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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sus^iprinimd^bųs ma
lonesnis. Dievui ir paeiaiBąžny- 
čiai, ir žmonoms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir ; 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

.' rimtybei, ir pajėgoms.. žmoniij 
. vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

NAUJAS PASIŪLYMAS. 

: Berlin.— Vokietijos val
džia pasiuntė, naujas kontri
bucijų išmokėjimo išlygas. 
Pasiūlė kasmet išmokėti ali- 
jantams . po • 1,200,000,000 
auksinių markių. Išmokė
jimą garantuoja duodama 
mortgičių ant geležinkelių, 
laivų, bankų ir kitų turtų. 
Taip-gi ketina paimti mono
poliui! taboką ir svaigalus.

Tečiau nesako vokiečiai 
per kiek metų po šitiek mo- 
;kės. Sako, kad šitas klau
simas bus išrištas vėlesnėse • *•.

‘ derybose.’ ‘
< • •

Francį ja šitą . pasiūlymą 
atmetė..
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UTARNINKAIS, KETVERGAIB IR 
• SUBĄTOMia.

Ulrubefy metanui ..............15.150 
DARBININKAS

866 Broadvvay, Boeton 27, 
TeK s&uth Botlsn 8i0.
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Kaina 4» centai*

MOTERYS PASITYČIO
JO IŠVYRU.

Ilaverhill, Mas,^. — Į vie
na strytkari žaibas trenkė. 
Niekas nebuvo sužeistąja Bet 
vyrai taip persigando, kad 
grūdosi prie durų, jas iš
laužė ir ūžtelėjo lauk. * Bft 
grt&t atsipeikėjo pamatę, 
kad nieko bloga nėra. Gi 

<moterys ’ ramios buvo ir pas
kui iki soties tyčiojosi iš vy
rų bailumo.

/

KALBĖS PAKŠTAS
Waterbury, C t .—Connec- 

ticut LDS. kuopų apskričio 
piknike birželio 10 d. š. m. 
kalbės Dr. Kazys Pakštas* 
nesenai atvykęs iš' Lietuvos.

• RUSIJOJ NESA SPĖKOS 
Pašalinti BOLšii

. / ' • VIKUS,. K
.r. T • M-. *--- - -*«■= - - .»■***»■*■’ i - . z ■-»* w v

Montana valstijos federa- 
lis senatorius Wheeler buvo 
Rusijoje ir pats tyrinėjo ten 
visų padėtį.- :

Jis pažymi, kad Rusijos’ 
gyventojai yra Šimtu metų 
atsilikę nuo Amerikos .civili
zacijos. .Kaipo toki jie bile 
saujos teroristų gali būt val
domi. . ’

Rusijoj skaitoma apie 
400.000 komunistų, kurių 
rankose yra valdžia.. Komu- t, f.

nistų valdžia, žinoma, auto
kratinė. • Ji turi 600,000 vv- 
rų armijų, kuri atatinkamai 
išlavinta ir kūogeriausiai 
aprūpinta.

■ Rusijoje‘šiandie nėra jo
kios laisvės. Leidžiami tik 
vieni. bolševįstiniai . laikraš
čiai.. Nėra spėkų, kurios ga
lėti} nuversti bolševistinę 

. valdžių. ■ Dėlto, ta valdžia 
gali gyvuoti gana ilgai.

t

BANDITŲ DARBAS:.

N eta- York. Keturi ban
ditai įsibriove į Barnątt 
Goldstein krautuvę'ir pavo
gė brangmenų už $70,000.

RENGIAMA MILŽINIŠ
KA KONVENCIJA.

kad čionai rengiamą milžti 
niška priešprohibicinė kon
vencija. Bus pareikalauta 
žinomą Volstea^o įstatymą 
siimodifikuoti taip, kaip no
ri, žalies-gyvor.tojaiy bet ne
sausieji fanatikai, kurie 
griauja ašmeninę 4 žmonių 
laisvę.

Konvencija rengiama atei
nantį rudenį prieš pat susi
rinksiant sesij on Kongresui.

Konvenciją rengia “Asso- 
eiation Against thė Pf ohobi- 
tion Amendment.”, Ši orga
nizacija turi savo šakas vi
sose atskirose valstybėse.

“Kas nors turi būt daro
ma, j ei norima,- kad Ameri
ka gyvuotų/’ sako. kap. 
Stayton, tos organizacijos 
viršininkas. “ Visoj šaly 
kita baisi sentimento audra 
prieš tą fanatišką prohibici- 
ją. Turi būt kas nors atlik
ta. Kongresas turi išgirsti 
ir paklausyti, didžiumos no
ro. .

“Per praėjusius dešimtį 
metų pasauly žlugo trys iš 
didžiųjų valstybes. Tai į- 
vyko dėlto, kad tų valstybių 
valdytojai leido paikus įsta
tymus.” *

RAKINA ATKERŠYTI..
• London.. — Anglij os laik
raščiai pradėjo raginti savo 
valdžią daryti žingsnius, kad 
atkeršyti. Amerikai už už
draudimų -gabenti svaigalų 
laivais, plaukiančiais į Ar 
merikos uostus.

k/''' .e

ŠAULIU KONfcERTAS.
'• ■ J
Dabar ruošiaįma gana 

daug koncertų. Gal būt to
dėl liko musų spaudoje lyg 
nepastebytas šaufių konoer- 
tas, ivykusis' š/ lį. gegužės 
13 d, Šaulių Teatre. O tai 
buvo koncertas ^minėtinas 
tu6 žvilgsniu, kad jame pir
mą kartą viešai pasirodė 
nauja‘kultūrine jėga *— di
delis Šaulių cliorąs 74 žmo
nių sudėty.* Šaulių choras, 
neabe j o j amai, dabar Kaune 
yra rimčiausias cfioras, Kiek 
tekė sužinoti, choras' turi 
sveikintiną nusisiįtymą dai
nuoti išimtinai liaudies dai
nas ir lietuvių muzikų kom
pozicijas, kad proįaganduo- 
tų .lietuviškąją muziką ir 
dainas. ' v- . ■

4.

NEILGAI-TEGYVENO
■Saudom, N. TI.~Horace 

R. ’.Warren, 21 m. amžiaus, 
apsivedęs prieš dvi savaiti 
nuskendo upėj. Jis su savo 
jauna pačia maudėsi ir.užsi^ 
manė per^laukri .vpmL 4ipę« 
Jį skęstantį pati nore jo gel
bėti ir vos ji nenuskendo.

i

VATIKANO TARYBA
SUSIRINKS lffSS m...

Rymas. — Paskelbta, kad 
Vatikano1 Taryba atnaujins 
savo susirinkimą spalių mė
nesį, .1925 metais.

Tam tikslui pasiruošimai 
jau eina. Apdirbami pla
nai dvieni, svarbiausiam 
Mausimam: teclinikalis pa
tvarkymas, idant Taryba 
pasekmingai' galėtų, veikti, 
ir idant suvažiavę hierarchi
jos nariai .turėtų' čia atatin
kamas vietas. . ■

Suvažiuos iš viso pasaulio 
Arkivyskupai ir. Vyskupai. 
Jiems reikalingi kambariai 
apsistoti.

Vietos spauda daug rašo 
prieš amerikoniškus .meto
distus, kurie darbuojasi Ro
moje* įsigyventi ir užtenidv-, 
ti Katalikų Bažnyčią. Nors5 
jie to negali atlikti, tečiaus, 
katalikiška Italija pakėlė 
protestą, kuomet metodistai į Karmą bm'o ilgai.abejoja- 
rengėsi statyti savo maldna-j .. _
mį ant Moiite. Mario ankštu- 'gu buvo, kad 80 personalo, 
mos,

REZIGNAVO.
Pekinas.— Cliimjos mi- 

nisterių. kabinėtas rezigna 
vo. •
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— Gęgųžėsjm., 12T ^atvyko į 
Kauną iš Olandij os. “Meno 
Kurių Draugijos” direkto
rius J&. von Harjeh tikslu 
apsipąžinti su Ldtuvos' me
nu ir orgąnizubtiwiąndijoj 

' Lietuvos meno
pač jam įdomu buvo susipa
žinti su liaudies tautiniu pie
nu. . Jis aplankė parodą Sei
mo rūmuose, Karo muzėjų, 
apžiūrėjo Čiūrlionies- pa
veikslus ir gegužės 16 d. iš
važiavo atgal į Olandiją. 
Parvykęs namo jis prane
šiąs Lietuvai kada galėsian
ti įvykti pirmoji Lietuvos 
meno paroda Olandijoj. P. 
von Harpen spėja, kad pa
vyktų ją Suorganizuoti net 
spalių mėiiesį. Tai bus ant
roji mūsų meno paroda už
sieniuos, nes mūsų Užsienių 
Reikalų Ministerija jau. yra 
gavus iš Paryžiaus pakvieti
mą padaryti š. m. lapkričio 
mėnesį Paryžiuje’ Lietuvos 
liaudies meno parodą. P* 
von Harpen įdomavosi taip 
pat ii^muzikos kūriniais, Mi- 
rių žymesni bus jam nusiųs
ti/

DARBININKy REIKALAI.
l/SAL^tJOS AR s'iREIi*' 

KULTI.

