraleiskite šios progos, atsilankykite. nes užtikriname 
į'įv moiiologjį. ? Smagu 1 i Į<» kad busite linksmai pralinksminti ir gerai pagirdyti, nes bus gardžiausių gėrimui *

:'' Širdingaikvie visus/ RENGIMO KOMISIJA
ką patenkino, sąvo dainavimu, [ej* . . .7-z b.'• . • _ • ... /■ . ; _ w.,./ /JĮ- n
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PUNINOS
‘ S.L. K. K. Ain. 182 kp. 
rengia cliolįaūuį piknikų bir
želio 10 d. Pradžia 1 ^al. po 

Piknikais bus -pu- 
praštoį vietoje, kur pernai. 
ijtivo, zBils žaltdkbšės ir lu- 

. rioktij gnriikų, lonktjuies, žai- 
- hhiUs tt.: Kvieeiainl. vinį • 

vietine ir apįeliiikiil lietuviui 
binUaiikyti ir pakvėpuoti ty- 

. jnvprik Atsilankę įiešigailp-

jJeilytiį/ tai fukiunkas buš 
bii|elio?17 d. tuj^ačioj vlė- 
t<>į

*
'■ 1" ■■ - ■!■■■ ■ M

DETROIT, MICH. • 
r J* X . ..

Vyčių vakaras.
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P'- MNKS 
| Mų draugijų. Atsiradus jo’užma- 
|. Dymui pritariančių didžiumai, vis 
P tokių kurie tai. lenkų žentai, tai 
rS-lietuviai Lietuvos Laisvės Bonų 
r.nepirkusieji.

Tokio svarbaus užmanymo ne- 
K parėmus ir nesvariais Žodžiais ap- 
Įį'. drapščius remtiniausį užmanymą, 

karštesnieji tėvynainiai ryžosi 
|| per “Darbininko’^ 32 Nr. pakri

tikuoti tokius asmenis. Tuomet 
balandžio 3 d. - per draugijos susi-" 

„rinkimų Viktoras D. A. Dominas 
(nepirkęs Lietuvos bonų) ir kiti 
pomjalistams pritariantieji, o Lie
tuvos rėmimą smerikantieji, su
agitavo didžiumą narių išnešt at- 
laukimą apginant Lietuvai au
kauti priešinusių narių. Vėliaus 
draugijos pirm. y.-Pikuiias pakė
lė užm^nynjį kad jei Vilniaus\at
vadavimui 'neatikavbm, panulcau- 
kim krikščionims demokratams 
rinkimi] reikalams Lietuvoje. Tie 
patįs nariai ii* šį užmanymą at
metė pašiepiant, kad bus gera ir 
goeijalistiška Lietuvos valdžia jei 
tokią žmonės išrinks. (O draiigi- 

. jos įgalioti apie tai savo .atŠauki- 
mo korespondencijose neprisime
na, tik visaip purvina už aukas 
stovėjusius.). Tuomet' dr-jos pir
mininkas V. Piktinas matydamas * -
kad 'katalikiškai lietuviškos drau
gijos nariai prieš tėvynės ir kri
kščionybės rėmimą, negalėdamas 
toliaus tokios draugijos priešaky
je stovėti, atsisakė pirmininkau
ti. z•x • *

Gi augšeiaus minėti draugijos 
įgalioti korespondentai šmeižia 
tai per “Garsą,” tai per “Darbi
ninką”, išimtinai tik nuoširdžiai 
Lietuvos reikalus rėmusius tiek 
darbais, tiek pinigiškai. Pavyz- 

_džiui kad ir V. Piktinas paauka- 
į vo Lietuvos reikalams 1918 m. 
? . $100, pirko Laisvės Paskolos bo- 
į; ną už >$.100, ■ Lietuvos nutversite -. 
,į tųi -y $52:50/ dabartinei krikščio- 
r, nių demokratų paramai Liėtuvo-: 
į je $50.00, Lietuvos kariuomenei.ir 

Šaulių parėmimui apie $30. O 
čion Amerikoje audusiam; vaiki
nui tai ne šmeižtus, bet kepures 
augštyn kelkim už jo tokį gilų 
tautišką susipratimą. Kas liiik 
jūsų ■ prirodinėjimo Šv. Jurgio. 
draugijos gražių Lietuvai’ pasi
darbavimų, tai pilnai mes pripa
žįstam kad draugija, pirminin
kaujant. V. Butrimaieiui, A. Žie
miui, St. Jonaičiui/ VI. Pikūnui 
labai prakilnius darbus’ atliko 
Lietuvos naudai. Tuomi pakėlė 
ne tik draugi ją, bet ir visus į Ro- 
ehesterio lietuvius į garbę, ką da
bar jūs taip su pamėgimu sveti
mais nuopelnais dangstotes.

Kas link barimo ■ mūs už antros 
t ' korespondencijos, rašymą, tai kad 

mums ir- gprb., kleb. kun. J. Kasą- 
? kailis -liepę rašyti, tai. ture jo būt

♦
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rašoma. Už slapyvardžių vartoji* 
mą'iv-gi jūs patys kalti, kad lig 
Rusijos’ komunistai uždraudei lai
svės žodį grasindami iš draugijos 
prašalmimu. Turbut prasti tams
tų nutarimai, jei taip aštriai een- 
zuruojat kad tik nepasiekt visuo
menės ausies, ' .

Užvis būt goriausia, kad drau
gijos įgalioti korespondentai ne 
koroapandeneiias. melagingas ra
šinėtų, kuriomis Šmeižia lietuvių 
tautos visuomeniškus daug- pasi
darbavusius veikėjus, bet kad S, 
Butrimovič daugiau nesiprieŠytij 
per draugijinius susirinkimus Lie
tuvos krikščionybės, palaikymui 
aukoti. A, Dominas pasistengkie 
nors vieną Lietuvos Paskolos bo- 
uą įsigyti, o Ig. Kairi, perstolde 
piktavgy ant'‘Lietuvos miličiįantų 
už kirtimą rykšte per basą. .

Kaip' gerbiaimeji mano užma
nymą pradėsit vykdyt, nebus lai-, 
ko ergelius laikraštijoje kelti, o 
Lietuvai padarysit gražios naudos. 
Tuomet įvyks gražus, ramus musų 
jlraugijinis'sugyyeniiimš.._j______

. Vietinis.

i

Z<I> SUVAŽINĖJO 
AUTOMOBILIAI,t

’A
Massaehusetts valstijoj per 

gegužio mėnesį automobiliai 
suvažinėjo ir užmušė 46 
žmones. .Pernai šeši žmonės 
mažiai! žuvo “dėl tos priežas
ties. Šiemet vaikų daugiau 
suvažinėjo, negu, pernai. 
Šiemet vaikų suvažinėjo 18, 
pernai tik 12. Vaikai neat
sargesni pasidarė.

\ RENGIASI STRŽIKAN- ■ 
LJOV —X- " \Pj 
\j^Naujosios Aiiglijos.telefo- 
nystės ■ rengiasi streikai!. 
Reikalauja įvesti 7 valandų 
darbo dieną ir pakelti algas. 
Derybos kol kas neišdavė• **• . . ’ ■ 
gerų, vaisių, Streiko klausi
mas bus pavestas-referendur 
mui.

MONTREAL, CANADA.

LDS. 92 kuopos susirinldmas 
bus birželio 10 d. 4 vai,, tuoj po su
sirinkimo S. K. Dr. parapijos sve
tainėj 720 Parthenais.. Visi na
riai prašomi ateiti, nes yra vi
siems žinoma, kad mūsų gerbia
mas piimininkas .Juozas Braknis 
apleidžia mumis, išvažiuodamas į 
Suvienytas Valstijas, todėl turi
me visi į viršmihėtą susirinkimą- 
sueiti ir pasirinkti sau kitą gabų 
veikėją už pirmininką. Labai ne
malonu, kad nariai nesilanko ant 
susirinkimą ir nesirūpina savo 
darbininkiškomis idėjomis, .. nes 
mūsą kuopos mėnesiniai susirin
kimai visiems nariams yra žinomi 
kad ketvirtam sekmadieny' kas 
mėnesis esti susirinkimai. Gegu
žės 27 d. dėl neatsilankymo na- 
rią susirinkimas negalėjo įvykti. 
LDS. narią tarpe trūkstą vieny
bės tarp kuopos narią. Jeigu vi
si nariai veiktą isvieno, be abejo
nės mūsą kuopa visai kitaip atro
dytą. Todėl broliai stokime pe
tys į. petį ir pamatysime daug nau
dos.

LEIS APŽIŪRĖTI.

■ Milžiniškas laivas Le- 
viatlian, kurs cįtbar taiso
mas So. Bostono prieplau
koj bus parodytas publikai 
birželio 14 d. . Žmonės bus 
leidžiami nuo 9 iki 11:30 vai. 
A. M. ir nuo 2 iki 5 vai. P. 
M. -Spėjama, kad 
žmonių galės milžiną 
rėti. ;

J. PundWs,
92 kp. rašt, kas. ir pirm.

Prieš karų Rusijoj: pinigu 
buvo apyvartoj tiek kad 
kiekvienam žmogui- atsėjo 
po 30 rublių arba po 150 li
tų. Dabar Lietuvoj t-ęatsei- 
na po 12 litų.

it

• (

KAITROS.

'Pi
l _........... .. \ - - j, , , , - p .
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‘Susįvienįjimas Lietuvhį 
a R. K. Amerikoje-* •

yra,'GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

* Tai musu, lietuviu kataliku uesugiTaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike ! Jei..įar prie šios organi- ■ 
cijos nepTildausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- m 
rašyk,, nes ji: ’ ’ • »

* 1. Apsaugoja narni gyvastis ir merka pomirtines $150,00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00,

2. Moka pašalpa mariams ligoniams kas savaitę po:
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. . _

3. Šelpia suVargushis narius ir našlaičius.
4’ Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ^Garsą’L ■ •; - k
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gorus raštus ir dalina, na-

' riams veltui. l\ l\
. / [J 6. j Platiną tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re*.
JfeĄi^tw£JoW)liką; '■ v KUI' u

7,’ Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienu 
metą amžiaus. , -

Įstojimas į S, L. R. K. A. prgiiff, menesirm mokestis lengva. Kuo-
• pos yra visose didesnėse lietuviu kolionijosc Ajitorilioje, todėl^ norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba. • Cen
tro Raštinę: ,

, » S. £. Ė. K. AMEEIKO JE
Rą 222 So. 9th str., ‘ BrooHyn, a.: _

DARBININKAS
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Apie Valkininkus lenkai 
su didžiu uolumu kerta mil
žiniškus miškus ir gabena 
medžius užsienin. Tuos miš
kus yra paėmusi lenkų val
džia.

Pastaromis dienomis Bos
toną užpuolė kaitros. Ter
mometro .gyvsidabris užlipa 
virš 95 laipsnių. Laukiama 
lytaus su perkūnija.

PRIGĖRĖ DU BROLIU.

Ties Vrakefield ežere vie
nas vyras plaukinėjo valty
je. ’ Toji netikėtai apsivožė. 
Skęstančio brolis puolė gel
bėti. Tečiau abu nuskendo.

r--------— ----------~—7— -■-»-<
PARSipUODA automobilius MAN- 

tVELL, labai pigiai. Norime greit pai*- 
tluoti. Sužinoti “Darbininke,” 366 W. 
Brotulmiy, South Boston, Mass. (T)

10,000 
apžiū-

' Siame įkyrioje mes laiku 
nuo laiko grlHenstae rei. • 
kaliu Įdomios bdalanJIoma 
motinoms ir motiiioms jau*; 
ny k&dllčly,

Kldlklg aprūpinimas irpe- 
nijimu yra. ddykasgyvM 
svarbos kelmynai Ir tautai

, ir mes jaučiame, kad tai. 
yra dalykas^ kurĮ ętes tu^ 
rlme reguliarilkala Ialko*| 
tarpiais atviral.ir.laisvai 
pergviTdentLl

kUDIKIv>

DĖL APRŪPINIMO > 
MOTINŲ IR JŲ - 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

CAMBRIDGE, MASS.

šventąs koncertas.

Birželio 10, 7-.30 vai. vakare Ne
kalta Prasidėjimo Panos Marijos 
bažnyčioje atsibus labai puikus 
šventas konceRtas. Apart vieti
niu choro ir solistu bus geriausi 
giedoriai iš South Boston, Monte- 
llo ir iš'iktur; Cambridge’iaus ir 
apielinkės : lietuviai turės . gerą 
progą pasiklausyti geriaushį gie- 
dorhj ir gražiausią giesmių-. Cam- 
bridge’iuje dar panašaus koncer-. 
to nėr niekad buvę.

Dabai1 įėjęs į Cambridge lietu
viu bažnyčią tai negali atsigerėti 
gražiais altoriais kuriuos puošia 
labai puikios stovylos. Altoriai 
visai naujai murmuro išvaizdoj 
numaliayoti, gražiai paauksuoti, 
labai puikiai atrodo. Tas visas 
nemažai lesavo. Rengiamas todėl 
ir šventas koncertas padengimui 
lėšų,, u kas: liks viršaus eis mort- 
gįčiaus mažinimui.

Kviečiame visus iš visur mums 
■padėti.

Rengėjai.

Kąs tik ’gyvas, seiii/ jąiiĮU it maži pTibįTikįt .ant šio. iŠ^ 

važiavimo. .Ttiks išvažiavinias, tai sveikata žmogui, tėti ty- 

/ ras oras ir smagi vieta, šiemet dttg smagesnė kai^r pernai;

Bus visokią valgią, šaltos košest iee-uream^ - liettiviskiį 

dešrąJ Kviečiant vietinius iiyiš ąpieįinkirmj miesteUiL 

Privažiavimas parankus, tik vienas foras. - Važiuot reikia 
į Pprbst Dili, o* nuo PoTost. Itill paimti Mattapan karą ir

* •- " , * t * "į . A -

išlipti ant Dtah Avė., po deš iiiei ir piknikas, tep bus kam 
parodytu. Ištikus lietui,.• piknikas nukeliamas į sekantį 

nedeldienį./ - / . . / . ..
- . 7 -f ' ?- & K Mrfjos KMas,

f «

& •
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LDS. N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

PIRMININKAS — ■
P. J. Kyrius, ;* 

138 Union Avė., .
; \ ' ’ Brooklyn, N. Y.
VICE-PIRMININKAS —, 

D. Jantilionis, ..
. < 314 AValnut St., . .

Netvark, N. J.
.RAŠTININKAS —

J. Sereika,.. ■ ’ . ’
... 211 Jėfferson Streo-V

■ Netvari?, N; J. ■
KASIERIŪS-— 

. * V. Daubaras,
■ 200 South iCĮrst .St;-,

Brdoklyu, N. Y.

l'
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?NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siuiu 

tinį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų. Yra tai veika- 
las^nepaprastos svarbos. Ja-*

& Dr.' Pietaris vaizduoja 
>vės Lietuvos stovį. | 

tomu; Dvi audimo 
amarais knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pP 
gi kaina. Tiktai vienas do ' 
lems su prisiuntimū.

“DARBININKAS”

OR. A, J, 60RMAK
[«mU.USBĄ8J|

DJLITIITU ■
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REIKALINGI geležies llejyldoj <lnr> 
bildukai, taipgi vyrai ‘mokintis prie 
Mokling Markine.’ Ameriean Blake,1 
Shoe & Foundry Company, Nonvoii 
Centrai, Npnvooct. .

KEMlĮt, MonUUo, lUn. k 
(Kampo Broad 80

’ TtL Jftraektoi i!12.W.

BoatonMrejl

DRl J. C. LANDŽIUS
LLSTUVIS gydytojas m 
; k CHIRURGAS.

Gydd Aitriai ir chroniškai ligas 
vyru, moterų ir vaikų. Egrantl- 

. nuoja kraujų,spjaudalui, Mlapuašg 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems Adresai;

BOUTHBOSTON,MAS8.
Į (Kampas G St ir Broadv/ay!
1 VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—0

A

*

REIKAUHGA MOTERSS
Prie namųritooš<n Lengvas darbus ir 

: ant .visados, Valgis ir kambarys. At- 
: sišaukite šį netlėldieiiį nuo 10-tos vai.
ryto iki 9-t<>s vai* vakare. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės sekančiu, 
antrašu: 12 Lorlirg S t., So.- Boston, 
MaX..‘ • . ' (9)

Visokiems * dirbtuvės da|’- Į Jį

* bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas, Mokama alga i S Tel. So. Boston 82S B
laikė'moldnimosi. g. «*VplIpFll
^WRICA^RTOBE^ I—BihMiJLi-uSartlL- 

mUDAYV | ' JKASPARAVKIUSy
LOALL AJM x H Laikinai perkeis ofisų po

i . ~ ,, \ _ Iii 425 BndADWAX, So. Boston, Mah. B
Arti Kendall Sq., Cambndge B ' G/iao valanda f : 

| Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir mo Id» 
iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. vak. 

Ofisai uždarytas subatos vakarai!
Ir nedėliotais.

DIDŽIAUSIAS BARGEHAS
I’arslduoda 3 šeimynų 11- kambarių 

medinis namas, gasai ir toiletai, -ren- 
dos per menesi $35, preke $2,500, įneš
ti reikia $709. Kreipkitės pas:

■ D* ,T. OLSEIKA,
• 425 Broačhvay, So. Boston, Mass, 

*. ’ .Tek 2805—.T. ;
. ' . (.12)

REIKALINGAS BUČERIS
Kurių supranta tų amatų, meldžiu at- su
sišaukti šiuo adresu: j.. VĖLINKI S. lt* 
Box 533, Forest City.- Pil. • (U) Mi

I
—.;---- ,----- :----- |
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16 Mėtę South Bostonu j

M H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS |

W. BROADWAT |
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v, vafc |

tiR paTludymus. ieško geros vlętos? R;h- Į
w TeL So. Boftton 270 ■I J, MAC DOKELL, M, D. į 
gį tfaUiua tutikalbSti ir HetuviilMt, ■ 
S - Ofiso Valandos: . |
H Rytali lkl 9 vaL Po pietų nuų I—H s 
H Vakarais nuo 6 Iki 9. “T 
| 6M Brcadw&y, So. Bestos. I

VARgONlNKAS,,, 
Suprantantis gerai savo amatų ir «ty- pi 
Imtis darbuotis tarpo jaunimo ir tiirin- Į ė

kale gerbiami klebonai • kreipkitės į Į 
“Darbininko” Administracijų. lSI

PARSIDUODA
RESERANT^

Geroj lietuvių apgyvento] vietoj; sa
vininkas eina į kitų Mznj, todėl tuo
jau turi parduoti; daro biznio apie 
$400 į savaitę. Kaina $2,600; A. L 
KUPSTIS, 332 Brotuhvay, So. Boston.'

' . (9)

XIV

• , UčkMėjlmas, . .
Iš visų mažiukų kūdikystės negalia- 

vimų mažai yra tiek dąėdanė.ių Ir lai
kais taip sunkiai pataisomų kaip vidu
rių užkietėjimus. Išrodyti visas prie
žastis iv paaiškinimus, to negalia vinto’ 
užimtų perdaug vietosi Lai užtenka 
pasakymo, kad veik visliose atvejuose 
tiesioginė priežastis gali būti bude, ku
riuo kūdikio maistas yra paruošiamas. 
Tinkamas nustatymas maisto,, kad j iš 
sutilptų su kūdikio norais iv reikalayi- 
mitis», dažniausia užkietėjimų, prašali
mi. Gyduolių labai negudru yra nau
doti, jei daktaras to nepataria.

Kad atitaisius šitokius dalykus mes 
rekomenduojame, kad iki penktam mė
nesiui vartoti oatmeul vandenį priren
giant maistų. Po penktam mėnesiui 
pridėk oatmeal košelę prie pieno ir 

.vaisių sunkos*, ypatingai apelsinų .sun
kos. Laike antrų metų kepta obuolie
nė arba perkošta sunka slyvų gstii Im
ti duodama.

Svarbiausiu už viską, vienok yra ank
sti praniokinti kudikf prie regiiliariš- 
kų judėjimų vidurių. Geriausias lai
kas tai tuoj po p’usryėių, ir kiullkiul. 
augaiit reikia neleisti nei jokiam žai
dimui .ar darbut trukdyti šitam daly: 
kui. Jauninusį kūdikį galima pripra
tinti prie skylutės ir pasodinant tam 
tikromis valandomis kas dieną, galiant 
tą paprotį jaiu įkalti, kas yra svarbu 
sveikatai. -

Liuostiotojai uerelkia. dažnai varto
ti. Jie ntisiipuina vidurių muskulus ir 
išplečia pilvą; Ideališkas gydymus su
sideda Iš pralaviniiuo vidurių regųlia- 
riškul be pagalbos atlikti savu •funk
cijas.

■ .Tavo kūdikio pirimeji metai yra svav-į 
blausi Jo pradžia gyvenimui peikiau-1 
so nuo maisto kurį gauna, per šltits 
dvyliką mėnesių. Maistas, kąd išau
gintų stiprius kaulus ir vlkrh^kojus, 
turi Imti sveikas, maistingas tr tuo pa
čiu sykiu lengvai .suvlrškonms.. Jei ne-, 
gali žindyti savo-kūdikį, pluuoji jūsų 
mintis turėtų būti Borileids Engto Pie
nas, Per daugiau kaip t>o motų .mo
čiuos. ant jo atsidėjo, Gydytojai stip
riai rekomenduoja -Engto Brand dėlto, 
kad jis stulgūs, Švitrus, lenA'val pndaro- 
tuas. ir iėugval suvirškninas.

Nei vietms kūdikis nottu'i būti atiku 
tnlitoyiulinainų kūdikystės ligų. Jei jo 
Kūnas yrit pirmos klosos padėty, jam 
jau gamta iipgelbstl lipveUcti ilgas, tik- 
tai tada, kada jo sistenm Tnlpsuiškul 
geuilu.jnĮo. tiedapenėjlmo, jis tampa 
kwva auka llg<nns. .- Itu'kvtomis vab 

■k®Ridi’greitai Ir pHirįI?atsigauti jot 
JįWpsupa tikros sveikatos sąlygos, Ap* 
SangoJnUtls •maistas yra hvarblausta, 
apsauga, 1 Pridedant Irordon's Engto 
Ploną- puto jūsų ■ kūdikio kasdieninių 
valgių, gali Imti tikrus, kitė ju kutuis 

: girniui relltnlnujauto nuilsto. Tavo ku- 
, tUKls ’turėtą gauti po‘ du šaukštu l&igto 

Pieno tomdton apavi kitu valgią. At- 
mležk du 'auukštti Engto Bonu su U’V. 
Into kotvirt'pdidlttls puoduko Šaltu „Vito* 
tiems, į?nuęk'sūi Jiudlkiul' kai fetuln jį 

- gėrhut' myli sti glng ato, -vaisių' snfdutj, 
supluktu kimišlntu Ir sknnskonlu. •

i<kttityk ftous* nfrat)ixnius ittiiilIM Pan 
Siti'dili' ir pdsidčfc juos aindiuli -

. * * " ’* »
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PARSIDUODA GROSERNE 
Prie pat beaeh’iu. ant kaiftpo,'. yra 
labai gera vieta. Biznis labai ge
ras,-nes nesiranda aplinkui kitą 
groserniu, toli viena nuo kitos. 
Kreipkitės sekančiu antrašu: 

ROŽE VOVERIUTĖ
1512 Columbia Rd., South Boston.

BUČEBNE m GROSERNE 
PARDAVIMUI

Yra ant bizniškos gatvės, geroje vieto
je. Parsiduoda pigiai, nes norime va
žiuoti į Liotuvų. 177 'Adams St., Neb
ark, X J. , (7)

71 METŲ JAUNAS IR NIEKO 
PAS NIEKĄ NEPRAŠO.

Sako šitas vaistas yra tikras nervų 
ir kūno tvėrėjas.

Gea, W. lliley iš Anabel, Mo. rašo: 
“Esu 71 metų jaunas. Nuo to laiko 
.kaip aš pradėjau iinti Nuga-Tone’ų 
nieko iš nieko nereikalauju. . Jei iriau 
parsieina susitikti su audra, tai-aš pa
imti Nuga-Toneto tabletų. Ilangelis ma
no mylimųjų yra palaidoti kapuose, 
kurtę galėjo laimingai gyventi, jei Jie 
l>Xtų ėmę Nuga-Tone'ų.” šitas didy
sis Nervų, Kraujo ir Kūno Tvėrėjas y- 
ra lygiai geras-seniems ir jauniems, 
vyrams ir moterims. Jis duoda stip
rumų ir drųsų. audrai išlaikyti. Per 
35 metus Nuga-Tone’o receptas buvo, 
vartojamas nepalyginamu pasisekimu. 
Priimk' tik tikrųj{ NųgarTone’ų. Pa
mėgink j j pats, ir įsitikink. Vienam 
pilnam mėnesiui gydytis tik $1.00. Nu- 
-ga-Tone'sį pavadvinėja visi geresnieji 
• apt lekiu i hka i, pcrzl tingu i gura nfumbi- 
mi, kn.d suteiks pilnų patenkinimų, ar
ba .pinigai bus sngrųMnti (garantijų 
rusi prie kiekvienos bonkelėa!, arba 
pasiųs tiesiog apmokėtu paštu Natio* 
nal Lnboralory, T03S K. \Vabiislt Avo., 
t’hnntgo. pasiuntus jiems $1.00. (Atlv.)

gaujai gautos iš LIETUVOS mal 
daknygcs yra šiokios: . I

Mažas Aukso Altorius, audi- : ! ! "
mo apdaru ..........................$1.00 KD. LIET. KUN. KEISTUČIO

Mažas* Aukso Altorius, skū- ‘ Į DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
, ros apdaru ..: 
Aniolas Sargas,

daru *____ _ .
Aniolas Sargas,' audimo ap

daru .
Gilus Atsidūsėjimas, audimo

apdarais, • maža .......... .60
Visuomet su Dievu, audimo

apdarais, maža .. 
Norėdami jas gauti kreipkitės pa*;

“DARBI NIEK A S

». <

.........,$1.501 BOSTON, MASS. ..
skūros ap- PIRMININKAS — Vincas Zalecka>, 
•...........  ...$1.50| 81 Mercer St, So. Boston, Mass,

VICE-PIItM. — Antanas Pastolis, 
• . 146 Bowen St, So. Boston, Mass,

.......... .651 PROT. RAST. 4- Antanas Maciūnas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

FIN. RAST. — Jnoz. Vinkevlčluš, 
’ 169 W. 6-th St, So. Boston, Mass,

KASIERIŲS — Andrius Zalieckas, 
307 E. 9-th St., So. Boston, Mam 

, .60. MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
J 115 Granite S t, So. Boston, Mass.

JO. L. K. Keistučio d r-j a laiko mSne* 
”■ ainius susirinkimus kas. piratų' nedek 

_ „ _ _ « — c^enl kiekvieno menesio po No. 694 .
366 Broadway, So. Boston, Mass | Wasbin£toh st., Boston, Mass., 6-tą v. 
_____________ '. _________ ;______ ’ I vakare. Ateidami drauge ir naujų na* 

’______________ ■ į du su savim: atsiveskite prie musų di>
Jos prirašyti.

♦,

.. Tel; Malu 24S3

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South • Building
■ . 294 IVashingtoh S.treet • 

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

Gyvenimo vieta
10 Wikthbop Stbeet, East Boston 

Tek East Bostou 152—J.• ............ - ... .

•4T-

I
BV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI

I Elzb. Mieinlktenė, pirmininkė, 
Į 44 Cedar St., Hartford, Conn. 
Į C. Lablckienė, vice-pirmlninkS, 

90 Sheldon Street, Hartford, Conn.
P. Lablckienė, iždininkei

44 Madison St., Hartford, Conn. 
Marijona' Katkanskaitė, f in, raštininke, 

16 Atlantic St., Hartford, Conn. 
" į R. Pundzienė, prot. raštininku, 
- 19 IV alco 11 St., Hartford, Conn,
£K3ffiffi®Q©©^$©®©ffi©©@©©©®@©Sfrl- SIo.s afcabūna kas 

‘g. antrų nedėldlenj kiekvieno» mėnesio, 
gPIRMOS RŪŠIES ĮBARBERNĖg Į bažnytinėje salėje. . 
I EdmS?’ V5VnmS’ mer*| Sv‘ KAZIMIERO R. K. DR40S 
I Turime visokių kvepiančių toni-| | ^OŲTK BOSTON1, MASS. « 
||kų pinu įmins. gi VALDYBOS ANTRAŠAI.
'® Atotklto ir persitikrinkite,’a? ti-^l ______ _

;gktu,' kad busite patenkinti. ‘ gį PIRMININKAS — VL -PanlanjAtt* 
® n -d tj A tA xr H 314:t S-tli St. Tel. So. B. 3335—M. 
Įg- (J. b. B A B lt N g VICE-RIRM. — J. JaruSa, ‘ ■
1116 DORCHEOTl® AVBXw8 pro^iŽ^-Sį.
& SOUTEI BOSTON, MASS, ^1 Columbia'jįj.,S. Boston, Mamk,

(mp vat into.vmvAY ryHiir.tėl &l FIN./RA&R K. Kiškis,
I . 428 E. 8-th St., So. Boston, Mass, ? '

~ IŽDININKAS — L. švagždis,. ‘
1 | 111 Botven St.,.So. Boston, Masu.

TVARKDARĮ^ — P. Laučka,
. 393 E. Flfth St., So. Boston, Maf* . .

DRAUGIJOS anrašas reikale 
į 866 Broiuhvay, So. Boston, Mani. : 
| Draugija buvo susirinkimus laiko 2-rf 

. į ttcdėltllenb kiekvieno mėnesio 1-ihų vak 
■ t po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 

, I Sevęnth St; So; Boston, Mūsa . .

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
J DRAUGYSTES VALDYBOS 

•• ADRESAI, A

PIRININKAS — J. L Petrauskas,. 
T 252 Gold St:, B'o^Boston, Mas^ . 
į VICE-ITRM. •*- Kasys Ambroitas. 
į 402 E. 7’th St., So..Boston. Ma«k * . 
| PROT. RAST. *-* Julius Siektam, ’ .
I lll-Bcnven St., So. Boston, Mase. 

Į FIN. RAŠTININKAS — J. Švagldys, 
| 171 w, 5-tĮi st, s& Bokton,'Mm
Į KASIUSIUS A Nauditufaai 
į . 685 K Brondvayi Boston, NiaM

MAUŠA,LKA J. .Malkhk'
Į 7 'mntteld SU So» B<Mton? .M«fe 
I braugtfiĮ laiko susirinkimu/ kas th£i« \ 
I nedėldlcnl kiekyleno :menerio> t>rt tat 
| po pietų' W Petro partpŲoe vaHt. 49Š 
< Beventh Št» Bonttf BobtOhrMkB*

< k

Ha / . taip gteiŲ, Kąu su jokiu kuu piunu
TnT Ik negales lyglutlš—be kratymo pirm pradčšlunt. >

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOSI
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo Ir auukaus 

. tarnavimo. . ‘ ‘
ŠUTAI,PINA savyje daug rašalo'. < -
NEBĖGA-—Siunčiame iiov paštą Ir evpresu į visas 

šalis pritrauktas rašalo; Nėra kitos plunksnos jai 
lygios, , • ’ k •

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna .
* -s -.............1 ■» ■- 1

Jų kaina su geltoniu, yra visiškai ženm, . $2,50, 
$3M $3W$4.00, $5,00, $5,50, $0.00 it nugrims. 
Pink dabar i Mums ir mes už kiekvienų plunksną 

garantuojame. : -
. .... ./ “DARBININKAS” :
366 W. BnoADWiTi Boston 27, Mass.
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Vyskupas Kiliau,

*

Kaina 4 ccahri.
zs*
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Organas Amerikos LidttviiĮ 

Rymo Katalikų

Juozapo Darbininkų

. •. Sąjungos.