NaujosiosAnglijos telefo- 
nystės birželio 19 d. balsui 
ar streikuoti dėl sutrumpi- 
nimų darbo valandų ir algų 
pakėlimoariie. j——

BNIOS Iš LIETUVOS.
čių, įplauks į Lietuvų ir iš
naudos jų, nieko lietuviška 
neduodamas. Spėta, kad jis 
bus populerus, laįai lanko
mas. Leidus tačiau, dalykaj. 
kitaip pasirodė: daug per- 
soAalo -paimta iš. čionykščių 
žmonių, duota net lietuvių 
klounų ir aiškintojų, arklys, 
be ko. kita, pašoka ir sukti
nį Visa tai gerokai nudažo 
cirkų lietuviškumu ir be
veik patenkina publikų.

Tiesa, kad 3,000 vietų be
veik visados pilmį. Naujie
na, Kaūno publika atsitrau
kė nuo kinematografų ir 
nuo karčiamų. Tai ir Čia 
klausimas, kur geriau pini
gai praleisti, atkrinta. Ki
nematografai jau- nusibodo, 
net pakyrėjo. Kad' sprogtų 
karčiamos, niekas joms am
žino atilsio neištartų. O 
Kauno pramonei' neblogiau
sią verstis šu tiekuo »uvar- 
totojų.

Cirkas vargu bau kų de
moralizuoją. Tiesa,' klounai 

na nepadorią!. Bet cirko 
sportas: žongliavinias ran
kom. ir kojom, gimnastika 
žemėje, ant vielos ir ant 
trapecų,' jojimai, dresuoti 
arkliai, šunes ir kitį gyvu
liai—visa tai nekalti ir nau
dingi žaidimai.

IjieluiniįTLatvizį Vienybes 
Prailgi ja š. m. 16 d. paren
gė gražių paskaitų. Šaulių 
teatras dovanojo -tam vaka
rui salę, prof. K. Būga per 
pustrečios yalandos kalbėjo 
apie lietuvių ir latvių kalbų 
atsiradimo iš bendrosios 
prokalbės ir ' apie stumdy
mąsi tų dviejų giminių ir jų 
giminėlių, kol galų gale pa- 
sėdūS pasidarė Aukštaičiai 
asimiliuoja sėlių giminęt že
maičiai keršių, latviai ly
bių.

Tų dviejų giminių būtų 
retai kur kitur matomos 
ekspancijos, kol prisigrūdo 
prie jūrių. Lietuvių siekta 
Rezeknės ir Gardino. Lat- 
vių išeita iš Vili)iaus Žemės 
ir jų lopšio būta Latgaliuo
se. Žemaičių susidaryta slė
nyje, tarp Nevėžio ir. Ven-

CIRKAS.

. Prieš atvažiuojant cirkui

ma,.ar-'jis įsileisti* Nėpato-
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7S SANpEM.S.i

Oliicaga.-^^io miesto san- 
dejiuose esą 564,000,000 sva
rų cukraus. Žmonės ragina
mi nevartoti cukraus, kad 
numušti jo kainas.

NAUDINGAS DILIUS 
PERE JO.

SprmgfiėlĘlR. — Vals

tijos legislątūra perleido 
balsais 99 prięš .47 Coopera- 
tive Society BilI. Tą bilių 
senatas jau seniau buvo per
leidęs. Bereikia gubernato
riui pasirašyti. Iš to biliaus 
pasinaudos farmeriai, užin- 
tęresuotieji kooperatyvišku, 
pristatymu' savo produktų 
ant vinims. '

IŠMOKA DIVIDENDAS
;■ A — *

Detroitu. 'Mieli. — Fordo 
automobiliu įstaigų vyliau
sius ofisas skelbia,‘kad savo 
akcionieriams už pirmų pus
metį išmokės 8 nuošimčius' 
dividendų; Tų akcionieriii

įstaigų darbininkai. ’ •

GYVENS ŠĖTROSE.
.C

' Detroit, Mieli. — Dėl ■ na
mų, stokos priemiesčiuose 
pastatyta daug šėtrų ir jose 
apsigyveno 3,000 šeimynų.

i
i

_ __ _ - - —- . *

TELEGRAEISTff
BANKAS. '

St, Loiiis, No. — Atsida
rė telegrafistų bankas. Va
dinasi Tbe Telęgraphejį’ 
National Bahk Depoz^J 
pirmų dienų padėta $l,50Qy 
000. Nauji darbininkai-ba^ 
įiiiinkai yra geležinkelių^  ̂
legrafistai. /•

ŽYDAI SVEIKINA £ 
GUBERNATORIŲ. £

vST.• •
Saratoya^ Springs,* 

~ Čionai žydų konvencijoj 
prakalbų valstybės gu

bernatorius Sinitii. Susiriu- 
kę žydai entuziastingai .jį

Valstybių prezidentų/ t V
Gubernatorius Smith at

sakė, kad dar pėranlcsti ą- 
pie tai kalbėti.

Žydai ’jį sveikino už pusi- 
rašvma biliaifs, kuriuomi 
panaikintas prohibiciiįįf 
valstijos įstatymas.

. t

r
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A

los. Rietavo, Plungės, Pa
langos, Telšių būta kuršių 
įsteigta. * . .

Publikos buo nemaža ir ji 
buvo labai patenkinta. Pro f 
Būga'pasižadėjo tęsti savo 
paskaitų.“ Lauksime įdo
maudami’.

- — &

•
»•
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SclieneefaclyfN. K.—-Stryb 
kariu darbininkai sustreika* 
vo, bet bandyta streikų lati- 
žyti. Dėl to kilo riaušes. 
Laike riaušių : birželio 7 ‘d, 
zvimbė ir* kulkos.

e •

RIAUŠES.

f8

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad“Darbininkas” jau parduoda Lietuvos piūifų-/lti 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą, \Tatigi visi tie, kurie norite, kad dusų 
siunčiami Lietuvon pinigai patartų į Jūsų.giminių raa- . 
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBINI^K^?* ji|M 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaus. / .
Darbininkaiį atsmaukite .kad/‘Darbininkas’1. yra Jttįtį 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų visuemet adre
suokite laiškus šiaip: •' ____

“DARBININKAS/’
366 West Broadway, . Bostoa 27, Kati
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Mbi* a Sonth Boeton’o utamlnkals, 
brtrergalM Ir MpbatomiK. Leidžia Ąm, 

Rymo Kataeitų iv. Juozapo 
tUiapnMKę Sąjunga.
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“D AUŠINI N K A S’’ 

[(Thb Wobkeb)
DTjKM LtHUAIOAN TBI-ĄVKEKI.Y PĄ£K& 

EDbUshed every Tuesday, Thursday,
BBd Saturday by St. Jobkph’b Lith- 

. DANIANR.1.A8 bociation of Labom.

“Bnt^red. as Becon.d-cla«» maiter Sept 
12, lbl5 at the post oO-ice at Boston, 
Mass., under the Acf of March 3, 1879?' 
“Acceptance for taallthg at speelal rate 
pf nostage provlded for ln Sectlon 1103, 
Act of Oct 8,1917, authorlžed on Julj 
12,1918.”

Subtcriįfįon Ratetį
Ye&rly ...»
Borton aad suburbs ..... 
Forelgn couatrleK yearly .

-- ------------- ■—;------- ;----- ' ■ . . ____ ■-------

RRA*nvIA v: A!
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.£4.50

.?5.5(>

.15.50

Pereitame “Darbininko” 
numeryje kalbėjome apie 
Mirtininkų palikimus. ‘'Nu
rodėme, kąj nėra Teisinga 
palikti milijonus tokiems as
meninis, kurie prie jų ga
minimo nėra prisidėję ir ku
rie tuos palikimus gali iš
eikvoti. Sakėme, ;kad pra
džiai prie to reikia varytis, 
kad didžius .palikimus apdė
ti riebiais mokesčiais.

Bepigu yra kalbėti apie 
įtijįt kaltes,. 'ąpįe tai, ką ItiA 
ti turi daryti. .Nenoriau 
žmonės klauso apie primini
mą-jų pareigų, apie, tai, ką 
jie turėtų daryti.

Mes sakome, kadir darbi
ninkai savo nedidelius pali
kimus privalo ne bile kaip

• K

■ '...........................  7

Lęnltijos naujasis preniie- 
ras Witos skaitė . Lenki jos 
seime dėlderaciją, t. y. pa
reiškė savo veikimo ir nusi
statymo programą.. Lietu
vos reikale jis pasakė;

“Aky vaizdo j ę nušilau jan
kių provokacijų iš Lietuvos 
pusės .Lenkijos valdžia dė
dama viltį į galybę savo tBi- 

- šių nenori abejoti apie tai, 
kad lietuvių tauta supras, 
jog. jos labas reikalauja 

4 glaustis prie Lenkijos, kai
po ‘natūraliam južtikrinimui; 
Lietuvos iiepi‘igiiliiųdiės atei- 

' tyję.” : \
Šie žodžiai yra mažiausia 

begėdiški.
Gerai . atsimename, ’ kad 

“ prie, to- paties premierb Wi- 
toso buvo pasirašyta Suval
kuose taią.) lenkų ir lietuvių 

. sutartis, v pripažįstanti Lie
tuvai Vilnių. 'Pasirašytos 
sutarties rašalas -.vos spėjo 
nudžiūti, ' kaip lenkai, at 
siuntė ‘garsųjį Želigovrakį.