•

KETVERGAS, BIRŽELIO. 7 1’- 1923.
I i; - -,4—r .jpgeį

•v ♦

V

Katalikai turi suprasti, kad ją 
' aukos ir pasišventimas dėl katali

kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytiniu indą ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa- - 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos' 
kuri ątatikUi Katalikių Bažnyčios 
rimtybei- ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

D A R B IRIN K A S

. UTARNINKAIŠ, KETVEHGAIS TB 
SUI3ATOMIS.

f S- ■ • - e «

Užrubežy metama ..$5.50
DARBliCIHKAS • 

366 Broadway, Boston 27, Maso. 
Tcl. South Boston S20.

SVETIMOS KALBOS 
MOKYKLOSE.,

JVaMigfony — Augščiau- 
sysis Teismas išsprendė, kad 
užginimas svetimų kalbų 
pradinėse mokyklose yra ne
teisėtas. įstatymus, drau- 
Ižiančius svetimas kalbas 
madinėse mokyklose turėjo 
lowa, Nebraska, . Ohio ir 
lar 18 valstijų, šitas įsta- 
ymas apėmė viešąsias, pa

rapijines ir privatines mo
kyklas. Augščiausysis Teis
mas išsprendė, kad tie var
žantieji svetimas, kalbas į- 
statymai, valstijų išleisti y- 
ra neteisėti ir todėl jie lieka 
bevertės.

• (Svetimų kalbų varžymas 
~ pradinėse mokyklos^palietė 

ir lietuvių mokyklas. Iš 
Augščiausiojo Teismo iš
sprendimo galime džiaugtis 
ir mes lietimai). .

; ŽUVO 100 ISPANŲ.

Madrid. —Afrikoj iš pa
salų ispanų jėgos buvo už
pultos ir ištiko mūšis. Su
mišime ispanų krito 100 ka
reivių.

ATEIS SAUSI. . '

’ Londoni — Anglijos laivų 
kompanijos nutarė imtis tik 
tiek svaigalų, kacL užtektu e t . ■ -V
iki Amerikos pakrančių. 
Tie laivai-tada įplauks į A- 
merikos uostus sausi.

IŠGABENA DAUG 
GRUDŲ. ■

Berlin. — Į Taliną, Disto
nijos sostine, .iš Rusijos at
gabenama nuo 30 iki 70 va

rgonų javų eksportui į Vo
kietiją. Vokietija iš Rusi
jos turinti gauti 70,000 tonų 
rugių ir kviečių.

DIDŽIAUSIAS
' NUEMARINAS.

London. — Anglija baigia 
statyti didžiausią pasaulyje, 
submariną. Jau pusaųtrų 
metų praėjo, kai tas, subma- 
rinas pradėta budavoti. Jis 
bus taip galingas, kad nebi
jos susitikti nei su didžiau
siu šarvuočiu.

Lietuvos ir Latvijos vy
riausybes ’ pabare sutartį, 
miško phikdyino Reikalais. 
Abi valstybi įasižądejo ne
kliudyti tame reikale Ven
tos,Vadaksteš, NemunėMo 
ir Dauguvos upių. - /

Lietuvos Susisiekimo mi

nisterija paskyrė komisijas 
tyrinėti linijos geležinke
liams Šiauliai—-Amaliai— 
Telšiai - Kretinga -'Klaipė
da ir Kazlų-Ruda-’--Griška
būdis— Šakiai—J urbarkas— 
Tauragė. * '/ ‘

STREIKUOS, JEI NEUŽ
TIKRINS VYNO,

Paryžius, -r- Kadangi A- 
merikos valdžia jpareikala- 
vo,- kad visi laivai atplam 
kiantieji Į Amerikos uostus 
turi būti sausi,. tai Franci
jos darbininkai, dirbantieji 
ant laivų, plaukiančių į N- 
meriką,. sakė streikuosią, 
jei' riebus užtikrinta po_ cjų 
litru dienoj vyno esant Neiv 
Yorke. Kompanijos nežino, 
kas daryti.

Kaune atsiranda daugiau 
lietūviųlnriutmųif ir jos vir
šija savo inoder»iškuniu žy
diškąsias.

' Raseiniuose per Šeštines 
vienas žmogus atsinešė, gy
vačių. turgun. Tas biaųry- 
bes jis pardavinėjo gyvati- 
nei daryti. Neišpardavęs 
visų*gyvačių vakare jis pa
sigėrė ir sodne prie cerkvės 
atsigulė, terbą su gyvatėmis 
po* gaiva pasidėjęs. Gyva
tėms pavyko išlervoti iš ter- 
bos ir vienos apkramtmėjo 
giltą-miegantį žmogų, o ki
tos leidosi į- visas puses. 
Žmogus gavęs gyvačių nuo
dų'išsipagiriojo ir šoko. Ki
lo triukšmas. Atbėgo mili
cininkai ii*, dar sugaudė į 50 
gyvačių. Žmogus: vos gyvas 
nugabentas ligoninėm

i
i 
T“

v

, Kauno miesto Taryba nu
statė, kad Kaune jautienos 
svaras negali daugiau kai
nuoti vįrš 2 litų 25c. Koše- 
rinė jautiena 3 litus 60ę.

PADIRBO PERKŪNIJA^
♦

Pittsfield, Mass; — Pir
mu kartu žmonijos istorijoj 
pavyko padaryti dirbtiną 
perkūniją. Tas padaryta 
General Electric Co. labora
torijoj. Tas dalykas- buvo 

■ demonstruotas prieš didele 
publiką. Laboratorijoj bu
vo daug mokslavyrių, di
džiųjų laikraščių' korespon
dentai ir šiaip visuomene. 
Laboratorijoj buvo padary
ta kaimelis ir jo viršuje ėjo 
debesis, lijo, žaibavo. ,ir 
griovė perkūnija. Apiaki- 
nančiai sužaibavus perkū- 

‘ nija trenkė į kaimelio baž
nyčios* bokštą. Kartu tren
kė ir į namelius. Tečiau nei 
bažnyčia nei. namai nebuvo 

. padegti nei suaižyti, nes vi
sa jėga buvo inžinierių kon
trolėje. Žmonės nuo žaibo 
buvo vos už 15 pėdų, ‘

Prieš du metu tos kompa
nijos, laboratorijoj buvo' pa
gaminta 1,000,000 voltų, jė
ga. Dabar toji jėga tapo pa
dvigubinta. ' •

\ ->• «

* I -r- r ———■ -■ •t
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SUDEGE 0 ŽMONĖS.

■ > .

t

♦

> r-

sudegė gaisrui sunaikinus 
Šilas Stanlake namą. Sodom 
kaimelį arti London, Ont.

. BUDRIAI PIKIE- 
TAUJA.

B rodi t on, Mass; — Pra- 
sidėj o trečia šiaušių. streiko 
savaitė ir streikui galo nesi
mato. Prie visų dirbtuvių 
•pastatyta stiprios pikietos. 
Streikininkai ir ųnijistai gi; 
ri’asi pasisekimais. Kompa
nijos sako, kad darbai eina. 
Tik Tasterių trūkstą.' Bet 
prieš šios savaites pabaigą 
jų turėsią užtektinai, šiau
šių unijos prezidentas sako, 
kad linija tebesanti Stipri ir 
maištą pakėlusio ji ųnijistai 
neturį pasisekimo.

. (Mūsų korespondentas ža
dėjo aprašyti streiko reika
lus. Visos- seniau buvusios 
žinios imtos iš amerikoniškų 

: laikraščių.J . ..

PRIEŠPROIIIBICLTA 
. Bern, Šveicarija. Švei
carijos žmonėms buvo leista 
balsuoti apie įvedimą prohi- 
bicijos. Tai už proliibiciją 
balsavo 258,000 .. žmonės, 
prieš 357,000. Proliibicija 
buvo sumanyta ne tokia kaip 
Amerike. Norėta tik vals- 
tvbės kontrolė ir didesni -S
mokesčiai ant svaigalų. įves
ti. . ’ ' .

__ Kauno. valdžia. išakėjai 
mų savininkams taisyti sali-* 
gatvfus ir namus remontuo
ti. .. Mediniai šaligatviai tu
ri būti pakeisti plytiniais, 
cementiniais ar kitokiais,! 
tik ne mediniais. : -

t

t,

Toronto. Šeši. žmones

i

X

ŽUVO t ŽMONfiU.
■Į, ,1. - - - ■ - Į -t

Springficld, Vi. — Auto
mobilius prasimušė per 't li
to turėklus ir nukrito upėn. 

{Trys žmonės, prigėrė:/ j

. T‘

TRYS BAŽNYČIOS 
PRIEŠ TRUST4.

New Y.drL, — Katalikų, 
protestantų ii* žydų bažny
čios paskelbė sujungtą pu 
smerkimą plieno trustui už 
palikimą 12 valandų darbo 
dienos plieno pramonėj. 
Plieno korporacija buvo pa
žadėjus panaiiknti tas il
gas darbo valandas. Pažado 
neištesėjo. Dabar tai ne tik 
darbininkų organizaci j os 
bet įvairios kitos organizaci
jos ir Bažnyčios pareiškė 
protestą' prieš nežmoniškai 
ilgas darbo valandas plieno 
pramonėj.

»

Providence,. R; I. pe
reitą utariunką prigėrė upe
ly ji* Kruopių, rietuvių* vai
kas dviejų metų amžiaus. 
Kruopiai gyvena ant farmu- 
kės ties Pliillipsdale, R. I.

Lietuvos ministerių pir- 
niininkas paskelbė, kad nuo 
gegužio 7 d. Klaipėdos kraš
tas sudaro suverenėj.' Lietu
voj autonominę. teritoriją. 
Bus Klaipėdos krašto reika
lams ministeris prie Lietu
vos kabineto. Klaipėdos 
krašto gyventojai turės savo 
wmcdįy'Lietnvių* Tr-voknv 
Čių kalbos bus lygiomis ofi- 
cialinėmis. kalbomis.

.. VĖL PROTESTUOJA.
Londonas,—Bulgarija pa

davė talkininkams antrą 
protestą prieš Graiki jos ati
davimą Karagač Turkijai, 
už pastarosios atsisakymą 
nuo kontribiicijos. Bulgari
ja paskelbia, kad ji nepri- 

tpažįsta, to te rito Kalinio su-' 
gitarinio tarp Graikijos ir 
Turkijos. ■ ‘

> «

Kaune ir a-pskritai Lietu
voj automobilių skaičius žy
miai didėja.

IŠSPROGDINO
GELEŽINKELĮ.

Dusseldorf. — Svarbiau
sioji geležinkelio linija, ku
rią franeūzai vartojo -gabe
nimui-iš okupuotojo krašto 
anglių ir kokso, liko iš
sprogdinta bombomis. Abi 
linijos išardytos ilgoką plo
tą ir gabenimas sustabd\rtas 
per tūlą laiką. .

Sugadinti .bėgiai’ nuvertė 
anglių traukinį, o kituose 
dviejuose atsitikimuose gar
vežiai užgavo bombas ir nu
sirito nuo bėgių.

Keturi Kruppo darbi įlin
kai liko nuteisti kalėjiman iv 
užsimokėti po 1,000,000 mar
kių pabaiidos’už padarymą 
plonų barakų, davimą pra
nešimų apie traukinių ir ka
reivių - judėjimą ’ sabotažo 
kuopai,, •. vadovaujamai no- 
ĄStmaiį franeūzų ; sušaudytu 
Albert: Sebilagoter, '

.u

PATRIARKAS ■
. REZIGNUOS.

Konstantinopolis. — Pra
voslavų patriarkas paskelbė 
rezignuosiąs iš savo vietos. 
Pastaruoju laiku ant jo bu
vo užpuolimų ir policija, tu- 

ji apginti. Užpuolikai 
reikalavo, kad jis rezignuo
tų iš patriarchato. 

ištremiaIFoteris ir 
VAIKUS ■

Karinas, Vokietija — Lai
vas su- moterimis ir vaikais 
streikuojančių vokiečių ge
ležinkeliečių Ruhr distrikte, 
kūrins iš to distrilgto išvaly
ta, atvyko vakar iŠ Boon. 
Juos palydėta į kpeeialmį 
traukinį ir pasiųsta į neoku
puotą teritoriją, kur tos mo
terys ii* vaikai bus užlaiko- 
ini. Jų vyrai atvyko dar 
pirmiau, nes jiems buvo 
duotas daug trumpesnis lai
kas apleisti okupuotąjį kra- 

' stą.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas’’.jau parduoda Lietuvos pinigų^4> 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams .suteikia 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų gimimų ran
kas, Visuomet kreipkitės pas “DARBININKi^” jisai 
Arišuomet iriioširdžiai Jums piaarriaas.
Darbininkai, atsurinkite kad “Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. . ?. ;• /, ' ’’ ;■
Siųsdami pinigus arLlausdaniilitų kainų visuomet adre- 
suokite’.laiškus šiaip v ■ ' v; :

j' /' V

366 West;:Rroadway,’ . jBūštori 27, Mass

P M. Bažnyčioje
WINDSOR STREET, CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos Jurininkų 
’* junga paruošė projektą ju

rų mokyklai Klaipėdoj 
steigti. . S

’4r
Są-

•H

Kaime susitverė akcinė 
Bendrovė “Maistas” eks
portui Lietuvos kiaušinių ir 
kitokių ūkio produktų.

Bal. įsid. Klaipėdos tur
guje sviesto svaras kainavo 
5,500 vok. markių, kiaušinis 
200. m., kiaulienos svaras 3,- 
000 m., žuvies svaras 700 m.

Francijos maršalas Foch 
suteikė Žėligoivskiųi garbes 
legiono kryžių.

Kaune milicija aprengta 
naujomis uirifornionris. Vė
liau ir‘visoj Lietuvoj Vieno
da milicijos forma bus įves
ta. . . ■

Vilniuje nusišovė inž. Ku- 
drevišius, buvusis’ ^.Viduri
niosios Lietuvos” atstatymo 
departmento direktorius.

Per 1922 metus. Lietuvoj 
išdalinta žmonėms 11,745 
hektarų dvarų žemės. Su
daryta 1,200 sklypų. Tais 
metais kaimų . išsiskirstė 
279. 1

Lietuvos Jurininkų Są
jungos delegacija atvyko 
Klaipėdon tartis su to kraš
to jurininkais ir žvejais apie 
platesnį veikimą.

Kaune Lietuvos valdinin
kai eina prie . įsteigimo ko
operatyvo. Tas kooperaty
vas jau senai sumanytas, tik 
atidėliojamas dėl buto sto
jos. .

. y

Kipras Betraukąs kon

certavęs Estijoj, o po to kon
certavo Rygoje ir In epo jo j.

Ver dū pastaruoju mėt.u 
Lietuvoj parduota 300 trak
torių. . ' . .

■ •’. --- ----------- --------------i----------------  . .

; Kaime fengiamasvįštpįgtr 
siusiantiems gelbėti stotis.'

__ , _ ?• •
I riMa W -eOn i

A

Saragos.say Ispanija.—šio 
miesto arcivyskupas, kardi
nolas Soldevilla Rotnero ta
po nušautas bevažiuojant 
automobiliu į *vienuolyiią. 
Būrys nežinomų žmonių pa
sitiko paleido šūvius ir vie
toj nušovė kardinolą ir kar
tu šoferį. Kardinolo sekre
torius sunkiai sužeistas. Už
puolikai ieškomi.

NELEIDŽIA TYRINĖTI 
SAAB KLONI.*

■ f

. Pa ryži Franci jos pre
mjeras Poineare pasiuntė į 
Londoną formalini atsisuk v- k v 1
mą leist ištirti.franeūzų val
dymą Saar klonio. Prancū
zų nota sako, kad Anglijos 
.pageidavimas padaryti tyri
nėjimus yra visai nepama
tuotas, kadangi pa tvarki
niai, kuriems Anglija prie’ 
šluosi, yra jau panaikinti.

■ Gegužio 5 d. atsidarė 
Kaune- cirkas, dalyvaujant 
3,000 žmoių.

, GegūžiO .1 d. Vilniuje van- 
denttaukis ir. elektros, stotis 
neveikė* Fabrikuose taip-gl 
nėjo darbai. Buvo didelės 
demonstracijos. . -Deniori’ 
strantus vaikė raita poiieijai

.. ........ .. .
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lauja, kad Anglija pripa
žintu dabartinę Rusijos val
džią. Jis sako, kad dabar
tine Rusijos valdžia išsilai
kys mažiausia’per kelis me
tus ir todėl bus geriau ją pri
pažinus. Ir tai esą geriau
sia padaryti kuogreičiausia, 
kad kuogreičiausia ątsteigus 

: draugingumą tarp Europos 
šalim► x

Jis nurodo, -kad baisėtis 
bolševiku nėra ko, nes tero
rą vartojo ir caras ir kad ca
ro valdžia buvo tokia biauri, 
kaip ir bolševiku, o vienok 
fuvo visą šaliil pripažin- į\ 

Be to bolševikai keičiasi v 
ir ją valdžia darosi visai ki
tokia, negu kad ji buvo pa
čioj pradžioj.

ŽIBIOS Iš LIETUVOS. “ p“?°.“a«
7 Alėją. Tuo pacm laiku-vi-

MEDžiUŠoDlNIMO. s*> atstovai pa-

SVENTE KAUNE. . ' '
r; ' --------- •

Pirmą dieną gegužio, Lie- 
Socijalistai, kaip ir visiItuyoje yra švenčiama nie,- 

kiti, kurie ieško iš tos pade- džią sodinimo- šventė, bet 
ties—išėjimą,- pradeda* su- ttfals lietui, šventė buvo per
prasti, kad tik kooperatyve.-įkelta į sekmadienį L_.y. _į 
je tvarkoje randasi tos pro- šeštą dieną gegužio. Bažuy- 
blčmos išrišimas. čiose pasibaigus pamato

Bot soMi-ilistai tiki Ifaul daltlS’ kai? pil'Im Vi,liUlda 
Bet socijalistai tiki, /kadR Vytauto kalne

1 prasidėjo medžią sodinimo 

j ^riširnifco 
•,.11. 1 4 .-l didžiausios minios. Iškilmė-
kaip kad yra kooperacija. . , v 
■n Z v- x • ' •- v x ‘ • J e dalyvavo Valstybes pre-
Bet čia • tai socnalistai ir] ., / < - v r .
t, xr • ,. zidentas, . nekurie užsienio
klysta. Yra vienas pamati-T i L . . , , . q• ji i_x -- ' • ' ■ r t diplomatiniai, atstovai, ku-nis faktas zmonią.psicholo- . A 7.. . T ; . nu tarpe buvo ir Amerikos

nors ir kaszin kaip norėsi. Edwardgj taipogį vigos 
Tai tas :. kas veržėsi Prie ūlėkos įstaigos , visuomenės 
valdžios ir kovojo dėlto, orgamzącijos, Lietuvos Uni- 
nors jisai ir manė, kad jisai vei.sįfetąs, visos Kauno gim
tai darė dėl visuomenės IMnazijos*ir kitos, mol^ilos, 
bo ■•niekados liuosa valiaLįyįpig Kauno ištaigos ir 
tos valdžios neatsižada. dirbtuvės 
fekte nepašalins vistsoeiji- į bUo p.
listai valdininkai. Jie tai- jis ^eifein0 su.
mejetą valdžią tam kad.Ja-sWnkUsius M1.to brGliu 
ryti žmonėms .gerą, bet JMKlaipgdiegitt. Savo kalboja 
•niekuomet neatsisakys nuo iaai 5diegiu džiau.
tos valdžios , ir nel>aSaM m kad'ir susilauk5 
žmonėms: jus esate, laisvi.k ]iliulil1gosvalau(iosil.gtt_ 
Tie patys augštieji yaldmni-Lijungo su savo motina^ D. 
kai, kurie mano kad jie vei- ■ Lietuva. Toliau p. Vanagai- 
kia clel visuomenės labo,Lįs sa'v0 kalboje pabriežė, 
stengsis padaryti socijalisti- j-ad cjal. įr dabartiniu laiku 
nę valstybę pastovia, o ta.ip-| clidele dalis Mažosios Lietu- 
pat viešpataujančia ir prie-Į 
vartinga institucija. > ’•

Kooperacijos draugija y- 
ra liuosa draugija. Žmogus 
į ją priguli jeigu nori, jei
gu nenori — atsimeta. Dėl
to ji negali nei vieno pada
ryti., per prievartą patrijotu 
arba atsidavusiu piliečiu. 

; Joje nėra: maištą, sukilimą. 
Praplėskime kooperacijos 
draugiją taip kajji apimtą 
visą tautą, — ir mes turėsi
me organizaciją, kuri bus 
griežtai skirtinga np.o soci- 
jalistinės valstybes.- .

Įsteigimo būdas vienos ir 
kitos taip-pat griežtai -yra 
skirtingas.. Socijalistine val
stybę yra inkuriama pagei
davimo, arba balsavimo ke
liu. (Taip bent socijalistai 
skelbia. Vertėjas). Bet kad 
inkurti kooperatyvę draugi
ją' žmonės turi. dirbti. Jie 
pirma turi išsilavinti, pra
dedant nuo-, mažą dalyku, 
kaip vesti savo biznį. Jie tu
ri išniokt! išpalengva vesti 
prekybą ir pramonę. Ją kas
dienis patyrimas tai toj 
praktišką mokykla* Išpa
lengva jie eina vis prie di
desniu uždavinią, iki kol ne
prieina prie didžiosios pra
monės vedimo. Savo darbu 
ir . vargu j iė išmoksta vesti 
pramonę—- ne dėl pelno — 
bet dėl tarnaviiuo žmonijai.-

Tai herą lengvas kelias.
Tai kelias bandymu, klaidą 
ir pasisekimui. BėtLii vie- 
natonĮs tįkras keliąs. Kuro-" 
poš tautos-išpalengva‘ir var
gingai sužino tą tiesą./

Tai geras ženklas, kadsm 
cijąlistąi nofį ‘ kęoperačijos 
IdraugijosrDargeyhWbust 
jeigu-visi sužinosime, kaip 
/prie tos .draiigijoš prieiti. ; 

’•■•■- „V Zp’.-Tr.
i? ’ "•. • r

BIZNIERIAI, GARSlNKITĖS
* .X- . f ‘

Iš Ko-operacijos 
Judėjimo

jr

► . ■—■■■im.ij ■■■ wm —

AR SOOIJAf J ŠTAI NORI 
KOOIR'RAL’IJOS’

6J------- A <

(Versta iš “ Cooperatioli,1 ? 
kovo m. 1923)

‘ ’    ' ' J ’ ,

“Kooperatyvės -draugijos
tai tokios įstaigos, kurios y- _
.ra ąrlĮmiausios soėijalizmo valstybe pataps socija- 
siękimąmsi lies jos yra pa-‘ 
čįąmartoj t^arl^mo^ ir k 
trMmojamoĄylemotoatiiAaiš

Taip rašė re- 
I daktorius “New York Call” 
gruodžio 26, 1922 m’. Jisai 

$4.50 .gerai parašė apie kodperacį- 
Fl- argi ištikrąją soči- 
j ahzmas siekia to pat, ko ir 

___ ‘ ’ kooperacija siekia? Anaip-DIUIEJI PALIKIMAI »>■/ . . •
. • . •. : : Sočijalistai. siekia to, kad

Milijonieriai kaipir šiaip Į poetiška valstybė -nuolat 

visi žmonės savo turtus pa-Wes^i s.avo veikimą ii* eitą 
lieka savo vaikams arba gi- v^ipryn pakol ji prieis 
minems, jei s vaiką neturi. P™ H tui^uavo ram 
.Kiekvienoj valstybėj yra’į- .^°se v^su^ -žmonijos^ reika- 
statymai apsaugojautieji tą r1*8,. Kooperacijos gi tikslai 

. nuo senu senovės užsilikusi [visai kitoniški. . 
. paprotį. Veik, niekam ne- pačiame editorijale
apeina tas, kad smulkus sa.pašoma: Išplėskite koope-
viiiiiikas palieka savo turtą draugiją taip kad ji
vaikams, bei giminėms.’ Iš •apnntą visą tautą ir kad-31 
to visuomenei 'jokiu žymiu patenkintą visus_jos įnika- 
pasekmiu nėra. Bet kuomet rLls l1108 turėsime inkū- 
einasi apie šimtatūkstanti- į šp
ilius bei milijoninius paliki, rijalistinj idealą. Gal tai 
mus, tai jau kas kita. Kas * būtą panašu’ j socijalisti- 

. ir kaip suvartė Šitokius ldea1?’ bet ta? v^ai nebfj“ 
; turtus visuomenei --ne— vis įu^ Panašu į socijalistmę val- 
viena. Iūikune gwa pa ptybę, kurią mes turėtume, 
vyzidį ■ Į jeigu 1 visas valdziavietes įs-

• ‘ W.‘K. Vanderbilt palike [ Ąktumė soėijalistus.
‘savo- vaikams- $54,000,000 .^Baly'kas štai. kame. Di- 
Jau ankščiau jis buvo davės Ižiuma • socijalistą bėgyje 
pasogos $15,000,000 savo W paskutinią metą (o gal 
clukterei, kuri ištekėjo už ankščiau) surado, kad už- 
Anglijos kunigaikščio. Buk tarianti yaldžiaviutes tdi 
terš-trims vaikams palijo kii‘ nereiškia užkariauti 
po vieną milijoną. ‘konomine tautos, mašineri-

■ . ;ą-’ Toji ekonomine masine-
. VMderbilto ■ vaikai gavo n.a walvgiliauiai

- . po tiek pinigu, ivaltenė už pofitkę maši-
k^iedii-Mani! leisti po $10. VakUia lr vaW)5
000^ dienoj 11 užtekti, ilgam .ųk fa..{nkiai raukos(?

. amzuu. Dažniausia ir yra K kontro.
taip, kad milijouieiiu vai įuoja. Icapital® ir visu rnaši- 
kat yrą wcjkę U savo gyle aerįja . galMyb0S jr dalybos 
ininą. pašvenčia eikvojimui iprQ(įųk(.ijGs jy. distribuci- 
tę™ paliktu nuli jonu. Los). Tą pamokij žmones

**'‘Ar teisingą yra- leisti mi šniokšta skaudžiu patyri- 
' lijoniėriams palikti savo nu. . .
turtus vaikams, kurie prie __ ■ _________
ją-'gaminimo nėra prisidėję

• o gauna teisę juos išeikvoti q nas panaikinti titulus. , Be 
Daugelis -.darbininką nei ne Abejonės tituluotiesiems be 
pasvarstę atsakys, kad mi palo gaila buvo-skirtis siųpa-

, lijonieriams reikia - aprube veldėtais’ titulais ir privile-

’v

Ii ]Bta* II South. Boatoa’o utarnlnkali^ 
Mltvergals Ir BUbatomlM. Leidžia ĄM. 
I4*rnviv Rymo Kataukų šv. Juozaeo 
Dwmnrnacv S^jrorGA.

..............  - .

“DARBININKAS”
’(The AVorkeb).

DC]U iĄBVAMiAjr WBt-WaEKi.Y Pabėk 
Enblished every Tuesday. Thuraday,

BAd fiatnrday 'by St. Jo'seph’s Litu- 
DAKJAK R, C. AsaOCIATION <OS LATtOB.

\ H^Ęntered as > j3ecoii{bda.sM matter/^ebt- 
’ • x 1915 Lt ,ike\ nqfet office ktj Uostoh,

liasa., ūnder thė Act of M^rcą/3,1879/ 
“Acceptance for malllng at ’spėelal rate į 
pf postoge provided for la Seetlott 1103, nn mnf ai ’ ’
Act of Oct. 8,1917, authorized pn July 
12, 1918.”

. ■ . i
Butetfiįtfytį Halei

Vearly •••..,«»••••.♦ <• ••. 
Boston and suburbs ....... 
Forelgncouiitrisa-yeariy^..
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žinoti teisę palikti .milijonus 
savo vaikams bei ^giminai
čiams. Tėčiaii daleiskimc. 
kad geniališkas Ford ark- 
Gliarlie Cliapliu teisingu bū 
du patapo • milijonieriais 
Taikei atimsime teise jieim 

r palikti ■ savo turtus pagal ją 
norą, tai jie neteks norą sa 
yo gęniją naudoti. Šitoks: 
užmetimas. ne be pamato if 
Vertas atydos. .

Atsįmiiikhn'epanaUdiumą 
titulą -L. grafą, , .kuiiigaik 
ščią/’ princą, 'baroną,’ niar 
kizą, bajorą.'. ■’ Šitie titulai 
teikiami- buvo ne be reikalo 

; O už įvairius pasižymėjimus 
; ..didvyriškus darbūs. Šiti<‘ 

titulai pereidavę nuo tėvą 
Vaikams su visomis^ privile 

' gijomis. ~ Tačiau: galą, gale.
*• k paaiškėjo, kad' titulas kadi.r 

’ -Ūžiūžtarnautą -darbą sutei- 
klamasr liet vaikai būna to
kie, kurij-nei -ištolo neuž- 
'tarhauja tą titulą ir privile
giją. Todėl kilo nusistafy-
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gijomis. Matome, ką daro, 
Lietuvoj tituluotieji dvari
ninkai ir bajorai. Bet. pra- 
‘ina viena kita gentkartė ir 
as- užmirštama. t Ar kas iš 

nmerikoną* nori grafystes, 
umigaikštystės, bajorystės? 
Visai ne. Kaip su titulą pa-; 

. aidėjimu kad buvo padary
ti, tai panašiai bus padary-- 
a Ir šu turtą paveldėjimu. ' 

Prie, to, vienok, reikia ei*
i.- laipsniškai. Pirmiausia 

: viląa.apdetį įaebiais mokęsy 
.‘iais ■palikimu ’̂
\ šitaš klausimas, darbinin
kams furi'lgbąi' rūpėti. Kaip 
y kis. lietuvią' kalboj; jau tu*, 
anie veikalą,, kur nuodug- 
uai ir plačiai, šis Mausimas 
gvildenamas.. - Tas veikalaS; 
vin tai Tarto Nuriną; Uosio 
-pato^ytaį '■ “Barbiniiiko” 
: išleistas, -. Visiems darbiniu- 
katąs patariame-. tą .veikalą 
įsigyti ii: atydžiaį peiąkaity- 
ti ne sykį, ^.p.kelis sykius 
Veikalu kainą 45e.'

vos anapus Nemuno yra val
doma svetimą ranką ir pri
jungti tą dalį prie D. Lietu
vos, ' tai yra užduotis mūsą 
jaunimo, mūsą jaunimas 
jau parodė savo jėgas kovo
damas už savo tautos laisvę.- 
todėl turime vilties, kad. ir 
toliau, mūsą jaunimas nenu
leis savo ranką ir darbuosis 
tėvynes labui, kol nebus mu
su tauta 'suvienyta į viena 
bendrą kūną. Tolintis Mi- 
kolas Biržiška pasveikino 
minią vardu Vilniečią ir 
trumpai apibriežė, kad mes 
visi bendrai dirbdami tautos 
labui, gal ir neilgai trukus 
atgausime savo senąją sosti
nę Vilnią. Be Vilniaus mū
są tauta liūdi ir niekuomet 
negali užmiršti flj brangią 
vietą, mūsą bočią statytą 
miestą ir Gedimino j)ilį. 
Vardu Amerikiečią pasvei
kino susirinkusius ponia 
Šliūpienė; Tarpe prakalbij, 
gerai įšlavintas: vaiku cho
ras, sudainavo Tautos him
ną ir keletą gražią tautišką 
dainelią. Kun. Kari. Tumas, 
pasakė'trumpą gražią pra-

sodino po vieną medelį. 
Aikštėj naujos alėjos, paso
dino keletą stambesniu me
džiu. Amerikos atstovas pa
sodino puikią eglę, Vilniaus 
atstovas pasodino ąžuolą. 
Kiti medžiai buvo pasodinti 
vyriausią valdžios įstaigą. 
Egle buvo papuošta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavomis. 
Iš Šalin alėjos sodino smul
kesnius ‘medelius, sekančios 
oj!;ganizacJjoe': Lietuvos U- 
mversitetas, Kauno Aušins 
Gimnazija, Lietuvos Šaulią 
Sąjunga,' ’ Kaimo Liaudies 
mokyklos, visos valdiškos į- 
staigos, .Lietuvos Bankas, 
Lietuvos-Ūkio Bankas ir 1d- 
toscivriesįstaigns.Kekurie 
medeliai buvo papuošti vai
nikais, gėlėmis dr tautiš
kais ženklais. Ypač gražiai 
buvo papuoštas medelis, tau
tišku tliispalviu kaspinu ir 
gražiu parašu, nuo Lietuvos 
Ūkio Banko. Kaimas pasta
ruoju laiku pradėjo plėstis 
ir vietos palei ' Nemuno, 
krantą yra persiaurai, todėl 
miesto valdyba pradėjo pie
nuoti statymą naujo miesto, 
ant Žaliojo kalno. Šia Me
džiu Sodinimo švente nuso
dinta ir atidaryta nauja pie
nuojamam miestui alėją ir 
pavadinta t iGegužės* Alė ja. ’ ’ 
Vidurys alėjos yra gana 
platus, važinėjimui, iš šalią 
eina dvi eilės medeliip Nau
ja alėja labai gražiai išrodo. 
Galime tikėtis, kad liaująs 
miestas bus statomas sulyg. 
naujausios, sistemos. Paso
dinus naują alėją, minios 
susirinko Vytauto ąžuolyne, 
kur buvo prirengta vieta 
yaidinimili. Buvo suvaidin
ta. “Misterija” Lietuvos 
prisikėlimo valanda. Veika
lą inscenizavo Liudas Gira, 
režisavo K. Glinskis. •'Ar-- 
tįstai savo roles atliko ko- 

■ puikiausiai.. Misterija bu
vo sekančio turinio :> Tautos 
aukuru vaidila skausmingai 
liūdi draug su vaidilutėmis 
dėl svetimąją priespaudos 
ir saviškiu kalčių užgesintu- 
ją šalies ’ aukuru. Rusena 
vienas tildai Grožio auku
ras, tautos dvasia gyva dar 
tik mene. Liūdnąją amžių 
eisenoj,, nykiais skaudžio
sios Golgotos kbliais, eina 
praeina tautos kankiniai. 
Šalis — belaisve. Ii’ nėr 
jiems išvaduotoją gyvąją 
tarpe. Tad šaukiasi-vaidila 
besįilsiančią milžinkapiuose 

4<aržygią boČią. • Ir iš mil-

žinkapią sukilus tėvą drąsi i 
dvasia stebuklą daro : šalis 
atgija. Ir sutvaska dar drą
sos —Laisves aukuras. Ste- 
jūklo valanda jau prasidė
jo. Bet dar nevisus jis įvy
ko : dar reikia šaliai išsiko
voti savo teisėms teistoj visą 
pilnybę ir sako garbę visu
moj prikelti.' Tada trečiasis 
aukuras ir suliepsnos, šis 
veikalas padarė didelį įspū
dį lietuviu širdyse. $i Me
džią Sodinimo Šventėtus il
gai •jaučiama lietuvio sieloj.