' * šitaip pasielgęs Witoš, 
dabar jis turi drąsos sakyti, 
kad lietuviai darą provoka
cijas ir kad lietuvių tautos 

’ v nepriguhnybės garantija e- 
santi prisiglaudime prie 
Lenkijos!. Reikia būti dau- 

, ginu negu begėdžiu, kad 
taip daryti, ir sakyti, kaip 
Lenkijos premiėras Witos 
kad darė ir sakė. -

*4

palikti.. Palikimo klausimo 
neturi tas darbininkas, kurs 
augina būrį vaikų. Jis, kad
ir gerai uždirba, ‘ turi išleis
ti maitinimui, rėdymui ir 
auklėjimui, savo vaikų. ’ Bet 
netrūksta taip lietuvių vien-- 
guogių. Ne Vienas ir ne vie
na jų padoriai- ir taupiai be- 
gvvenant susidarė keletą 
tūkstantėlių. Jei šitokiems 
kįla palikimo klausimas, tai 
kam jie juos turėtų palikti? 
Broliams, seserims, ■ gimi
nėms? Jei tie broliai, sese
rys, giminės yra nevedę, tai 
šitokie palikimai juos 'daž
nai pagadinti gali. . Žmogus 
dažnai , savo . užprlikaituotų 
pinigų nebrangina, o sveti
nio gauto pinigo tokie liti 
m tiek nebrangins. Kuriam 
ųilui palikti pinigų tokiems, 
xurie patys gali' ir privalo 
sau pragyvenimą pelnyti? 
Kad jie “good time” turėtų 
.iž tavo pinigus ?

. Užrašant kam nors paliki
ną reikia žiūrėti, kad tas 
urtąs būtų ’ naudingai su- 
rartotas. Labai .geras dulk
as palikti savo. turtelį. lo
tiems, kurie augina būrį ge- 
/ų, gabių vaikų ir mergai- 
Tų,' mokslą .mėgstančių. Pa-, 
gelbėti geram vaikinui mok-; 
•dus pasiekti yra vienas iš 
prakilniausių ir geriausių 
daiktų.

Turint ' nemenką turtelį 
>eru yra daiktu pas advoka
tą padaryti testamentą.

t

AMERIKOS TURČIAI 
KLIUDO KOOBERA- 

TYVIAMS BAN
KAMS. '

Pastaruoju laiku darbi
ninkų unijos ėmė steigti sa
vo bankus, Jiems gerai se
msi. Net turčiai bankinm- 
kai ė|it tiį savo jaunųjų 
draugų nepyksta, ' Mes 
jie nėra tikrai kooperatyviš
ki bankai ir daug kuo panė
ši į senuosius kapitalistinius 
bankus. Nuo kapitalistinių 
bankų jie^ skiriasi tik tuo, 
kacl.apriboja šėrininkų divi- 
denJus (pav^ Lokomotyvų 
inžinierių bankas Clevetan- 
de nustatė ribą , ; gi 
kitą gryną pelną išdalina de- 
pozit oriams ( Clevelando
bankas depozitoriams be iš- 
anksto pažadėtų 4% dar pri
dėjo dividendų 1%). Kitais 
visais dalykais tie bankai y- 
ra lygūs kapitalistiniams.

Darbininkų unijos' noyejo' 
kurti; tikrai kooperatyviniūs 
bankus sulig Ročdelio tai- 
syklių, bet kol kas nėra to
kių įstatymų.- Prie Koope- 
ratyvės Sąjungos New Yor- 
ke buvo susidariusi tam tik
ra specijalistų komisija, ku
riai buvo paskirta sudaryti 
projektą pageidaujamų. j-

■ statymų apie ’ kooperacijos 
bankų steigimą. . Komisija

■ projektą sudarė. Vienas iš 
• tos komisijos, narių senato

rius Brookhart buvo/ įnešęs 
pereiton kongreso sesijon 
projektą, kaipo pataisą prie 
ligšiol .veikiančio įstatymo

BAttgtM t M K & A ; .‘
atsargos fondas ir- bendras 
didžiulis* centralis koopera
tyvų bankas.' *

Turčiai sąnatoriai tiesiog 
siuto iš piktumo, tą projek
tą inešus. Jie pasirūpino jį 
nukišti ir jisai pereitoje 
kongreso sesijoje nebuvo nei 
svarstomas. - '

■ Lėčiau senatorius Brook- 
bart ketina vėl įnešti tą įsta
tymo projektą į ateinančią 
kongreso sesiją. . Būsimame 
senate ir atstovų Rūme bus 
daugiau pažangių pažiūrų 
žmonių. Visi f armeriai be- 
■abejĄ ^emsytą .pr6jAttą/\/ 
ra’vilties,J^ad jisai galės pe
reiti. Tada ir Amerikoje 
darbininkams ir ūkininkams 
nušvis geresnes 'ateities vil
tis. » •

r į

t

r

Iš Ko-operacijos 
Judėjimo

kiirs vadinasi “Matronai 
Bank Act.” ■ Pagąl to .pro
jekto kooperatyvį banką ga- 
įima būtų steigti su $15,- 
000.00 kapitalo; Šerai galėtų 
būti net iki 10.00 mažumo. 
Nuošimčiai už serus turėjo 
būti , nustatyti nedaugiau 
kaip 8%. Grynai pelnas bū
tų dalintas tarp depozitorių 
ir tarp, skolintojų — pagal 
to, Įtiek kas davė bankui 
biznio. Vienas. šerininkas 
galėtų turėti tik vieną balsą. 
Negalimą butų balso pavesti 
kitam. Be to pagal to pro
jekto būtų buvęs steigiamas K

ddžiiud Lenkijai pasigrobt 
ti ir laikyti Vilnių?

Sąryšyje su Vašingtono 
Žemės kareiviais, mes. kuni
gai, mūsų praimtoje šalyje 
žmonių dvasiški tėvai, .šaly
je, kurios tėvas ^skelbė. 
“Cfuisade” ir sugraudino 
iki gyvasčių . pasiaukavimo 
dalei išgelbėjimo Jūsų gar
bingos šalies ir žmonijos gė
rovės, negalime tylėti ar 
praleisti širdies tvirtume tą 
neteisybę ir skriaudą Amba
sadorių Tarybos Nuospren
dyje. Vilniaus reikale.
u : ■’ ., i

jties .protestuojame ir ap
maudaujame, Ponas Pirmi
ninke, virš minėtos Tary
bos nutąrimu, kuri tuo būdu 
pamynė po kojomis Lietu
vos teises; ir mes prisibijo- 
rne pačios Prancūzijos atei-

sprendžiu* Ambasadorių Ta- 
ryba pastate jąją pavojingo
je pozicijoje kuomet substi- 
tuojama klaidinga’ teorija, 
jog “dega yra Teisė,” bet-. . 
gi kuomet pasaulis vis-gi ži
no, 'jog “Teisė yra Jėga.”

Priimki, Ponas Dirmi- 
įūnkc, mūsų gilią pagarbą ir. 
sykiu didelį apgailestavimą.

Lieluvia lt. K. Kunigų-
: -/Sąjungų Amierfkofa-

Kun. J. Kasakaitis,
Pirminiukas,

J, K. Miliauskas,
. i Sekretorius,

ė Km, Dr, V, BarIjitškaj
. Iždininkas. 

Liet. Infr Biuras.

Tesąs valstija žibalo, kai
po kuro, sunaudoja 274,693 
statinių, Kalifornija~--264,- 
497, Rhode . Island 137,- 
423.—-- . —.k

»
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Skaitėme žiliu 
kad Ispanijoj Sa

i apie tai, 
ragossos ar-

civyskupąs, t kai*dinolas Sol-
devilla y Romero tapo nu-
šautas. Buvo talinu paaiš-

’kininias, kad tai politiška
.Žmogžudystė. . 
jianaudo jęs savo

Karidnolas 
intalfą pa-

rėmime katalikii 
•reikalų Ispanij

. partijit 
oj. Laisv“-

til tvhi ni mi in-p/nUrUlllęLIJĮcvL l\t/l nj’ LLc4lJlIL « XLtLZtiL41A-

kardinolą. •
’' Lietuvių laisvu.maniui dan-
ų griežia ir . a] 
niekina dvasišl 
Ičsitti ii "ftsivrt intfi.

isipiįtodam i 
djąuiž tai,

-ja rėmime kata.
>i-r.<Cv.HvV.l Lv.'liVA 

tikiškų p.ai‘-
tijų. -Nors miu>ų laisvumą-
liin lojouės yra Jų nckuUū-
LAJINIU M V IX ZiUTlJl 
tečiau galime

Ui it)

tuo pūsi-
džiaugti, kad j 
iki savo* bendrai

iv nedaeina 
niiičiu isna?

nų, kurie žudo tĮvasišldus.

Buv.:, Valstijaįse'per 1922
m. gazo buvo 'pagaminta
340,000,000,000 Jtobiškų pe-

" KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

Liepos 7 d. šiais įlietais naujausiu ir didžiausiu Royal 
* ‘ ' Mail Linijos, laivu OHIO,

. Laivas OHIO yra naujausias, su patogiau
siais įrengimais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
per. vandenyną.