Lynas.
. i l ,k_ f .:A

P R A N EŠIMAS LŪS, CONN.
APSKRIČIO KUOPOMS
L, B. S. Conm Apskričio 

pusmetinis ’ suvažiavimas, i- ’ 
vyks Birželio 24-tą. d,, 1923 
metuose, 1-mąval. po pietą 
Šv. Juozapo parapijos mo
kykloj, . 46 Congress Avė., 
Waterbury, Conli. .

Gerb. L. D. S. Conn. aps
kričio kuops, trūskitės kiek
viena kodaugiausia atstovu 

’prisiąsti į šį suvažiavimą, 
nes šis- suvažiavimas, yra 
priešseiminis. Lai kiekvie
na kuopa įteikia savo atsto
vams kodaugiausia ir ge
riausia apgalvotą įnešimij ir 
pataiimą kaip galima page
rinti darbininką būvį.

Lai neatsilieka nei viena 
kuopa nuo šio’ suvažiavimo, 

■ nes iš.šitą;atstovą bus ren
kami delegatai į seimą.

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

. .‘Midiali-iia'BlašctU'skiittc,-
L.D.S." Conn. Apsk., Rast.

—- — ............. 1 - -

Už PRIPAŽINIMĄ. 
f RUSIJOS.

Londonas. — Buvęs Ang- 
lijos premieras Lloyd Ge.or- 
.ge išspausdino laikraščiuose 
straipsnį, kuriam jig reika- konferencijos .pasitrauks.

U

Gc-neva. — Amerika pra
laimėjo kova prieš Tautoj 
Sąjungos komisija už su
stabdymą nelegaliuos preky
bos opiumu visame pasauly- 

•' ■ * 
je-

Toj; komisijoj dalyvauji 
visos šalys, kurios yra ūžto ; 
teresiiotos palaikymu, pra
kybos opiumu —. "Siamu 
Indija, Anglija, Japonija 
Franci j a, Lenkija, Porto 
gali ja ir Vokietija — ir ję 
sunaikino Amerikos pastai? 
gas. . ;

Kada Suy. .Valstijos pa
darė savo pasiūlymus ir reL 
kalavhnus., tai tos valstybes 
po ilgo svarstymo visgi pri
ėmė tuos pasiūlymus princi
pe. Bet paskui prie jii pri
dėjo tokius priedus, . kurie 

: viską, sunaikina ir leidžia o- 
.pįumo auginimą ir.prekybą 
nekurtose šalyse. Tik viena. 
Cliini j a, kuri pati labai 
daug kenčia nuo ’ opiumo, 
balsavo kartu, su Amerika 
už panaikinimą tos nedoros-' 
prekybos? .

Amerikiečiai veikiausia iŠ

§©®©©®@@©®@©®@$®©@®t2@®@©©©@©®©©©©®®©©©©®©©®®®®©©©
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šiuomi turime garbes paskelbti, jog L. D. Sėtasis šeimas p 
vyks birželio 26 ir 27 dienomis Newark'e, J. šv, Jurgio dr-jo3 
salėj, 130 Įięw York Avė. Visas L. D. S. kuopas kviečiame arti
miausiuose 'susirinkimuose išrinkti delegatus ir parengti įnešimu or- 
ganizaęijos labut Kiekviena’ kuopa turi teisę siąšti vientį delega
tą nuo kas 10 savo pilką nariu. .Visas kuopas ir narius prašome pa
sirūpinti atsilyginti/‘užtęstas mokestis^ k.ad seime gęrai pasirodytą

Kaip, žinome pereitą metą'L. D. S. seimas buvo nutaręs laiky- 
i.....  ■ ■ ' ’ ’ ' ’ ‘ - ......\ '
ną .nemažos svarbos -priežasčią buvo .pakeltas klausimas ar. negeriau 
būtą laikyti seimas ankščiau ir kurioj nors rytinią valstiją koloni- j 
jok Tada Centro valdyba atsiklausė Ii, B* & kuopą.

B. S. .Centro valdyba savo posėdyje gegužio .15 ck š. M, at
rado, kad milžiniška K P. S. kuopą didžiuma: stojar už Mūkimą 
L. Pi S. šiąmetinio seimo skyrium iiuo federacijos ariiftipje ateity
je ir.-tytirdąvalstijąkolonijoj; . Ccntrę valdyba/ pildydama-K P* 
& kuopą norą ir paskelbia seiin^ minetoims dienomis, minėtoj ko
lonijoj. ■ ' \ ’■ " L ' •'/■■■ • L, ■ ' ‘

Tesusiūbuoja IPS. kuopos ir visas lietuvią kataliką darbinin
kiškas judėjimas..

H
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KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

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

Laivas OHIOyra naujausias, su patogiau
siais Įrengimais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
per vandenyną. v , *

s

a
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M šią Rietu.. geimątohįęąg°j kūitii su Fectėitftcįja. Te.či&u dLel: kaiku- -s
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įį paįa/rbą,,. ■ ' : * , -

MdtIWsiiOBAi Prftiiltotttš, 
J. TUMA8ONI8, Sekretoriui,

y * rf
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Keliaujančiu reikalus | 
iŠ Bostono ir New Yor- | 
ko iki pat. Kauno- ypa- | 
tiškai prižiūrės gabi ir f. 
iutekminga lietuvaitė. | 
M ceri joną D uscvičiiite> | 

: Lietuviu Prekybos Ben- | 
droyės,* Laiyakprčią | 
skyriaus darbininkė. p 

.Dabar patogiausias p 
laikas aplankyti savo K 
Tekumą Lietuvą kuomet . | 
ji yra pilnįausiame gra-. | 
žume. . * . .

. Tam tikslui mes ir H 
rengiame Šią -speeialę Į į 
lietuviams ekskursiją su R 
patyrusia -palytee; J |

- *>- į J. ‘ j*

L F’Iė Dusęvįeiutč yra anieriktetė,: metusAai- 
ko gyvenusi įiofuyojė ir su keliones reikalaiš iš 
visą pusią apsipažinusi. ' j - * L -

’ Važiuojantiems apsilankyti , pagaminame
■ šugrįžiuuii dokiunentus. su kuriais į 0 menesius v- 
įgalės ton.jokią kliūčią.sągTįžti*. Basus ir vizas 
parūpiname. Klauskite tuoj platesnią infbrina*.. 
eiją laišlutis ar ypatiškąį pas■

LITHUANIAN SALESCOHPORATION .
414 Mmdmyį 8<x Boston, .

n..
] r

•n.- ■.

i i '
j t -
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LAWRENCE,MASS.

Gegužio 30-toj buvo graži die- • 
na todėl buvo Palangoj šv. Brau • 
ciškaus naujai bažnyčiai gražus i- 
piknikas, Jį rengė pati parapija 

"šit kunigų pagelba, Federacijom . 
skyrius ir visos draugijos. Ado
mas Stravinskas, Amsėjus, Albs- 
vyčius ir GerČas’ pastate tinke- 
minusią sankrova (stand) kurio ji 
Stravinskienė ir kitos sąjungietė1- 

^buvų;išdėjusios siuvinių ir paukš 
’čh/mųziejųA z Sąjungietes^ gav J 
pirmą premiją Uz sufo^ningiamj. 
sankrovos papuošimą. . Vyčiai 
gavo antrą prekę už išpuošim, 
savo krautuvės saldumynai; 
Blaivininkai turėjo tinkamų gėr 
mų krautuvę. Maldos Apaštalyf 
tęs draugija šeimininkavo virti 
včje. -Pranciškonų Brolija vai.’, 
mėsų ant auksino. Choras turėj 
čigonų porą ir 4 mažus arkliuku 
(ponios). Čia ėjo gerai bizni-- 
Vaikus'nuo arkliukų negalėjo 
mušti. Visi norėjo už dešimti 
ką pajodinėtL Banevyčius si 
Stravinsku lehktyniavosi kempi-.- 
statyme. Stravinsko kompanija 

- savo kempę užbaigė statyti. Ba 
nevyčius ketina užbaigti tik Vy 
šių apsk. išvažiavimui. Todėl ii 
premiją gauna Stravinsaks. Ma 
rijos "Vaikelių draugija gauna 
premiją už “Arrow Stand.” Al
toriaus Draugijos vaikai, suplieki 
franeūzus baseballe. • Ir šie gavi 
dovaną. — Visi linksmus. Para
piją gi gavo pelno virš $500.00 
Ii* jai gerai.

Palangoj Išvažiavimas — $500.00

Paėjo gandas kad kokie tik iš 
važiavimai Palangoj šįmet bm 
kad duos pelno nemažiau $500.00 

• Moterų Sąjungos kuopa turės sa
vo išvažiavimą birželio 10. Jai 
nuo seniai sąjungietės kepa-visę- 
kius ragaišius kad ir jų piknikas 
kitą nedėlią duotii naujai bažny
čiai pelno $500.-00’ su virš. Pama
tysime.'

Blaivininkų apskričio išvažiavi
mas bus Palangoj birželio 17-tą 
Blaivininkai- , kaipo idealistai n 
krikščionys pamatė Laivreheie 
či’us katalikus statant nepaprastai 

. gražią bažnyčią, nutarė sekantį 
apskričio išvažiavimą turėti Pa
langoje su Lawrencefo patupi ja. iŠ 
pusės . Beabejo gaus $500.00 ap
skritys ir $500.00 nauja geltonu 
plytų Šv; Pranciškaus bažnyčia. 
■Nes blaivininkai myli ir blaivybe 
ir bažnyčią. Urą, prie, gražaus 
darbo! -

Šv. ■ Kazimiero dr-ja aukuoja 
bažnyčios naudai $50:00 dviratį. 
Laksto su juom norėdama apeiti 
visas kitas parapijos draugijas ir 
gauti pirmą premiją už išpardavi
mą daugiausiai dviračio tikietų 
Ši katalikių vyrų draugija rengia 
pikniką liepos 22. Pelnas bus per 
pusę su parapija. Ir manoma pa
daryti bent tuos $500.00 gražiai 
bažnytėlei. , Visi vyrai sparčiai 

*.stato bažnyčią! ' ■
Lietuvos Vyčių kuopa bruzda ir 

. „rūpinasi su .apskričio išvažiavimu 
4-toj liepos:. Bijo kad nelytų. Bet 
kad ir lytų — išvažiavimas pa- 

' . darys nors tuos $500.00, nes Pa- 
.. langoje pastoges yna. daug., Kaip 

tai maudyklių butas, vienas ttiš* 
. ,Čias vasarnamis, didelė salo, kop

lyčios sulopąs,- koplyčios bute 6 
kambariai. Ir pati koplyčia ga
li daug žmoni j' paslėpti .nuo lie-

Žiu dainelių Mergaitė dar jau
nutė, bet balselį skambantį turi, 
tai dėka kun. čižausko, kuris ją 
išlavino daiųgoti. Būtų smagu, 
kad kun, J. Čižauskas pasistengi 

aus. Tai-gi Palangoj jau galima I & kitas mergaites taip palavin-
niti “dry.” • ti tai atsirastiį daugiaus tokių

' t dainininkių ir ateity "būtų puiltių
Perka Palangą. solisčių iš. ko Detroitas pasigerę-

■Kaž ko Žmonės visų tautų su- Į tU* P-ni M. ^irvaitienč su p-le 
nuzdo pirkinėti Palangoj lotus. B. Daumantaitę labai puikiai pa

žemiai jau už $5000.00. parapija Į dainavo duetą. Buvo atšauktos 
laidavę lotų... Šį metą parduoda pakartoti. Taipgi p-ni M. Širvai- 
-asdien po vieną lotą, Šįmet per-1 tięnė sudainavo keletą soliip Jos 
a lotus ir lietuviai. Skuciavy-[dainavimas visada žavėjantis. 
i-is, Sideravycienė,Dovydo uis iri P-le B. Daumantaitę, tenka paste
bi pasipirko po lotų Tas bus betų pirmo karto solo dainuojant 
:<-rai-ii* jiems ir parapijai. Pas- pi sykį sudainavo vieną dainą ąn- 

/iimojį/sparČW Užkabs statyti'! gliską I^uyišką^ Įšjik-
»ažnyčią.r Viena teat^^^hta nuUtėbfų(a\žjos 'taip
dja iš AViUmington, Mass. lygsta- 'puikiu dainavimu. Balsas gerai 
i pirkt kelis’lotus. Nori užvest Į išlavintas, pilnas aiškumo, tik ne- 
’dangoje viešbutį ir teatrą, Ši Ižinau dejko gi p-lė B. .Daumantai- 
fraži Palanga pakrypo į vasarna- | tė taukiau ant scenos nepasirodo, 
tių vietą (summcr resorts) ir u-l Jos balsas, visada publiką patie- 
\ ĄVelch’s PbndĮšys.- 7" “ —- - _

^triu-didžiausią—repūtaeiją^visojjLžilms--veikalą-ant-piano_paskambi- 
y tinę jc daly Naujosios Anglijos. |no. Ant atšaukimo kitą paskam 
leikia paminėti kad Palangoje ši 

pavasari jau pasistatė penia nau- 
;i vasarnamiai ir viena ‘
•įcnt Hali.”1 
penkis ’ metus Palanga’ virsim 
•allisbury Bcacli ir Cauobie Lake 

?ark. ’ - - ’

.mi prie to eina. Vėleli’s Poncl į šys- Kun. J. čižauskas gražų įim

bino. Vargiai kur rasis toks pia
nistas kaip kun. Čižauskas. Kas 

“Amuse- įtik užgirsta, tas stebisi. Progra- 
’ Visi numato kad j|.mas užsibaigė su himnu. ”

Našlaitė.

Good Luck.
SIOUX CITY, IOWA.