• €

Jo Ekselencijai R. Dpincare. užginate jos dogmą, kuomet 
Ambasldorfij Tarybos ■ Į legalizuojate lenki jai spėka

Pirmininkui,' 
Paryžius, Prancūzija.

Ponas. Pirmininke:

Amerikos lietuviai 
liuje apie milijoną asmenų 
reiškia savo kartų apsivili- 
mą Ambasadorių ’ Tarybos 
nuosprendžiu,; kuriupmi tai 
nuosprendžiu nuostebiai ir 
neteisingai nusprendžiama 
prijungimas. Lenkams Vil
niaus,- Lietuvos istorines 
sostinės. t.. Tuo didesnis yrą 
mūsų nusistebėjimas, kuo
met tas nuosprendis nėra 
paremtas jokiu moralės ar 
tarptautinės teisės principu.

4 Vilniaus byloje faktų.per
žvalga parodo:

'1) Kad spalių 7 d., 1920 
m. Lenkija pasirašė sutartį 
su Lietuva sutikdama, kad 
Vilnius bus Lietuvos pasi
laikomas ; ti .. .

2) -Kad. dvi dienos vėliaus 
Lenkija tą sutartį pavertė į. 
“Cbiffon de papier” (po
piergalį) užpuldama Vil
niaus mieštą.

3) Kad spalių 14 dienoje, 
1920, Jūsų gerbiamas dele
gatas Leon Bourgeois ofici- 
j aliai protestavo Tautų Są
jungos konferencijoje . dėl 
tos sutarties sulaužimo, ‘ 

. 4) Kad 16 ti 17 dd. spalių. 
1920 m. Anglijos delegatas 
prisidėjo prie Jūsų delega
to su protestu dėl Lenkijos 
Vilniaus aneksavįmo; ir -

5) Kad laike Tautu Sa- 
jungos sesijų Vilnius ir jo 
apielinkės teritorija buvo 
skaitoma ir svarstoma kai
po tikrosios Lietuvos dalis. 

f ilkyvaizdojc kas viršuję, 
išdėstyta Lietuvos ■ Vyriau
sybė neatleistinai reikalvvo 
Tautu jungos ir Ambasa
dorių Tarybos idant jie nu
spręstų Lietuvos rubęŽius, 
tiu’ėdmną’' omenyje“ tas: 
“svarbiausias > Lietuvos tęti 
seš iikreikaląviumšj” kas iie- 

j galėjo būti dviprasmiai ima
mą ir neturojo' būti, nuspren- 
džianią sulyg 
“Spėka yra Teisė” (Miglit 
is Riglit) .' . • / y .

Ambasadorių Taryba už- 
mtišdama faktą kad' laike 
karoTamsta Įiatsai, Ponas 
Rirniiniiike, uoliai'pasmer
kėte tą kliudngą principą 
jog “Spėka yra Teisė,” dM' 

.bartą teoriją palaikote ir

t 
\ ■

&

prišijungimą Vilniaus, kitos 
Šalies sostinės, priešais fak
tą, jog visas pasaulis įmigę? 
si parmoję - ir apginime 
Prancūzijos, to “Civilizaci
jos Židinior’ kuomet jos 
priešai po obalsiu “Spėka 
yra: Teisė” kėsinosi jąją su
naikinti. Įžimiaūsieji tarpe 

ginkluotų jėgų atėjusių į 
Prancūzijos paliuosavimą 
— buvo Amerikos • Suvieny
tos Valstybės, kurios ka
riuomenė talpino ir Lietu-, 
vių kilmės Amerikonų 60,- 
000. Pirmasis Prancūzijos 
laukuose praliejęs kraują 
Amerikos kareivis buvo Lie
tuvis Amerikonas ir ten liko 
jųjų šimtai galvas paguldė.

v

Mes, • mūsų žmonių Ame
rikoje Dvasios Vadai, buvo
me nenuilstanti raginime 
jaimuolių,; tų Lietuvos žie
dų, jungtiesi po Suvienytų 
Valstybių vėliava, apginan
čia principą,' kurį Tamsta 
taip iškalbingai esate kėlęs, 
jog tiktai “Teisė yra Jėga” 
(Right is MiglitJ. Jie sekė 
tai ir karės laukan stodami 
į įvairias kariuomenės eiles 
kaipo kapelionai, karinin
kai ir .kareiviai, ię namie" bu
vo didžiai parankūs parda
vinėjime Laisvės Paskolos 
Bonų ir kiekviename judėji
me, kurs turėjo'tikslą lai
mint karą sugrąžinimui 
principo, jog “Teise yra d e
ga” ti laisve visoms Euro'. 
e.1 * * s •

pos tautoms — 'kaytu ir 
Lietuvai, musų tėvų, žemei.

Argi dabar, Ponas Itirmi- 
uinke, mes duotumėsi taip 
prisiganti ? .Ir dargi taip 
karčiui ? Ar gi galima, kad 
tie gražūs, principai ir taip 
•aiškiai Tamstos išreikšti o- 
balsįai būtų paversti į tuš
čius įr. nieko nereiškiančius 
žudžius? Ar ines turime 
porsistatyti jog Tamsta ūp-. 
sikeitete ir priėmėte. kuvuS 
sib priešo formą, ir obąlšį 
būtokt jog Jėga yru Tei- 

r pripripo. jog^ se,5 ” kuomet'Tamstos oi iri- 
jftliiu jintvirtiubto toj lėnki>' 

, jos ■ nepavely t i n.j. ųelegMp ""

ir nepateisinamą. • pavartojU 
mą jėgos’ atimant iš Liėtlfc 
vįų Vilnių ? , Ar mums tikė
tu kad tas "tūkstaneįų didy
sis pasiaukayimas buvo tuš
čioms? . Ąf jie užgirtų .tų 
Ambasadorių Tarybos Žygį

1

skait-

£ 
Q «

X

Kėliau jančių, reikalus | 
iš Bostono ir New Yor- © 
ko iki pat Kauno ypa- | 
tiškai prižiuręs gabi -ir | 
intekminga lietuvaite,, i 
Marijona Duševiciutč, | 
Lietuviu Prekybos Ben- | 
drovus, Laivakorčių | 
skyriaus darbininke. 1-

Dabar . patogiausias 1 
laikas aplankyti savo I 
Tėvynę Lietuvą kuomet | 
ji yra pilriiausiame gra- | 
žume. - |

_ Tain tikslui .mes ir g 
rengiame šią specialę g 
lietuviams ekskursi  j ą su | 
patyrusia palydove. |

* * ' * sį P-1& Marijona DusevičiutG.KĄ PRAMATO LENKAMS
Bostono dienraštis Tite 

Christian Science Manitor 
birželio 6 d. š. m. laidoje ra
šo apie Lenkijos ateitį, i Nu
rodo, kad Lenkija iš kairės 
žengia dešinėn. ,Kad Pil
sudskis rezignavo iš genera- 
lio štabo viršininkystės,, tai 
aišku, kad Lenkijos vairas 
aiškiai pasuko dešinėn. Anas 
laikraštis spėja, kad .tos 
Lenkijoj permainos dėjosi 
iie be Pranei jos įkvėpimo.

Kai Lietuvai tapo’ priskir
ta- Klaipėda, rašo minėtas 
laikraštis, tai Lenkiją la
biau ėmė šokinėti dėl Dali- _  ♦ k • A 
cigo. . Tame mieste lenkai 
nori įsigyti daugiau teisių ir 
labiau ten įsistiprinti, negu 
Versaliu sutartis leidžia; 
Tuo tarpu Lenkija bando 
prikalbinti. į prietelystę Če- 
ko-Slovakiją,' nes ir jai rei
kėtų j ūrėn. .išeigos. Ueko- 
Slovakijai-būtų patogu Dan
cige turėti teisių w juo nau
dotis. Maršalo Fošo atsilan
kymas Lenkijoj ir čeko-Skv 
vakijoj.bųvo minėtiems tiks
lams atsiekti. . Esą- sakoma, 
kad Erancija vėl ketinanti 
tienkijoš finansus šatro pa
skata pastiprintu Lėčiau ne
žiūrint į tau markes kulkas 
tebėja džemas it bus žemas 
pinigų kurnąs visų Euro]jos 
Įmelavusių. ' valstybių- _tdl, 
kol jos stiprins sąvd nūlitą- 
fiūes jėgas ir pleųuoM nau
jus karus;, Todėl, sako mi
nėtas ' laikraštis, ~ kol'' toks 
valstybių, nusistatymas bus 

lenkai ir kitos

y

P-lū DuseviČiutė yra amerikietė, metus lai
ko gyvenusi Lietuvoje ir su keliones reikalais iš 
visų pusių aptipažinusi.

Važiuojantiems apsilankyti pagaminame 
sugrįžimui dokumentus su kuriais į 6 mėnesius 
galės be joltių kliūčių sugrįžti. * Basus ir vizas 
parūpiname, Klauskite tuoj platesnių iutomui- 
ei ju laiškais ar ypatiškai pas ■

LITHUANIAN SALES CORPORATION •
414 Broadway, So. Boston, Mass.

Bostono laikraštis 
.Ihiistian Science Monitor” 
birželio Ū d., š. m. laidoje ra
ki,■'‘kad West Virginijoj už- 
ddare Coal River Collieyies. 
3ita anglių kasyklų kompa
nija kapitalizuota ant $2,- 
500,000.. Veik visi kompani
jos- sūrus' turi Brotlier- 
hood’o of Locomotive En- 
gineers, • Broterhoodo pre- 
ndeutas Warren IS. Stone v-•* 
ra ąiios kasyklos kompani
jos. direktorių . piimsedis. 
Wiiliam B. Prenter, kitas 

‘Brotlierliood’o augš.taš vir- 
šimnkas? >yra. minėtos ąng* 
Iii t ’kąsykhl kompanijos vi- 
1‘o-prezideūtas. ■■

Nors šitas, kasyklas valdo 
darbiiūnkaiJ;. bet • ta darbi- 
niiikišktujvonipaiuja susipy
ko su United Mine MTorkers. 
Bįik šita darbimnkiška kom
panija reikalaujanti .* ‘opeii 
sliop!’ nusistatymo* „ Dėl.to 
kąsyklos'ir iižkitlare. Kom? 
Tarfija esanti pasiryžus, išsti 
kovoti “open kliop. ” ...

Jei tas viskas teisybe, tai tol .žygiuos lėni 
visuomenei būtiį siurprizas. Europos tautos prapultim

“The
.r
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Skilvio Klinties, Nesveiko Kepenų, Nevei- 

kiančių Vidurių ir Vidurio Užkietėjimo.
Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikme gali pajausti į kelias dienas.

Jis^ yra štėbukhngaš; vyrami ir jnoUrišiSt iufintįpiBB Skiivio fiiutu Sęavelkaą iCepea£tt Vidurių 
Kliūtį, arba, tienn^ kūne turi Kietus Vidurius^ s Šitas. 'Vsii&at sustiprina itsutni^BĮrilvL-padidina 
apetito xr -pa^ilbsti virskiniinuL Jis apsaugoja ir prašalina 'gižus ir išputima-iM sldlvio į*-vtduriūJ 
p^sihna Svaigų^šėryiška Ė^vo^skaųdejimA :r nuvalo apklota lieluvi ir padidina
kvapąt Jis: sustiprinu ir sutaiso -vidurius taip,jie 'tiksliau, išeina tautom, ir tudmiUpsaugciB 
nuo vidurių uŽtoelčjimOi - M *

Šitame vaiste yra .tafn tikra Geležies formai kuri padaro (gausu rau<16n£' 
ktHują—toki* Geležis, kuri sutelkia, spalvą 
iibljikušiems veidams ir istesį akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinouw vaistą 
stipriems galmgięms Nervams padaryti. Fosforai 
yra Gamtoj tikrasis Maistks* Nervams ir 
Energijos Davėjas, Be to jis turi SESIS kitus 
včrtitigus. vaistus. Sitai Gyvybę BuadanJias, 
Stiprumą pądąraneia,s. sudftinčs .vartoja visam.- 
pasauly ganauii gydytojai, kad padarius stiprius,.
aveiktis, tvirtus vyrus tr inotcris,
I šitas stebuklingas vaistas ym Nugai- 

' Tone. Tūkstančiai vytu ir moterų per jįapturf jo 
geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino 

? energi ją, jgi,a didesnę ištvermę. Nuga * Tone 
sukuria, Stįtatso, sustiprina..ir>pa*itstina RaUmemt f 
ir Nervu ’Sigtemas-^visus Gyyįbčs ■ Organus it 
Kuūb Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą tam, \ 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra 'Vlėiįintfilis 1 
iąutuš> ir limintirigaB būdas .greitoms ir 
paunKlnambnts sękmlra* Kauti. " 
*Nttga-Tonc-padidiną svarumą- liesfetus . .

£monšma ir suteikia daugiau Sėjamos,; daugiau ‘ ‘ :
ambicijos—Brąlltf na gyvenimą. Silpniems, sunykusietnš, parsibaųtusicmė, rtervuntiėms, psls*. y 

‘ gu«emsK nesveikiems, «rganhems_vyrams.ir moterims nSra nieko gcrestii* p« Nuga^omi’a, j«o» 
, WP geltei aai kojų pwt*to, Mmltink: Nuta-Tėfttfądtenait ū4»|UMr kalė naujai . . 
■■ • *' • " ( ’ -v
Ksfi fili filrfljfte • privijo Žiaadien pripildyti Kuponą Jėtiiiąut LtikunaWffi*s- MSr. u blogai NugaįTonnyratikii.QOpskfiiui, ■: ,

4 KiekYienes pakęlis tun OO tabletit—vicno pilnu mfnesio Gydymas. ■ Gali gauti ieSis pakelius uIt- / 
>ToiWa Per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi pdtštikintaa 

—„„.-.......u-.,*.........Sija..ftS&Usdaibornc*tuojausatmokėsimiviiustsmito* pinigus. ;
Pnsiusk Gsndien—'TUOJAUb. Negali prakiši n« cento, Nuxa«Tone taipgi UarJavinSją

ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.— - 
ąmiONai. ubmutorv, oąėr. Hm s.

....pakelius Niiga-Tūne’o, imįiij 
Nugii’Tone A yi dienų, ą jeiai nebūna psjenkmūs, Ui likuius dslį penimu atgal, p' jus nišų 
tOįpMuiftta %

•.;vardiię if .y/
Patrt^ numurta '

- . • v ..

ra*

Įjį^VŪ»tB>lliį>,į),,jiTtnir7įi^iiįM^M^jiĮ^lįĮ^Į
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prasikaltusio organizacijki, 
pasirodykime kad vist kaip 
esame susipratę darbininkai 
rai suprantame orgamz 
reikšmę,' Todėl visi kaip 
ir atsilankykite ant to taip 
baus susirinkimo.

viukai, diriguojant p. Olšauskui^ 
: tad užtraukė maršų, tai net ro
dosi publikų su sėdynėmis aukš
tyn keįia, o nustebino ir sužavėjo 
net tuos, kurie mane sau net pa- 
sišaįpymą turėt, bet muzikos ga
lybė įspaudė tikrumų į jų veidus 
ir as buvau niekad negirdėjęs 
■skripkų orkestros. čia *jau man- 
drybę ir galybę šitos muzikos 
-spręsti priklauso tiems, kurie 'turi 
aukščiausius gabumus. ‘ Šitų apie 
dvidešimts lietuviukų būrelis tik
rai džiugina musų tautų ir iškelia 
aikštėn lietuvio dvasios prakilnu
mų ir narsų tautos gabumų Nie
ko daugiau negaliu, rašyt apie Ši
tų prakilnų vakarėlį, nes ašaroi 
ięer^sĮišv^ųųir virsijamjiaš md 
nČminčių.. ŠtMWWwm F.\ Ke
mėšis stoja prieš publikų ii? reiš
kia savo gilius įspūdžius, kad jis 
pats tarpe Amerikos lietuvių da 
tik pirmu syk girdi tokių orkes
trų ir pavadino Baltimorės kolio- 
niją laiminga kad turi tokį gabų 
vedėjų kaip Jonas Čižauskas, kad 
tiek daug jaunuolių ir visi taip 
gabiai kaip viens išlavinti grajit. 
Tolinus reiškia klebonas, kun. J; 
Lietuvninkas džiaugsmo, kalba 
Dr. dantistas Želvis jausmingu 
pagyrimu, kalba vienas tėvas, ku- 
rio du. sūnūs priguli tame būrely 
ir ragina Įeitus kad kas galėdamas 
paremtų tuos jaunus muzikantus. 
Vienas žmogus iš publikos paau
kojo 20 dolerių.

Liet Pilietis.

į vėliai, bet gaila, kad darbas ro- 
| jus neįvyko ir aš niekur nepaste-’ 
t bėjau, kad kepti karveliai paki

lę ore lękiotlį ir aš manau, kad 
j tas gali kada nors įvykti. Čia 

’lemiau kritikos. Reiškia, kad Į tūriu pažymėti, jog ‘mūsų- laisva- 
lepartyvis tai bepartyvis, tai-gi, I maniai jau keli metai kaip turį 
•jepartyviškai ir nuvažiavo. Tai-[pasisaimįę arba nusipirkę tinka* 
įi čia visuomenei stengsiuosi ke-1 mų vietų išvažiavimui vasaros lai- 
is žodžius nupiešti iš to žmogaus j lęe o katalikai iki šioj da neture- 
irakalbos,- nors tie žodžiai yra ! jo ir tik šį metą nusipirko sau vie- 
.UsimaišpHo, bet vis-gi neku- tų pasilinksminimui. Tai-gi,. ko-_ 

:"1W yisuomenek neprbšalį žinoti, I Jei katalikai Jaisvamaniams neiš*
3 ko visuomene geriau supras, Į metinė jo, bet ramiai užsilaikė.-O 
ig aš teisingai pasakiau kad tas I kada katalikai nusipirko sau gra- 
•.mogus susimaišė. Gaila, bet Ižų parkų, tai tada laisvamaniai 
l<ų-gi padarysi. Štai , t o žmo gaus j šiū’iko visa gerkle, kad jiems ka- 

iiūgĮmio I .cli tatožM. Saku jis, kad žmoMtalikai pastoja keHą, 7jog’Jia nie- 
iy kišengy^4 \išė3 ęs ankstus ^okšLisxmųęo bcojrigo iieaįei\ik^4jmes mįo /ras, 
jie nepripa Į įokyklose g^ūja'V dhoartinę I žemės nėpaveržėm, galite sau ra^

MS GIRDĖTI LIETUVIU KOUONIJOSE.
< I
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WORCESTER, MASS? .