Šv. Kazimiero parapija.

c

Buvo pranešta, kad narys M. Pa- 
liulionis sunkiai yra sužeistas su 
automobiliu ir randasi St, Louis 
ligonbuty, 65 E. Carnegie Aye. 
Buvo pageidauta kad na’riai lan
kytų in sukolektuota per narius* 
nupirkti kvietkų-gčlių, pavesta 
atlikti pirm, Zig. Damanskiui. Se
kantis susirinkimas bus 14-tą bir
želio ketvergo vakare, .7:30, Lie
tuvių Svetainėj. Visiems na
riams žinotina, kad yra permainy
ta kuopos* -susirinkimai į kitą die
ną. Nuo Šiolaiko atsibus susirin
kimai kas antras ketverges kožno 
mėnesio. Nariai kviečiami atsi
lankyti skaitlingai tuom kuopai 
bus, geresnės pasekmės.
y diet,; Vyeių\ |f|-ta kuopa laike 
mėnesinį'- susirinkimą 14-tą' g<)gif- 
žio Lietuvių Svetainė. Susirinki
mas buvo gana skaitlingas narių 
atsilankymu, taippat turiningas 
tarimuose. Raportai K. D. Sąry
šio, Tautos Fondo 22-ro skyriaus,' 
Našlaičių Fondo, Spaudos Drau
gijos—- priimta trumpai apkalbė
jus. Iš koro komisijos raporto 
pasirodė kad viskas einasi sėk
mingai. Raportai išpildymo pro
grama D. L. K. Vytauto Draugi
jai — atlikta gerai. Raportas iš 
kuopos buvusio vakaro 15-tą ba
landžio. Pasirodė kad vakaras 
gerai pavyko kaip tai surengtas 
programas buvo geras ir žmonių 
buvo daug, pelno liko virs 70 do
lerių; pusė pelno paskirta šv. Jur
gio parapijos naudai. Plačiai ap
kalbėta baseball ratelio' darbuotė. 
Pasirodė .kad eina geryn, - Iškar
to buvo sunku lošime, nes šįmet 2 
įdėsi aukščiau persikėlv, tad rei
kėjo ger^i persiorganizuoti, bet 
ateityje bus stiprus ratelis.

Klausimas kas-link vajaus pri
rašinėjime naujų narių, pasirodė,, 
kad 14 d. gegužio jau yra prisira
šę virš 80 naujų narių.) Pasirodo 
kad dirbta gerai. Daugiausia pa
sidarbavo J. P. Kvedaras. Jis pri
rašė 30 naujų narių. Jurgis Bleiz 
gis. virš 10 narių. Darbavosi ge
rai-ir kiti nariai. Kaip tai r J. 
Sadauskas/ P. ’ Bartninkas, O. 
RukŠteliutė, Al. Baltrušaitė, M. 
Mikelioniutė ir kiti. Vardų visų 
nepamenu. Kuopa išreiškė padė
ką visiems pasidarbavusiems; Ra
portas komisijos šeimyniško išva
žiavimo, pasirodė iš komisijos kad 
nebus, galima gegužio-mėnesį su
rengti. Palikta galutinai vietą 
komisijai nuskirti ant 3-Čios bir
želio. Šitas išvažiavimas yra ren
giamas pagerbimui naujų. narių. 
Daugelis ix* kit; svarbių reikalų

susirinkimą ir atsiveskite Btttj’ 
draugų.

Kviečia —
PaulJ.Kyriui, ■

LDS. 12 kp. sekretorių'

ti katalikiškam jaunimui kad pa
deda į šalį tinginiavimą o stoja 

? darbą dėl mūsų, tautos geresnės 
ateities, nes tik organizuoti ir su
sispietę geroj organizacijoj page
rinsime mūsų pačių ateitį..

Sekantis susirinkimas įvyks’ 
birželio 11-tą panedėlio vakare 
Lietuvių Svetainėj. Visi noriai 
kviečiami , pribūti ir naujų kvie
čiami atsilankyti. *

M. V. A.

000.. Kas menesį yra rengiami 
keli vakarėliai ir žmonių susiren
ka daugelis.

Sumažinta parapijos skola ke
liais tūkstančiais, bet da nemažai 
liko atmokėjimui.

Vasaros laiko bus surengti, keli 
piknikai parapijos darže.

Šios parapijos draugystės yra 
sekančios: Šv. Kazimiero, Šv. Jo
no; Susivionijimo. kuopa, . Šy. G- 
nos, Altoriaus draugystė ir Šv. 
Cecilijos choras.

Lietuvių skaičius . padidėjo. 
Laukiame atvažiuojant iš Lietu-' ■ 
vos' apie 10 merginų Merginų 
čionai mažai, nors moterys gerai 
uždirba skerdyklose. Nękurios 
moterys gauna' į savaitę: '$30,
$40, net ir $50. Vyrai uždirbsi/ 
tankiausia daugiau. Darbo da
bar visiems yra užtektinai — rei
kalaujami darbininkai visur. Lau
kiama atidarant naujas skerdyk
las, kur galės dirbti keli šimtai 
vyrų ir moterų. ’ . .
—Vargonininkui— Simonavičiui 
apleidžiant Bioux City, atvyko 
čionai naujas, jaunas, gabus var
gonininkas E. Šlapelis iš Fore.st 
City; Pa. Visi dabar džiaugiasi 
turint tokį gerą Vargonininką, ku
ris sutvėrė naują šy. Cecilijos cho
rą ir pradeda darbuotis parapijos 
ir tautos labui.

Neužilgo bus čionai priėmimas 
mažų vaikų ir mergaičių prie 
pirmos Komunijos ir prie Dirma- 
vonės sakramento. Laukiama 
taipos-gi neužilgo misijų kurias, 
duos .Tėvai Marijonai.

Oras dabar gražus, malonus, 
sveikas.

a R0CHE8TER, N. Y.

Čion-paskutiniaislaikaistari 
epidemija užpuolė Šv. Jurgi 
draugijos narius rašinėti į laikr; 
eitis ginčų korespondencijas. N 
būt bloga jei korespondenciji 
melu ir šmeižtu nebūt atskiesto 
O melagingi šmeižtai katalikiški 
draugijos nariams tai labai labi 
netinka. .

Dabar pažiūrėkim iš Mkį< 
^priežasties tie giteąi kilo., .•
Ibis buvoytaipF Vietinė Laisvi 
Paskolos Bonų Stotisl922 m, pr. . 
dėjo rengtis apvaikščioti 600 1 
Vilniaus įsteigimo sukaktuve , 
23 d. lapkričio 1922 m. lietuvi 
pobažnytineje svetainėje įvair 
srovių dalyvavusieji draugijini 
atstovai-nutarčkadaukassurin 
tas Vilniaus apvaikščiojime 11 
vasario 1923 'iki centui per Am 
rikoje Lietuvos atstovybę pasių 
ti Vilniaus atvadavimo reikalt 
Gi apvaikščiojime lėšas padeng 
įžanginiais pinigais. . 0 jei įŽa 
gos pinigų pritruktų, kreiptis pi 
draugijų prašant prisidėti pr 
p'orcijiniai lėšų apmokėtu . K 
daugi apvaikščiojimo lėšos trą 
kiant kalbėtoji iš Chieagos, _ I 
buvo dideles, tai prisiėjo apmok 
Ti aukų surinktais pinigais, nes . 
žanginių pinigų vos užteko sv 
ko svetainės, pagarsinimų ir. m, 
zikantų lėšoms, padengti. Aul 
surinktais pinigais dėl Vilnia 
atvadavimo nesinorėjo vien J 
šoms išmesti, tuom laiku. ka< 
mūšų viengenčiai galvas gule 
kraują lieja, kada Vilnius su Li 
tavos pakraščiais lenkams pat 
dama. , Kad atpildžius aukas 1 
šoms paimtas, kreipėmės prie t 
P. ir B. draugijos pirm.’ J. Riek 
kaipo šviesesnio supratimo žn 
gaus kad parūpintų nuo , sav 
draugijos aukų minėtam, da. 
kui. Petrinė draugija buvo 1 
skyrus $20 (tik vėliaus per blo 
žmonių šmeižtus atšaukė). Ko 
6 d. atsibuvusiame šv. Jurgio .< 
jos susirinkime ,ir-gi kreipėn ■ 
prašydami kad ir ši draugija i 
aukautų. Tuomet Viktoras D. 
įnirtimu, šoko agituoti kad ne t . 
aukavimą atmesti, bet ir nieki 
met Lietuvos.reilcalms su ’au 
•prašymu nebūt leistina kreipi 
Girdi su tokiais niekišškais da 
kais tegu nesikreipia prie pašei

. HARTFORD, CONN..
r.„ , — .2. Jt|

LDS, 6 kp. susrinkimas kuris 
pripuola 10 d. birž. bus 7 d. ket
verge vakare ir bus galutinas .pri
sirengimas dėl i^vaiž^i^to. /No-. 
rihli^^V^tiUr^Kai/ į w4tei^b\iy 
ry tą vakarą dar turės progą gaily 
ti tikictus. Kainuoja tiktai $1.00 
nuvažiuoti ir parvažiuoti.

A. J. P,, kp. rast.

Šv. Cecilijos choras,. laikytame 
savo—mėnesiniame—susirinikme. 
Birž. .1 d. nutarė • dalyvauti L. D; 
S. Conn. apsk. išvažiavime, .kuris 
įvyks 10 d. birželio, Vaterbury, 
Conn. Girdėti, kad visų koloni
jų chorai dalyvaus, bet hartfor- 
dieČiai sako, kad Hartfordo cho
ras visus subytys, tas gali būti, 
nes choras vedamas šaunaus miu 
ziko „varg, P. Bružausko. Hart- 
fordiečiai tą dieną kodaugiausia 
rengiasi važiuoti kas automobi
liais, kas trokaiSj: kas. kit kuo ir 
kaip kam patogiau.

, Jeigu Hartford yra toliausia į 
Vaterbury ir taip bruzda, rengia
si, tai ką jau galima manyti apie 
artimesnias kolonijas, iŠ to viso 
galima spręsti, kad tai bus milži
niškas išvažiavimas, kokio. dar 
Conn. valstijoj-nėra buvę, apart 
plataus turtingo programo, bus 
proga sueiti su pažįstamais -ir ne
pažįstamais susipažinti. , ‘

Reporteris.

Kick sužinojau, tąi 'šios koloni
jos lietuvių parapijos'stovis daug 
pagerė jo per trumpų laiką-dabar
tinio kleb. kun. Jurgio Česnos dė- I , o
ka. Daug jam padėjo moksleivis 
J? Zabulionis. ‘

BĄLTIMORE, MD. .

LDS'. 30 kp. priešseiminis susi- 
hikimas įvyks nedėlioj, birželio 

10 d., tuo jaus po pamaldų šv.-Al
fonso salėj. Bus kalbama' apie 
:• tukimą delegato į seimą 
svarbūs kuopos reikalai. Pageį-1 , Parapija buvo paskendusi sko- 
imijama naudingi mūsų,organiza-|lose taip kad nebuvo galima ap- 

4’jai sumanymai. Įaip-gi, katrieį‘afQkeii bilas. *Žmbnės neiiorėda- 
gali, -užsimokėkite iškalho už ke
lis mėnesius, tub'm palengvinsite 
teatro raštininko darbą ir pa-į 
tiems bus gerinus. Būtinai mel-1 
džiu visų narių atsilankyti į šį su
sirinkimą., ’ ‘ I

• A. Ramoška, ižd.

ir kiti

vo mokėti ant bažnyčios. Neno
rėdavo ją visai lankyti. . Sekma
dieniais vien svetimtaučiai lanky
davo bažnyčią. Sarmata buvo lie
tuviams turint tokią .gražią mūri
nę bažnyčią ir ją nelankyti, nesi
rūpinti apie ją. Draugystės .bu
vo suirę. Tiktai keli išmanantys 

GRAND RAPIDS, MICH. [žmonės darbavosi bažnyčios, pa-

Veildmas lietuvių katalikų šioj 
Imlionijoj taip sparčiai eina, kaip| 
vanduo iš šaltinio, štai kas nu-l 
veikta lietuviu kataliku visuome-1 - - .
K£S - • , tų, bet visi jau pradeda mokėti
"•Mūsų gėrb. klebono A. Deksnio -užlaikymo bažnyčios, ateina 
buvo užsakyta 40-dešhntinčs pa- vakarėlių, išleidžia pinigus* — 
i.ialdos. Paskui buvo _pašventini- vh>okiais būdais dai.o parapijai 

’ians naujos bažnyčios akmens IP^M- Į sešis,mėnesius buvo su- 
Tas buvo 29 d. balandžio’ 3čioj va- reuS^ bazarai vienas ir ki- 
landoj .po pietų. Dalyvavo visos-l* 
•katalikiškos draugijos, vyskupas 
ir '12-ka kunigų. t Pats vyskupas 
į-uūrino visų ’ fundatorių užrašus 
didžiojo altoriaus sienoje. , Pas
kui pasimeldęs pasakė gražų pa--ag 
mokslą, pagildamas lietuvius.

Draugijų judėjimas.

’ Moterų Sąjungos, buvo -suręng- 
tas vakarėlis su-teatru C Trys My
limos.” Žmonės buvo užganėdin
ti' i

Paskui buvo motcrųRožaneiaus 
Draugijos vakarėlis su teatru — 
“Vestuvės 60 metų atgal.”

, Į vąpijos labui..
Bet dabar virto viskas kitaip. 

Netiktai kad žmones daugiau lan- 
J ko bažnyčią, eina prie sakramen-

davė didelį uždarbį. Nuo 
dviejų bazarų pelno buvo apie $2,-

Svečias.

CLEVELAND, OHIO.

.'Gegužio 10 Lietuvių Svetainėj 
LDS. 51-mos kuopos buvo mėnesi
nis susirinkimas. Nors narių ne
buvo skaitlingai atsilankę, bet 
daug svarbių nutarimų buvo ap
tarta, priimti raportai iš Kat. 
Draugysčių Sąryšio, Tautos Fon
do 22-ro skyriaus,- Našlaičių fon
do ir liaujai susitvėrusios spaudos 
draugijos. Apkalbėjus pritarta 
remti platinimą spaudos tarpe 
clevelandieČių. , Pasirodė prakti
koj, kad mažai lankosi į diskusi
jas, Nutarta iki rudeniui nereng
ti, vasaros laiku turėti pertrau
ką. Reikale išvažiavimo nesirado 
rengėjų. Palikta ant toliaus. 
Plačiai apkalbėta dabartiniai dar
bininkų reikalai ir išrinkta komi
sija tėmyti amerikoniškų unijų 
dabartinę darbuotę ■ ir ateityje.

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12-tos • kuopos mėnesinis 
ir sykiu prieš-seimini? susirinki
mas įvyks birželio -11 d.,, 1923 m. 
7:30 vai. vakare Karalienės An
gelų parapijos salėje. LDS.‘12- 
tos kp. nariai matote svarbumą 
sueitį visiems, pasikalbėti apie 
savo kuops reikalus ir apie bū
siantį LDS. 9-tą seimą. Turėsi
me išrinkti delegatą į minėtą sei
mą, ir turėsime padaryti naujų 
naudingų' sumanymų’ dėl pageri
nimo L. D., Sąjungos.

aptarta. ' Reikia garbės žodis tar- Gerbiamieji, nežmirškite ateiti į

f--------—:—— -------— :

f Milžiniškas f š V A Ž i avi
?

T vTrečias buvo veikalas Vyčių su- 
rengtas paminėjimui Lietuvos sei- X ■ 
mo rinkimų. ‘ ' Iv

Ketvirtas buvo surengtas kon-|<& 
eertas, kur dalyvavo Čižauskai su j & 
gražiais balsais. &

VaikučIiĮ buvo papuošimas prie R
Pirmos. Komunijos, paskui — diiM 1
mavonv. *1* I

Šeštas— šv. Agotos .draugijai O Ai 
turėjo pramogą, •
• Nuo "pirmo birželio inašidėjo 
vajus ant naujos bažnyejus. Kat-į<4 m igpv a :ŠS“ “10 AK P ARK, ■ Waterbury, Conn

A ■ Parkas atdaras nuo12 valant pietų
1*1* 1T.1 .III Ilk 7 II riHji ... ... lim Ii. ' n:-. m I.’n.i II lininiui r II IH irk' IĮI mni .. ■■■■■■■■■■iriu II.