čia laisvamąniii. laikraštis di 
tižiomis raidėmis pažymėjo ir dį 

” džiai apgailestauja . sakydamas 
•kad klėrikalai laimėjo. į seimr 
rinkimus Lietuvoje. Tai-gi reiš 
kia, kad mūsų laisvamaniai ga 
vo . didelę nosį. Taigi reiškia kad 
mūsų laisvamaniams niekur nesi 
seka, kur tik pasisuksi. Ir kur

. gi jiems seksis kad jie neatkrei- * 
pi<a atWbs’kasAlink /teisingumo |

Ayk žiūriMiad Jųjų ]
- Skambėtų. Reiškia, ; _ . _______ ________ } a__________

žįsta septinto'Dievo. įsakymo. Di I menių civilizaciją, pavergdamas I miai linksmintis. » Čia turiu pri
eis vienas yra kaipo laisvamani’ | .ftus ir varžo laisvę kitiems. Pi'i- įmiuti, jog laisvamaniai iš pavydo 
tėvukas visame ’VVorcestcryje, vi Į ideng’ę kryžiumi dirba Judo dar-1 net grąsina katalikų'vadams, kadi 
siems lietuviams yra gera i žino Į «us, Tąi-g'i čia aišku skaityto-1 jiems girdi darbas puikiai sekasį^ 
mas. Tas laisvamanis rengdama. Į (ams kokioms ypatems mūsų lais- |-Tai-ai ir čia nieko blogo nėra, tik 

/ '’geguMnes'sylHu'lėisdavoLnnakaT-aTnam irerarbHių-^dukų ant išlaųnėjimo x | Jna kerštu.. Jie sako, kad tiemsL.^.^ mnka/inlramd tvar-

. stebėtinas daiktas, kad tas maka | adams teip sekasi patraukti-'liet. kytfs turėdami, prakilnius vadus 
biliukąs ir vėl tam pačiam pakini | . isuomenė savo pusėn.. Mat čia priešakyje. Tai-gi čia priguli gar- 
vo. Tris kartus buvo-leidžiama, j :atalikai per pasidarbavimą' savū I katalikams, bet ne papapeiki-

’ jam jačiam ąenka., Taig adų įgijo, sau tinkamas vietas mas ir panieka. Jog ir patįs iais-
reislda, žmogus turi good luėk. į pasilinksminimui vasaros laiku. I yamafiitti turėtų džiaugtis, kad. 

Vietinių katalikų veikimas. I Lai-gi laisvamaniai didžiai apgai-| jau katalikai pribrendę, jog lais-
. Worcesterio lietuviai kataliką' | estauja,*. sakydami, kad jau lais-j samaniai kaip ir priešingai elgias 

nusipirko naujų parką, 'kuriai. | aminiams.niekur nėra vietos pa-Lį Jie* sako, kad tik jie apsišvie- 
j ■ duota vardas 4 Maironio Parkas. ’ Į’Uinksminimui. Girdi,. katalikai į tę o katalikai tamsunaį. O kada

Tai-gi iš tokio katalikų lairnejim. ’isU1’ Užėmė vietas ir tokiu būdu jau katalikai nuveikia kolų nors 
vietiniai laisvamaniai užsidegė į ltim. laisvamaniams .. .reikės naudingų tautai^ai- sau-kų nors, 
neapykanta ir didžiai apgailės I prie ’katajfkų. Taigi čia Į tai jau tada jiems nepatinka. Bet

■ taudami'ileja krokodiliaus ašarą- W°S° laisvame- čia turiu priminti, jog laisvama-
sykiu ir ugnimi sp jauja per sav’-j'1*3'* Priglaustų prie katalikų Į niai tokiais savo Šmeižtais nieko 
spaudą ant katalikų visuomenė *ia nėra -jokios Jaimės. ^Mes I negalės nuveikti ir katalikų nuo 
sykiu išmetinėja ir katalikų va I katalikai laisvamanių nesibijomo l savo vadų neatitrauks,- nes kata-

' rln-mcs knrl lmt-ilikni tnrpdffmi I p jus visados maloniai priimsime.I likai pasitikėdami savo vadais nu- 
i-us^vadus nuveikia didelius dar f ’ Skalno baidytis keikė didelius darbus bažnyčios ir

* bus čia turiu primintį H'ętnvii-1 juk zmote, kad „.‘katalikai., pąsi-įsavo tėvynės naudai, čia visiems 
visuomenei jog laisvamanių laih.l ’ū°š§ visados laisvamanius man-4 lietuviams yra nuo seniai Worces- 
raštyje yra medis po’ kuriuon I Migiai sutikti, tik aš nežinau,-ko-ltėrio lietuviai katalikai gerai ži-

- kiekvieną savaitę žmogus su I tmp tiems laisvamaniams -tie Į domi visuomenės tarpe, nes .'VVor- 
gni'aužęs kumštį sako prakalbas i į katalikai atrodo labai baisus. Čia. į cesteno lietuviai gana pasizyinejo 

' štai. šių. savaitę saulelei gerai į | «l‘iu Paminti, kad laisvama-Į pirkdami L. L.'Paskolos. bonus’
■ kaitinus, tam. žmogui ėmė ir sutir. |. dams nieks nėra kaltas ir ne lia-ĮWoreesfer io liet, suaukojo vienu, 

po protas. Reiškia, bešikarŠčiuo I Mikų kaltė kad laisvamaniai ge-1 vakaru $8,000.00. žodžiu sakant,
■ damas išėjo iš proto. Mat per I pažinėms vietas pražiopsojo. Mat Į per tris -vakarus sudėjo apie 16,- 

- • visų žiemų turėjo; galvoje .šaltį, ta’ Į'aisvamaniai pripratę laukti tolJ
saulelei užkaitinus,, per nosį pro- Į kol keptas.karvelis įlėks į gerkle.- 
tas išvarvėjo ir tokiu būdu taip Į čatys būna visados išsižioję ir to- 
susimaišė kad pasistatė pats save | kiu būdu pražiopsojo. Šioje ga-

________ : į lyne j e kepti karveliai patys į 
• j gerklę nelekia,, reikia .juos pa- 

,_________ ' rgauti, iškepti, o paskui valgyti.
I štai katalikai kaip- ir- priešhi- 
I ^aro*. Reiškia, pirma laiko

- I karvelį pasigauna, jį- gražiai nu- 
'I peša,, iškepa, o laikui . prisėjūs 

e J . pau skaniai valgo.. Ir mat, mūsų
1 laisvamaniams, tas labai * keistai 

I] J įtrodo. Girdi tie klerikalai visų-
I dos priešingai daro, pirmiaus pa- 

a J ‘ Įsirūpina sau karvelius- o jau’pas- 
iAJ' į kui : valgo. Tai-gi, aš laisvama- 
afclgag I niams patarimų tokį duodu, kad 
HoMlda ilgiau po krūmais paguletūt: 
IHKkh Il a* gnLL atlėki tie kepti karvė-

[ »KAUGI.TOS IR KUOPOS 
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UNITEDAMERICAN L!NES
JOINT SER.VICE WlTH

HAMBURGAM£ROWUNE
Trumpiausias susisiekimas ■ 

su visoms dalims
. . LIETUVOS 

J&ivaitiuini iSplaukijuai nuo 
I’ier 86, North Rivcr, 4U-tli 
St., Netf York, 12 vai. dieną. 

Kajų tossji 2, 4 Ir 0 lovom 
aut visų IaiYŲ. Buleli val
gymo kambariti, salonai ir 
pasivaikščiojimo deniai ski
riami 3 kliasal. Ant laivų 

Clay,” “Hansu.," (
- "liauęr&t, “Mauni Carroll" ir 

^vrhuri,i),įj.lą'^ yrą speeiališkij - 
ka-jutų. • ■.' ■■■

Nauji trijų Sriubų laivai 
., •‘*Res$utc," “ftcliųne#’ 4. » 

“Albcrt Bailiu," imturnauja 
Vmo$i 2-ros ir 3’člos kU pu«‘ 
•^įžleriams.. ■

UNITED AUEKICAN 5
- ..LINEŠ, , 

a 30, Broaibvay, ;, ..Ne\y Toik
: ;... arba iiutorįzuotus ligęnms .^

į1 '

%

i

KS •»
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VĖLIAVOS ir įvairūs 
ŽENKLAI. -

Eigų. metų praktikos artistišku 
mūsų darbų liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų dėlei ražy 
kitę; ...

M. M. Norkūnas,
16 Pleasant. St., Latfretoe, Masa

VA.Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- aJ , 
linti pleiskanas, lik .kelis karins paimu*/ ) 
jojus ‘ . - "'M

Hąffies J
•tų -pleiskanų/ mirtinąjį .priešų-** ir jūsų 
galvosmdu.bus-'taip tyroj fewp IfudĮkin;^ 
ir ffiuffles -pagalbūs jūmk-.yimiumot 1C ■ v«>i.
tokia užlaikyb.. į^vari-galvos, oda užlaiko plaukus puikiais-- 
ploiškaųos tuojaus sunaikiūa juos. ’ . ■ 1
NaiiipnkU’o lbnnkv. Iląflfeit apticltojė Šiandie u2 03a., arba jjriahpddte 
pašto žonklulials tkulki j labiautovip.

F.AD.RICHTER &CO.
1 C,4-114 So. St, . UraoMyn, N. ¥.

į|l«l

■Jnh-
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dinas! bepartyviškais, bus visi ii- 
mėtomi ii gerų, lietuvių, namų. 
Čia vienas laisvamanių sulas jau 
važiuoja į Lietuvą, sau proto gy
dyti. Sakoma, kad pervažiavus 
per vandenį protas sustiprės jo. 
Mat jo jau visas protas per nosį 
išvarvėjo. . Tai-gi lauksime, gal 
parvažiuos su sveiku protu ir lais
vamaniams bus. naudingesnis.

• . žvalgas.
*

LAWRENCE, MASS.

Geg. 27 d. įvyko L, Vyčių 'aps
kričio, suvažiavimas, kurį vedė vy
tis V. Navickas, raštininkavo O. 
D. Šiderayičititė, Rimtai Ar gra- 
^taLą^ųfstė reikjid  ̂^r1ųąt^-
re sparčiai ruųšuk^ie savo gegm 
žines 4 d. liepos Palangoje, kurio
je jau randasi gatvės: Vytis,, Gei 
ftlemino, Šaulių, Trakų, Birutes, 
r Vilniaus, Kauno ir kitos.

Tų patį vakarų įvyko' ir gražus 
pi‘Ogramėlis,kurįiŠpildčvietineA 
vietes, mažųjų mergaičių choras 
po vadovyste M. Dailiute’s (Daly).

Taip-gi viešnios vytės užžavėjo 
klausytojus. P-lė K. Švagždžiu- 
•tė graiai padainavo, akompanavo 
p-lė A. Kibtiriutčį abi So. Bosto- 
nietės. P-Ie A. Sliužiutė padaina
vo iŠ Camebridge akomp. p-lė Ki- 
buriutė. Reikia pažymėti, kad 
viršminėtos dvi dainininkes labai 
gražiai ištaria žodžius, kas padai
lina ir jų balselius.

f- ,

Po dainų pasakė puikių prakal
bų Tėvas Jūras. Savo kalboje iŠ- ■ 
dėstė kaip mūsų Amerikos jauni
mų prilaikyt lietuvių tarpe.
: Viršminėto vakaro vedėja buvo 
L. Čebatoriute, veikančiosios ko
misijos narė. Žmonių buvo ne- 

: perdaug iš vietinių, svečiai, vyčiai 
dalyvavo ir P. Kiburis su savo 
šeimynėle, kuris neperseniai mūsų 
naujai bažnyčiai aukavo $25.00.
. Vyčių apskričio suvažiavime 
dalyvavo Tėvas Virmauškis Vyčių 
garbės narys. .

Vytė Linksmutė.

‘BALTIMORE, MD.

Koncertas.

Jbno ’Čižausko su jo mokiniais 
koncertas buvo ^-tų d., birželio pa
rapijos svetainėj. Padarė nesiti
kėto įspūdžio į baltimoriečius, ati
dengus scenų pasirodė būrelis jau
nų vyrukų ir vaikelių ir dvi mer
gaites, visi, turėdami rankose 
smuikus. Publika suplojo ranko
mis ir mano kas čia bus per čir- 
pinimas.

CLEVELAND, ORIO.
¥-------

Apleido Cleyelandą.

Šiomis dienomis išvaižąvo

erų Dr-jos, įrengta šv. Jurgio pa
rapijos salėje bazarūlis, parapijos' 
naudai. Kadangi buvo skelbia
ma, kad mažas bazaielis, tai jr 
Žmonity lankėsi neskaitlingai.

Bet vienok’ pramatoma, kad 
pelno likis. Minėta draugija nuo
latos rengia vakarėlius parapijos 
naudai. Garbė Jai.

_ _______ Vestuves.

Gegužio 30 d, šv. Jurgio bažny
čioje .tapo surišti moterystes ry
šiu* p. piekisandra Mikelionis su 
p-le Ona Sadauskaite, šliūbą da
vė gerb. • kun. Vilkutaitis, Vestu
vių pokįlis buvo iškeltas lietuvių 
salėje. Ant pietų atsilankė ir 
gerb^kun. VaG.’Vill<utakįs,A 

k jyunttbjlLal^'K-prig^ejd ‘prie 
O Vyčių 2 5kp., taipogi buvo L.. 
Vyčių koto nariu, tai kuopų ir ko
tų iŠanksto buvo pakvietę į vestu
vių pokilį; Visas L.. Vyčių karas 
atėjo priimtas iškilmingai, Ko
tas įteikė jaunavedžiams gyvų ge- 
lių pluokštų. Vardu koTo kalbė
jo p. J. šeštokas, linkėjo sėkmin
go gyvenimo. Nuo L. Vyčių 25 
kp. įteikta dovana, puikus laik
rodėlis. Kuopos vardu kalbėjo p, 
J. Sadauskas, L. Vyčių 25 kp. pir
mininkas, linkėjo jaunavedžiams 
gausios laimės, Dar kalbėjo T, 
Fondo 22 sk. pirm. p. A. Banys.

. Kaipo nuo senai p .A. Mikelio- 
nis veikdavo su jamiimu, kiek vė
liaus, p-lė O. Sadauskaitė, tai jų 
vestuvių pok’ily ■ daugiausia buvo1 
jaunimo.

Laimingos kloties jaunai pore
lei! ■ .

į

Pennsylvanijos valstijų šv. Jurgio 
par. vikaras;- gerb. kun: M Mik- 
šis. .. Gerb. kun. Mikši’s čia išbu
vo apie keletą mėnesių. Jo -bu
vimų minės' ilgai, nes jis savę gra-. 
žiai užsirekordavo, dirbdamas 
tarpe katalikų. Gerb.-kun. Mik
šis buvo mylimas visų. Jam‘lin
kėtina gerų pasekmių darbuotis 
-naujoje vietoje.
. ' 4 • • t , ’ * ■

Išvažiavimas.'

Va

v Ausis^irdėjo,

CAMBRIDGE, MASS.

& D. S. Naujosios / 
Jos apskričio kuopoms 
liesame kad. įvyks L. 
Naujosios JjigHjos AT 
čio metinis sūvažįa 

pVįiietvLietuviii R, I 
rafiijos . svetainėje B 
St, Lotvell, Mass.

Gerbiamos L. D. S« 
apskričio kuopos mat 
te atsiusti kodaugiausi 
to vii į suvažiavimą, nei 
suvažiavimas yra moti 
paskutinis prieš L, 
šeimų. ’ Nei viena kuo 
nepasilieka neatsiimtu 
tęvo į suvažiavimą, m 
labai, daug svarbią, r 
aptarti LDS. organiz 
labui. Tos kuopos, 
negalėsite atsiųsti -ai 
tai; atsiųskite geny in 
Įnešimus siųskite aps 
valdybai.. Taip-gi yr 
Somos LDS. N. A. api 
kuopo^kurios dajiėp 
kėjo įkričio agi 
iždą nt
nuo nano, • ta ak 
pasimokeB iki suv 
mui. Pinigais siųsldi 
kričįo iždininkui M. 
einskui, 187 Ames St 
tello, Mass.

Primename, Jog 
suvažiavime dalyvaus 
organizacijos tėvas, 
ninku prieteliūs geri 
P. Kemėšis.

LDS.N.A.A.psk.'V 
Pirm. — V. į. Ki< 

37 Pranklin-Si 
Norwood,

Raštk—
125 Cherry St 

Cambridge

LDS. 8 tuopos-mėnesinis 
rinkimas įvyks , birželio 12 d. 1923 
m., 7:30 vai. vakare, bažnytinėj 
salėj, Windsor St.. Šis susirinki
mas bus vienas iš svarbiausių, to
dėl visi narės ir nariai malonėkite 
būtinai pribūti, nes bus -renkami 
mtstovai į LDS. N, A, Apskričio su
važiavimą, kuris įvyks 17 d. bir
želio, Lotvell,-Mass. Taip-gi ant 
šio susirinkimo bus renltųmi ats
tovai ir į L. D. S. 8 .seimų, kuris 
atsibus 26 ii* 27 dd. birželio, New- 
ark, -N. J. Taip-gi yra ir iktas 
svarbus reikalas kurį visi nariai 
privalo žinoti. Taip-gi-visi nariai* 
ypač tie, kurie esate užsivilkę su 
mokesčiais, malonėkite ant šio su
sirinkimo visi, užsimokėti kad -ant 
seimo neskambėtų vardas kgipo

SUSU

000 dolerių. O ką laisvamaniai 
gero Lietuvai padarė? Absoliu
tiškai nieko. Tik tuomi pačiu lip
dėte prie stulų lapelius, idant 
•žmonės, nepirktų bobų ir neauko
tų Lietuvos reikalamas ir šmeižė- 
te. mūsų brangius vadus, žodžiu 
sakant, prasikaltote mūsų tėvy
nei Lietuvai. Tai-gi j eiga laisva
maniai nenustos šmeižę katalikų 
vadų per savo spaudų, tai žinoki
te, jog jūsų šlamštai žus, tą aš 
jums iš kalno pasakau.- Kad jū- 
sij laikraščiai, tie, kurie save va-