GERBIAMIEJI! Yrą rengiamas kuonopuikiausiąs išvažiavimas. Užkviečiame kiek- 
Geg. 27 d, L. Vyčių 79 kuopus X vieną atsilankyti ant-Virš minSto išvažiavimo; nes yra užkviesti, chorai iš Waterburio, 

triųsulmvo. surengta^ linksmnšįA, aw<" 7’ , . . .2 . -■ ■_ ~ N’t ■ k ^'.7 • -
vukarąs su margu programų', Bu- J}] iidgeporto, New Haveno, Hartfordo ir New Britaino. Priegtam bus įvairių zaisnuų ir 

’vaidųtavoikaįėlis ‘‘Idealia. Gy-Je ■ - {- ' . A • '' ’ “j - * ' ' a > ’
temojas?’ CL^aLatiiktas. vui<n-|A lėnktynių. p svarbių švarbiausia-yra uzkviėstas įerb. atstovas Vį ČARNECKIS ettl* 
D; ^Guįmtėj komedyąltas K 4 lankyti ant šio išvažiavimo. Nepraleiskite šios progos, atsilankykite. nes užtikriname 
į'įv moiiologjį. ? Smagu 1 i Į<» kad busite linksmai pralinksminti ir gerai pagirdyti, nes bus gardžiausių gėrimui *

:'' Širdingaikvie visus/ RENGIMO KOMISIJA
ką patenkino, sąvo dainavimu, [ej* . . .7-z b.'• . • _ • ... /■ . ; _ w.,./ /JĮ- n
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PUNINOS
‘ S.L. K. K. Ain. 182 kp. 
rengia cliolįaūuį piknikų bir
želio 10 d. Pradžia 1 ^al. po 

Piknikais bus -pu- 
praštoį vietoje, kur pernai. 
ijtivo, zBils žaltdkbšės ir lu- 

. rioktij gnriikų, lonktjuies, žai- 
- hhiUs tt.: Kvieeiainl. vinį • 

vietine ir apįeliiikiil lietuviui 
binUaiikyti ir pakvėpuoti ty- 

. jnvprik Atsilankę įiešigailp-

jJeilytiį/ tai fukiunkas buš 
bii|elio?17 d. tuj^ačioj vlė- 
t<>į

*
'■ 1" ■■ - ■!■■■ ■ M

DETROIT, MICH. • 
r J* X . ..

Vyčių vakaras.
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P'- MNKS 
| Mų draugijų. Atsiradus jo’užma- 
|. Dymui pritariančių didžiumai, vis 
P tokių kurie tai. lenkų žentai, tai 
rS-lietuviai Lietuvos Laisvės Bonų 
r.nepirkusieji.

Tokio svarbaus užmanymo ne- 
K parėmus ir nesvariais Žodžiais ap- 
Įį'. drapščius remtiniausį užmanymą, 

karštesnieji tėvynainiai ryžosi 
|| per “Darbininko’^ 32 Nr. pakri

tikuoti tokius asmenis. Tuomet 
balandžio 3 d. - per draugijos susi-" 

„rinkimų Viktoras D. A. Dominas 
(nepirkęs Lietuvos bonų) ir kiti 
pomjalistams pritariantieji, o Lie
tuvos rėmimą smerikantieji, su
agitavo didžiumą narių išnešt at- 
laukimą apginant Lietuvai au
kauti priešinusių narių. Vėliaus 
draugijos pirm. y.-Pikuiias pakė
lė užm^nynjį kad jei Vilniaus\at
vadavimui 'neatikavbm, panulcau- 
kim krikščionims demokratams 
rinkimi] reikalams Lietuvoje. Tie 
patįs nariai ii* šį užmanymą at
metė pašiepiant, kad bus gera ir 
goeijalistiška Lietuvos valdžia jei 
tokią žmonės išrinks. (O draiigi- 

. jos įgalioti apie tai savo .atŠauki- 
mo korespondencijose neprisime
na, tik visaip purvina už aukas 
stovėjusius.). Tuomet' dr-jos pir
mininkas V. Piktinas matydamas * -
kad 'katalikiškai lietuviškos drau
gijos nariai prieš tėvynės ir kri
kščionybės rėmimą, negalėdamas 
toliaus tokios draugijos priešaky
je stovėti, atsisakė pirmininkau
ti. z•x • *

Gi augšeiaus minėti draugijos 
įgalioti korespondentai šmeižia 
tai per “Garsą,” tai per “Darbi
ninką”, išimtinai tik nuoširdžiai 
Lietuvos reikalus rėmusius tiek 
darbais, tiek pinigiškai. Pavyz- 

_džiui kad ir V. Piktinas paauka- 
į vo Lietuvos reikalams 1918 m. 
? . $100, pirko Laisvės Paskolos bo- 
į; ną už >$.100, ■ Lietuvos nutversite -. 
,į tųi -y $52:50/ dabartinei krikščio- 
r, nių demokratų paramai Liėtuvo-: 
į je $50.00, Lietuvos kariuomenei.ir 

Šaulių parėmimui apie $30. O 
čion Amerikoje audusiam; vaiki
nui tai ne šmeižtus, bet kepures 
augštyn kelkim už jo tokį gilų 
tautišką susipratimą. Kas liiik 
jūsų ■ prirodinėjimo Šv. Jurgio. 
draugijos gražių Lietuvai’ pasi
darbavimų, tai pilnai mes pripa
žįstam kad draugija, pirminin
kaujant. V. Butrimaieiui, A. Žie
miui, St. Jonaičiui/ VI. Pikūnui 
labai prakilnius darbus’ atliko 
Lietuvos naudai. Tuomi pakėlė 
ne tik draugi ją, bet ir visus į Ro- 
ehesterio lietuvius į garbę, ką da
bar jūs taip su pamėgimu sveti
mais nuopelnais dangstotes.

Kas link barimo ■ mūs už antros 
t ' korespondencijos, rašymą, tai kad 

mums ir- gprb., kleb. kun. J. Kasą- 
? kailis -liepę rašyti, tai. ture jo būt

♦
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rašoma. Už slapyvardžių vartoji* 
mą'iv-gi jūs patys kalti, kad lig 
Rusijos’ komunistai uždraudei lai
svės žodį grasindami iš draugijos 
prašalmimu. Turbut prasti tams
tų nutarimai, jei taip aštriai een- 
zuruojat kad tik nepasiekt visuo
menės ausies, ' .

Užvis būt goriausia, kad drau
gijos įgalioti korespondentai ne 
koroapandeneiias. melagingas ra
šinėtų, kuriomis Šmeižia lietuvių 
tautos visuomeniškus daug- pasi
darbavusius veikėjus, bet kad S, 
Butrimovič daugiau nesiprieŠytij 
per draugijinius susirinkimus Lie
tuvos krikščionybės, palaikymui 
aukoti. A, Dominas pasistengkie 
nors vieną Lietuvos Paskolos bo- 
uą įsigyti, o Ig. Kairi, perstolde 
piktavgy ant'‘Lietuvos miličiįantų 
už kirtimą rykšte per basą. .

Kaip' gerbiaimeji mano užma
nymą pradėsit vykdyt, nebus lai-, 
ko ergelius laikraštijoje kelti, o 
Lietuvai padarysit gražios naudos. 
Tuomet įvyks gražus, ramus musų 
jlraugijinis'sugyyeniiimš.._j______

. Vietinis.

i

Z<I> SUVAŽINĖJO 
AUTOMOBILIAI,t

’A
Massaehusetts valstijoj per 

gegužio mėnesį automobiliai 
suvažinėjo ir užmušė 46 
žmones. .Pernai šeši žmonės 
mažiai! žuvo “dėl tos priežas
ties. Šiemet vaikų daugiau 
suvažinėjo, negu, pernai. 
Šiemet vaikų suvažinėjo 18, 
pernai tik 12. Vaikai neat
sargesni pasidarė.

\ RENGIASI STRŽIKAN- ■ 
LJOV —X- " \Pj 
\j^Naujosios Aiiglijos.telefo- 
nystės ■ rengiasi streikai!. 
Reikalauja įvesti 7 valandų 
darbo dieną ir pakelti algas. 
Derybos kol kas neišdavė• **• . . ’ ■ 
gerų, vaisių, Streiko klausi
mas bus pavestas-referendur 
mui.

MONTREAL, CANADA.

LDS. 92 kuopos susirinldmas 
bus birželio 10 d. 4 vai,, tuoj po su
sirinkimo S. K. Dr. parapijos sve
tainėj 720 Parthenais.. Visi na
riai prašomi ateiti, nes yra vi
siems žinoma, kad mūsų gerbia
mas piimininkas .Juozas Braknis 
apleidžia mumis, išvažiuodamas į 
Suvienytas Valstijas, todėl turi
me visi į viršmihėtą susirinkimą- 
sueiti ir pasirinkti sau kitą gabų 
veikėją už pirmininką. Labai ne
malonu, kad nariai nesilanko ant 
susirinkimą ir nesirūpina savo 
darbininkiškomis idėjomis, .. nes 
mūsą kuopos mėnesiniai susirin
kimai visiems nariams yra žinomi 
kad ketvirtam sekmadieny' kas 
mėnesis esti susirinkimai. Gegu
žės 27 d. dėl neatsilankymo na- 
rią susirinkimas negalėjo įvykti. 
LDS. narią tarpe trūkstą vieny
bės tarp kuopos narią. Jeigu vi
si nariai veiktą isvieno, be abejo
nės mūsą kuopa visai kitaip atro
dytą. Todėl broliai stokime pe
tys į. petį ir pamatysime daug nau
dos.

LEIS APŽIŪRĖTI.

■ Milžiniškas laivas Le- 
viatlian, kurs cįtbar taiso
mas So. Bostono prieplau
koj bus parodytas publikai 
birželio 14 d. . Žmonės bus 
leidžiami nuo 9 iki 11:30 vai. 
A. M. ir nuo 2 iki 5 vai. P. 
M. -Spėjama, kad 
žmonių galės milžiną 
rėti. ;

J. PundWs,
92 kp. rašt, kas. ir pirm.

Prieš karų Rusijoj: pinigu 
buvo apyvartoj tiek kad 
kiekvienam žmogui- atsėjo 
po 30 rublių arba po 150 li
tų. Dabar Lietuvoj t-ęatsei- 
na po 12 litų.
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‘Susįvienįjimas Lietuvhį 
a R. K. Amerikoje-* •

yra,'GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

* Tai musu, lietuviu kataliku uesugiTaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike ! Jei..įar prie šios organi- ■ 
cijos nepTildausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- m 
rašyk,, nes ji: ’ ’ • »

* 1. Apsaugoja narni gyvastis ir merka pomirtines $150,00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00,

2. Moka pašalpa mariams ligoniams kas savaitę po:
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. . _

3. Šelpia suVargushis narius ir našlaičius.
4’ Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ^Garsą’L ■ •; - k
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gorus raštus ir dalina, na-

' riams veltui. l\ l\
. / [J 6. j Platiną tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re*.
JfeĄi^tw£JoW)liką; '■ v KUI' u

7,’ Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienu 
metą amžiaus. , -

Įstojimas į S, L. R. K. A. prgiiff, menesirm mokestis lengva. Kuo-
• pos yra visose didesnėse lietuviu kolionijosc Ajitorilioje, todėl^ norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba. • Cen
tro Raštinę: ,

, » S. £. Ė. K. AMEEIKO JE
Rą 222 So. 9th str., ‘ BrooHyn, a.: _

DARBININKAS
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Apie Valkininkus lenkai 
su didžiu uolumu kerta mil
žiniškus miškus ir gabena 
medžius užsienin. Tuos miš
kus yra paėmusi lenkų val
džia.

Pastaromis dienomis Bos
toną užpuolė kaitros. Ter
mometro .gyvsidabris užlipa 
virš 95 laipsnių. Laukiama 
lytaus su perkūnija.

PRIGĖRĖ DU BROLIU.

Ties Vrakefield ežere vie
nas vyras plaukinėjo valty
je. ’ Toji netikėtai apsivožė. 
Skęstančio brolis puolė gel
bėti. Tečiau abu nuskendo.

r--------— ----------~—7— -■-»-<
PARSipUODA automobilius MAN- 

tVELL, labai pigiai. Norime greit pai*- 
tluoti. Sužinoti “Darbininke,” 366 W. 
Brotulmiy, South Boston, Mass. (T)

10,000 
apžiū-

' Siame įkyrioje mes laiku 
nuo laiko grlHenstae rei. • 
kaliu Įdomios bdalanJIoma 
motinoms ir motiiioms jau*; 
ny k&dllčly,

Kldlklg aprūpinimas irpe- 
nijimu yra. ddykasgyvM 
svarbos kelmynai Ir tautai

, ir mes jaučiame, kad tai. 
yra dalykas^ kurĮ ętes tu^ 
rlme reguliarilkala Ialko*| 
tarpiais atviral.ir.laisvai 
pergviTdentLl

kUDIKIv>

DĖL APRŪPINIMO > 
MOTINŲ IR JŲ - 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

CAMBRIDGE, MASS.

šventąs koncertas.

Birželio 10, 7-.30 vai. vakare Ne
kalta Prasidėjimo Panos Marijos 
bažnyčioje atsibus labai puikus 
šventas konceRtas. Apart vieti
niu choro ir solistu bus geriausi 
giedoriai iš South Boston, Monte- 
llo ir iš'iktur; Cambridge’iaus ir 
apielinkės : lietuviai turės . gerą 
progą pasiklausyti geriaushį gie- 
dorhj ir gražiausią giesmių-. Cam- 
bridge’iuje dar panašaus koncer-. 
to nėr niekad buvę.

Dabai1 įėjęs į Cambridge lietu
viu bažnyčią tai negali atsigerėti 
gražiais altoriais kuriuos puošia 
labai puikios stovylos. Altoriai 
visai naujai murmuro išvaizdoj 
numaliayoti, gražiai paauksuoti, 
labai puikiai atrodo. Tas visas 
nemažai lesavo. Rengiamas todėl 
ir šventas koncertas padengimui 
lėšų,, u kas: liks viršaus eis mort- 
gįčiaus mažinimui.

Kviečiame visus iš visur mums 
■padėti.

Rengėjai.

Kąs tik ’gyvas, seiii/ jąiiĮU it maži pTibįTikįt .ant šio. iŠ^ 

važiavimo. .Ttiks išvažiavinias, tai sveikata žmogui, tėti ty- 

/ ras oras ir smagi vieta, šiemet dttg smagesnė kai^r pernai;

Bus visokią valgią, šaltos košest iee-uream^ - liettiviskiį 

dešrąJ Kviečiant vietinius iiyiš ąpieįinkirmj miesteUiL 

Privažiavimas parankus, tik vienas foras. - Važiuot reikia 
į Pprbst Dili, o* nuo PoTost. Itill paimti Mattapan karą ir

* •- " , * t * "į . A -

išlipti ant Dtah Avė., po deš iiiei ir piknikas, tep bus kam 
parodytu. Ištikus lietui,.• piknikas nukeliamas į sekantį 

nedeldienį./ - / . . / . ..
- . 7 -f ' ?- & K Mrfjos KMas,

f «
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LDS. N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

PIRMININKAS — ■
P. J. Kyrius, ;* 

138 Union Avė., .
; \ ' ’ Brooklyn, N. Y.
VICE-PIRMININKAS —, 

D. Jantilionis, ..
. < 314 AValnut St., . .

Netvark, N. J.
.RAŠTININKAS —

J. Sereika,.. ■ ’ . ’
... 211 Jėfferson Streo-V

■ Netvari?, N; J. ■
KASIERIŪS-— 

. * V. Daubaras,
■ 200 South iCĮrst .St;-,

Brdoklyu, N. Y.

l'
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>
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f

A
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?NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siuiu 

tinį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų. Yra tai veika- 
las^nepaprastos svarbos. Ja-*

& Dr.' Pietaris vaizduoja 
>vės Lietuvos stovį. | 

tomu; Dvi audimo 
amarais knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pP 
gi kaina. Tiktai vienas do ' 
lems su prisiuntimū.

“DARBININKAS”

OR. A, J, 60RMAK
[«mU.USBĄ8J|

DJLITIITU ■
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REIKALINGI geležies llejyldoj <lnr> 
bildukai, taipgi vyrai ‘mokintis prie 
Mokling Markine.’ Ameriean Blake,1 
Shoe & Foundry Company, Nonvoii 
Centrai, Npnvooct. .

KEMlĮt, MonUUo, lUn. k 
(Kampo Broad 80

’ TtL Jftraektoi i!12.W.

BoatonMrejl

DRl J. C. LANDŽIUS
LLSTUVIS gydytojas m 
; k CHIRURGAS.

Gydd Aitriai ir chroniškai ligas 
vyru, moterų ir vaikų. Egrantl- 

. nuoja kraujų,spjaudalui, Mlapuašg 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems Adresai;

BOUTHBOSTON,MAS8.
Į (Kampas G St ir Broadv/ay!
1 VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—0

A

*

REIKAUHGA MOTERSS
Prie namųritooš<n Lengvas darbus ir 

: ant .visados, Valgis ir kambarys. At- 
: sišaukite šį netlėldieiiį nuo 10-tos vai.
ryto iki 9-t<>s vai* vakare. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės sekančiu, 
antrašu: 12 Lorlirg S t., So.- Boston, 
MaX..‘ • . ' (9)

Visokiems * dirbtuvės da|’- Į Jį

* bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas, Mokama alga i S Tel. So. Boston 82S B
laikė'moldnimosi. g. «*VplIpFll
^WRICA^RTOBE^ I—BihMiJLi-uSartlL- 

mUDAYV | ' JKASPARAVKIUSy
LOALL AJM x H Laikinai perkeis ofisų po

i . ~ ,, \ _ Iii 425 BndADWAX, So. Boston, Mah. B
Arti Kendall Sq., Cambndge B ' G/iao valanda f : 

| Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir mo Id» 
iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 v. vak. 

Ofisai uždarytas subatos vakarai!
Ir nedėliotais.

DIDŽIAUSIAS BARGEHAS
I’arslduoda 3 šeimynų 11- kambarių 

medinis namas, gasai ir toiletai, -ren- 
dos per menesi $35, preke $2,500, įneš
ti reikia $709. Kreipkitės pas:

■ D* ,T. OLSEIKA,
• 425 Broačhvay, So. Boston, Mass, 

*. ’ .Tek 2805—.T. ;
. ' . (.12)

REIKALINGAS BUČERIS
Kurių supranta tų amatų, meldžiu at- su
sišaukti šiuo adresu: j.. VĖLINKI S. lt* 
Box 533, Forest City.- Pil. • (U) Mi

I
—.;---- ,----- :----- |

Hl’ n 
hl
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4
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16 Mėtę South Bostonu j

M H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS |

W. BROADWAT |
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v, vafc |

tiR paTludymus. ieško geros vlętos? R;h- Į
w TeL So. Boftton 270 ■I J, MAC DOKELL, M, D. į 
gį tfaUiua tutikalbSti ir HetuviilMt, ■ 
S - Ofiso Valandos: . |
H Rytali lkl 9 vaL Po pietų nuų I—H s 
H Vakarais nuo 6 Iki 9. “T 
| 6M Brcadw&y, So. Bestos. I

VARgONlNKAS,,, 
Suprantantis gerai savo amatų ir «ty- pi 
Imtis darbuotis tarpo jaunimo ir tiirin- Į ė

kale gerbiami klebonai • kreipkitės į Į 
“Darbininko” Administracijų. lSI

PARSIDUODA
RESERANT^

Geroj lietuvių apgyvento] vietoj; sa
vininkas eina į kitų Mznj, todėl tuo
jau turi parduoti; daro biznio apie 
$400 į savaitę. Kaina $2,600; A. L 
KUPSTIS, 332 Brotuhvay, So. Boston.'

' . (9)

XIV

• , UčkMėjlmas, . .
Iš visų mažiukų kūdikystės negalia- 

vimų mažai yra tiek dąėdanė.ių Ir lai
kais taip sunkiai pataisomų kaip vidu
rių užkietėjimus. Išrodyti visas prie
žastis iv paaiškinimus, to negalia vinto’ 
užimtų perdaug vietosi Lai užtenka 
pasakymo, kad veik visliose atvejuose 
tiesioginė priežastis gali būti bude, ku
riuo kūdikio maistas yra paruošiamas. 
Tinkamas nustatymas maisto,, kad j iš 
sutilptų su kūdikio norais iv reikalayi- 
mitis», dažniausia užkietėjimų, prašali
mi. Gyduolių labai negudru yra nau
doti, jei daktaras to nepataria.

Kad atitaisius šitokius dalykus mes 
rekomenduojame, kad iki penktam mė
nesiui vartoti oatmeul vandenį priren
giant maistų. Po penktam mėnesiui 
pridėk oatmeal košelę prie pieno ir 

.vaisių sunkos*, ypatingai apelsinų .sun
kos. Laike antrų metų kepta obuolie
nė arba perkošta sunka slyvų gstii Im
ti duodama.

Svarbiausiu už viską, vienok yra ank
sti praniokinti kudikf prie regiiliariš- 
kų judėjimų vidurių. Geriausias lai
kas tai tuoj po p’usryėių, ir kiullkiul. 
augaiit reikia neleisti nei jokiam žai
dimui .ar darbut trukdyti šitam daly: 
kui. Jauninusį kūdikį galima pripra
tinti prie skylutės ir pasodinant tam 
tikromis valandomis kas dieną, galiant 
tą paprotį jaiu įkalti, kas yra svarbu 
sveikatai. -

Liuostiotojai uerelkia. dažnai varto
ti. Jie ntisiipuina vidurių muskulus ir 
išplečia pilvą; Ideališkas gydymus su
sideda Iš pralaviniiuo vidurių regųlia- 
riškul be pagalbos atlikti savu •funk
cijas.

■ .Tavo kūdikio pirimeji metai yra svav-į 
blausi Jo pradžia gyvenimui peikiau-1 
so nuo maisto kurį gauna, per šltits 
dvyliką mėnesių. Maistas, kąd išau
gintų stiprius kaulus ir vlkrh^kojus, 
turi Imti sveikas, maistingas tr tuo pa
čiu sykiu lengvai .suvlrškonms.. Jei ne-, 
gali žindyti savo-kūdikį, pluuoji jūsų 
mintis turėtų būti Borileids Engto Pie
nas, Per daugiau kaip t>o motų .mo
čiuos. ant jo atsidėjo, Gydytojai stip
riai rekomenduoja -Engto Brand dėlto, 
kad jis stulgūs, Švitrus, lenA'val pndaro- 
tuas. ir iėugval suvirškninas.

Nei vietms kūdikis nottu'i būti atiku 
tnlitoyiulinainų kūdikystės ligų. Jei jo 
Kūnas yrit pirmos klosos padėty, jam 
jau gamta iipgelbstl lipveUcti ilgas, tik- 
tai tada, kada jo sistenm Tnlpsuiškul 
geuilu.jnĮo. tiedapenėjlmo, jis tampa 
kwva auka llg<nns. .- Itu'kvtomis vab 

■k®Ridi’greitai Ir pHirįI?atsigauti jot 
JįWpsupa tikros sveikatos sąlygos, Ap* 
SangoJnUtls •maistas yra hvarblausta, 
apsauga, 1 Pridedant Irordon's Engto 
Ploną- puto jūsų ■ kūdikio kasdieninių 
valgių, gali Imti tikrus, kitė ju kutuis 

: girniui relltnlnujauto nuilsto. Tavo ku- 
, tUKls ’turėtą gauti po‘ du šaukštu l&igto 

Pieno tomdton apavi kitu valgią. At- 
mležk du 'auukštti Engto Bonu su U’V. 
Into kotvirt'pdidlttls puoduko Šaltu „Vito* 
tiems, į?nuęk'sūi Jiudlkiul' kai fetuln jį 

- gėrhut' myli sti glng ato, -vaisių' snfdutj, 
supluktu kimišlntu Ir sknnskonlu. •

i<kttityk ftous* nfrat)ixnius ittiiilIM Pan 
Siti'dili' ir pdsidčfc juos aindiuli -

. * * " ’* »
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PARSIDUODA GROSERNE 
Prie pat beaeh’iu. ant kaiftpo,'. yra 
labai gera vieta. Biznis labai ge
ras,-nes nesiranda aplinkui kitą 
groserniu, toli viena nuo kitos. 
Kreipkitės sekančiu antrašu: 

ROŽE VOVERIUTĖ
1512 Columbia Rd., South Boston.

BUČEBNE m GROSERNE 
PARDAVIMUI

Yra ant bizniškos gatvės, geroje vieto
je. Parsiduoda pigiai, nes norime va
žiuoti į Liotuvų. 177 'Adams St., Neb
ark, X J. , (7)

71 METŲ JAUNAS IR NIEKO 
PAS NIEKĄ NEPRAŠO.

Sako šitas vaistas yra tikras nervų 
ir kūno tvėrėjas.

Gea, W. lliley iš Anabel, Mo. rašo: 
“Esu 71 metų jaunas. Nuo to laiko 
.kaip aš pradėjau iinti Nuga-Tone’ų 
nieko iš nieko nereikalauju. . Jei iriau 
parsieina susitikti su audra, tai-aš pa
imti Nuga-Toneto tabletų. Ilangelis ma
no mylimųjų yra palaidoti kapuose, 
kurtę galėjo laimingai gyventi, jei Jie 
l>Xtų ėmę Nuga-Tone'ų.” šitas didy
sis Nervų, Kraujo ir Kūno Tvėrėjas y- 
ra lygiai geras-seniems ir jauniems, 
vyrams ir moterims. Jis duoda stip
rumų ir drųsų. audrai išlaikyti. Per 
35 metus Nuga-Tone’o receptas buvo, 
vartojamas nepalyginamu pasisekimu. 
Priimk' tik tikrųj{ NųgarTone’ų. Pa
mėgink j j pats, ir įsitikink. Vienam 
pilnam mėnesiui gydytis tik $1.00. Nu- 
-ga-Tone'sį pavadvinėja visi geresnieji 
• apt lekiu i hka i, pcrzl tingu i gura nfumbi- 
mi, kn.d suteiks pilnų patenkinimų, ar
ba .pinigai bus sngrųMnti (garantijų 
rusi prie kiekvienos bonkelėa!, arba 
pasiųs tiesiog apmokėtu paštu Natio* 
nal Lnboralory, T03S K. \Vabiislt Avo., 
t’hnntgo. pasiuntus jiems $1.00. (Atlv.)

gaujai gautos iš LIETUVOS mal 
daknygcs yra šiokios: . I

Mažas Aukso Altorius, audi- : ! ! "
mo apdaru ..........................$1.00 KD. LIET. KUN. KEISTUČIO

Mažas* Aukso Altorius, skū- ‘ Į DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
, ros apdaru ..: 
Aniolas Sargas,

daru *____ _ .
Aniolas Sargas,' audimo ap

daru .
Gilus Atsidūsėjimas, audimo

apdarais, • maža .......... .60
Visuomet su Dievu, audimo

apdarais, maža .. 
Norėdami jas gauti kreipkitės pa*;

“DARBI NIEK A S

». <

.........,$1.501 BOSTON, MASS. ..
skūros ap- PIRMININKAS — Vincas Zalecka>, 
•...........  ...$1.50| 81 Mercer St, So. Boston, Mass,

VICE-PIItM. — Antanas Pastolis, 
• . 146 Bowen St, So. Boston, Mass,

.......... .651 PROT. RAST. 4- Antanas Maciūnas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

FIN. RAST. — Jnoz. Vinkevlčluš, 
’ 169 W. 6-th St, So. Boston, Mass,

KASIERIŲS — Andrius Zalieckas, 
307 E. 9-th St., So. Boston, Mam 

, .60. MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
J 115 Granite S t, So. Boston, Mass.

JO. L. K. Keistučio d r-j a laiko mSne* 
”■ ainius susirinkimus kas. piratų' nedek 

_ „ _ _ « — c^enl kiekvieno menesio po No. 694 .
366 Broadway, So. Boston, Mass | Wasbin£toh st., Boston, Mass., 6-tą v. 
_____________ '. _________ ;______ ’ I vakare. Ateidami drauge ir naujų na* 

’______________ ■ į du su savim: atsiveskite prie musų di>
Jos prirašyti.

♦,

.. Tel; Malu 24S3

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South • Building
■ . 294 IVashingtoh S.treet • 

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

Gyvenimo vieta
10 Wikthbop Stbeet, East Boston 

Tek East Bostou 152—J.• ............ - ... .

•4T-

I
BV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI

I Elzb. Mieinlktenė, pirmininkė, 
Į 44 Cedar St., Hartford, Conn. 
Į C. Lablckienė, vice-pirmlninkS, 

90 Sheldon Street, Hartford, Conn.
P. Lablckienė, iždininkei

44 Madison St., Hartford, Conn. 
Marijona' Katkanskaitė, f in, raštininke, 

16 Atlantic St., Hartford, Conn. 
" į R. Pundzienė, prot. raštininku, 
- 19 IV alco 11 St., Hartford, Conn,
£K3ffiffi®Q©©^$©®©ffi©©@©©©®@©Sfrl- SIo.s afcabūna kas 

‘g. antrų nedėldlenj kiekvieno» mėnesio, 
gPIRMOS RŪŠIES ĮBARBERNĖg Į bažnytinėje salėje. . 
I EdmS?’ V5VnmS’ mer*| Sv‘ KAZIMIERO R. K. DR40S 
I Turime visokių kvepiančių toni-| | ^OŲTK BOSTON1, MASS. « 
||kų pinu įmins. gi VALDYBOS ANTRAŠAI.
'® Atotklto ir persitikrinkite,’a? ti-^l ______ _

;gktu,' kad busite patenkinti. ‘ gį PIRMININKAS — VL -PanlanjAtt* 
® n -d tj A tA xr H 314:t S-tli St. Tel. So. B. 3335—M. 
Įg- (J. b. B A B lt N g VICE-RIRM. — J. JaruSa, ‘ ■
1116 DORCHEOTl® AVBXw8 pro^iŽ^-Sį.
& SOUTEI BOSTON, MASS, ^1 Columbia'jįj.,S. Boston, Mamk,

(mp vat into.vmvAY ryHiir.tėl &l FIN./RA&R K. Kiškis,
I . 428 E. 8-th St., So. Boston, Mass, ? '

~ IŽDININKAS — L. švagždis,. ‘
1 | 111 Botven St.,.So. Boston, Masu.

TVARKDARĮ^ — P. Laučka,
. 393 E. Flfth St., So. Boston, Maf* . .

DRAUGIJOS anrašas reikale 
į 866 Broiuhvay, So. Boston, Mani. : 
| Draugija buvo susirinkimus laiko 2-rf 

. į ttcdėltllenb kiekvieno mėnesio 1-ihų vak 
■ t po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 

, I Sevęnth St; So; Boston, Mūsa . .

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
J DRAUGYSTES VALDYBOS 

•• ADRESAI, A

PIRININKAS — J. L Petrauskas,. 
T 252 Gold St:, B'o^Boston, Mas^ . 
į VICE-ITRM. •*- Kasys Ambroitas. 
į 402 E. 7’th St., So..Boston. Ma«k * . 
| PROT. RAST. *-* Julius Siektam, ’ .
I lll-Bcnven St., So. Boston, Mase. 

Į FIN. RAŠTININKAS — J. Švagldys, 
| 171 w, 5-tĮi st, s& Bokton,'Mm
Į KASIUSIUS A Nauditufaai 
į . 685 K Brondvayi Boston, NiaM

MAUŠA,LKA J. .Malkhk'
Į 7 'mntteld SU So» B<Mton? .M«fe 
I braugtfiĮ laiko susirinkimu/ kas th£i« \ 
I nedėldlcnl kiekyleno :menerio> t>rt tat 
| po pietų' W Petro partpŲoe vaHt. 49Š 
< Beventh Št» Bonttf BobtOhrMkB*

< k

Ha / . taip gteiŲ, Kąu su jokiu kuu piunu
TnT Ik negales lyglutlš—be kratymo pirm pradčšlunt. >

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOSI
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo Ir auukaus 

. tarnavimo. . ‘ ‘
ŠUTAI,PINA savyje daug rašalo'. < -
NEBĖGA-—Siunčiame iiov paštą Ir evpresu į visas 

šalis pritrauktas rašalo; Nėra kitos plunksnos jai 
lygios, , • ’ k •

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna .
* -s -.............1 ■» ■- 1

Jų kaina su geltoniu, yra visiškai ženm, . $2,50, 
$3M $3W$4.00, $5,00, $5,50, $0.00 it nugrims. 
Pink dabar i Mums ir mes už kiekvienų plunksną 

garantuojame. : -
. .... ./ “DARBININKAS” :
366 W. BnoADWiTi Boston 27, Mass.
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