_______ ______________________---------------- ------------------------U---------- ■ .

■ -ri - 
t - t 
t »:♦ 
t ■ 
t t T ■ T • ? ■❖ III 

T <
T ■•• T A_ ...................... . ~_________ ____ ____ ____ ___ _______ .
X GERBIAMIEJI! Yra rengiamas kuonopuikiausiąs išvažiavimas. UžkvieČiame kie 
X vienų atsilankyti ant virš minėto išvažiavimo, nes yra užkviesti chorai iš Waterbur 

Bridgeporto, New Havenų, Hartfordo ir New Britaino. Priegtam bus įvairių žaismių 
.y lenktynių. O svarbių svarbiausia-yra užkviestas gerb. atstovas V. ČARNECKIS at 

lankyti ant Šio išvažiavimo. Nepraleiskite šios progos, atsilankykite, nes užtikrinar 
«*♦ kad busite linksmai pralinksminti ir gerai pagirdyti, nes bus gardžiausių gėrimų.
X > : . , ? : . Širdingai kviečia visus, RENGIMO KOMISU

Gegužio 27 d. šv. Jurgio ’kat, 
jaunimo dr-ja turėjo savybės iš
važiavimų ant p. T. Ncuros.ūkės., 
Kadangi’ diena buvo saulėta, gra
ži, tai laikas linksmai praleista ty
rame ore. 
atgal.

Vakare linksmi grįžo

Bazarėlis. .

Gegužio 27, 28, 2’9 ir 30 dd. rū- 
Nūgi šitie jauni lietu- pėsčiu Amžinojo Rožančiaus Mo-
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( Šventas koncertas.

CainMdge, Mass. — Bir 
BŽelio 10, 7 ;30 vai. vakare Ne
skaito Ūrasidejimo Pamos 
(/Marijos bažnyčioje bus la

bai puikus šventas koncer
nus »Tt oroip oniŲoiA ag; ’sių 
lįstų bus geriausi giedoriai 

^lš South Boston, Montello ir 
iš kitur. Cambridge’iaus ir 

Į apielinkes lietuviai turės ge- 
g Tįį. progą pasiklausyti gė- 

riaušių giedorių ii gražiau
sių giesmių. Cambridge’iu- 

clar panaŠąiis/' koncerto 
bfivęu ' V

- Gerb. kiui. J. Švagždis pa-*. 
Sakys pamokslą.

Dabar įėjęs į Cambtidge 
lietuvių bažnyčią tai negali 
atsigerėti gražiais altoriais 

į; kuriuoNpuošnalubcnųimldos- 
į'* stovylos. Altoriai visai nau- 
[t jai murniuro išvaizdom mm 
U maliavoti, gražiai paauk- 
Įf suoti, labai puikai atrodo. 

Tas visas nemažai

TT< -
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iįz
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4
4
4
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lėšavo. 
Rengiamas todėl ir Šventas 
koncertas padengimui lėšų, 
o kas. liks viršaus eis mort- 
giciaus mažinimui.

Kviečiame visus iš’ visur 
mums padėti. ' 

dengėjai.

T'^rArAIDO.TniAS. ' ’

. A. ą. Jono Strakansko lai
dotuves buvo, birželio 6, 9: 301 

. vai. rvto šv. Petro bažnvčio-..4 s- ti

’Je.
Prieš mišias atgiedota pil- 

uos ekzekvijos.
Iškilmingas gedulingas mi

šias atlaike gerb. ldeb. kun.
. Urbonavičius, diak. kun. 
, Juškaitis, subdiaį. kun.
. Juras, ceremonijų prižiū-

k54
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Telephone Soutli Boston 3520 
Namų Telef.: ■ ’Aspimvall 0581 
ADVOKATAS

A. O.ŠALHA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės du Universitetu
Gomeli University su A. B. 
G. Washing"ton Univ.' su LL.B. 

“DARBININKO” NAME 
(antros luĮbos).

366 W.Broadway, So. Boston.

J r

a

reto jas kun. Julius 
kas,' Svečiai kunigai: p, 
Virmauskis, kun. J. Švagž- 
dys, kun. V. Tašlcūnas, kun. 
J. Valantiejus iš Water- 
bury, Conn. ir kun. Juozas 
C. Walsli, S, T. L., profeso- 
•ria šv. Jono seminarijos.

■ Laike mišių pagiedojo so- 
ln p’lė Margi Grybaite “O 
Hostia Paeces,” pritariant 
vargonininkui M. Karbaus
kui.

Palaidojimas buvo Mou'nt 
Benedict kapinėse.

Žmonių buvo pilna bažny
čia, dalyvavo daug ir sve- 
tinrtaufhlV . , . .

' 's'-' /W\/*\/\/ \i'.'
Velionis per visą*gyveni

mą. buvo, kriaučius.
Nors nepaliko mažų vaikų 

šeimoje, bet paaugusius du 
sūnų: klieriką Franciškų ir 
Juozapą. Vieną tik troškiu 

■ mą. a. a; velionis ture jo lai- 
ke ligos, tai kad galėtų su- 

; laukti dienos pamatyti' savo 
sūnų klieriką Franciškų sto
vint prie altoriaus atnašau
jant šv. mišias. Bet Dievas 
pašaukė pas save atimda
mas nuo gyvenimo vargų ir 
skausmų.

A. a. Jonas išširgo 16 sa
vaičių, visą laiką išsirg na
muose. Priežastis mirties 
“cardiac sliock.” Buvo 
geidi. Dr. Jakimavičiaųš 
priežiūroje.

Tegul ilsisi ramybėje.

lankėši Muėnich’o kardino
las Michael Ritter von Paul- 
haber. Laikė prakalbą Švč. 
Trejybės parapijos mokyk
los salėj prie Shavomit Avė. 
Kalbėjo apie savo diecezijos^ 
vaikų skurdą ir prašė dėl jų 
pagelbos. ' . • j

NAUJAS ĮTAISYMAS.
z
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H 
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E. Bostone vienas žydas 
tmvo intartas. laikyme mun- 
šaiuo. Atėjo seržantas da
ryti kratą. Ieškojo, apėjo 
visus namus, išmušė " pa
kampius ir nieko nerado, 
KadangĮ buv^\ labūĮ- kaitra 

;Bįena7 tai srfžahias sumanė 
atsiaušinti paleisdamas iš 
krano vandenį vonioj. Kaip 
tik kraną atsuko, tai. ir už-; 
uode munšaina, Patyrinė- 

t*

jęs, pamatė, kad iš vonios 
pai-paveclaįsklepąpTiedL 
delio kubilo, kurs talpina 
.apie 30 galionų. Žydas ta
da buvo suareštuotas ir po 
kaucija $1.000 paleistas; '

GOMPERS BOSTONAN.

Ateinančia iiedelia Bosto-
• . ■ *. > v. .

nan -atvykę - Samuel i Gom- 
peiis, Amerikos Darbo Fėcle- 
raeijos prezidentas. Laikys 
prakalbą Wells Memorial 
Buildinge.

■ase
*

... ...... i......ŪT

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY B
PAVASABIS PRAŠVITO. ■ g |

_ Dabar, kuomet saulutėaukšČiaus pakilo-ir sūtir- || 
ET pino sniegus, yra patogiausias Malkas pertaisyti ir g.j 

numaliavoti šlubas, nuva^S 
nišiuoti'rakandus ir išbal-fi 
tinti kambarius. S

BUK PATS VENTERIS Ir me-| 
. cliatoKaš, sunaudok atlikusį laikus! 
prie savo stulos, Ateikite pas mus, =3 
p mes parduosime tavorų ir pnai§-S 
kįsime kaip Jis reikia .vartoti.. Or-g 
derlus paimame telefonu Ir.pylsta-jg 
tome tavorų į namus, Viskas at-in 
liekama greitai ir pigiai. ■

REIKALAUKITE SAMPELIŲ. S

NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is
torinio • veikalo ‘4 Algiman
tas” knygų.. ‘ Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me Drv Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi kaina. Tiktai vienas do
leris su prisiuntimu.

“DARBININKAS”

.lūmTiinš7
g Suprantanti^ gerai savo ritintų Ir my- 
jn J Įiptls (lailaiotig. tarpo jaųninio'ąr 1 tiri n-

11 j/š\fiuąitdymusr lešlr^geros vietos. Rel- 
Rnle šprbfanif klebonai ‘ kreipkitės f 
“Darbininko” Aciministrarijiį. ‘

sausas!■■m

VIEŠA PADĖKA.

Šeima* mirusiu Jono Stra- 
kausko šiuomi reiškia gimi
nėms, draugams ir pažįsta-, 
miems didžiausią -dėkingu
mą už jąją malonų išreiški
mą užuojautos, dalyvauda- 
hli šermenyse ir laidotuvėse.

- ■ . r - -- ■

• GAL KAS RADO.

Per a, a. Jono Strakaus- 
ko laidotuves pereitą seredą 
viena moteris pametė saiką.: 
Jei kas rado, tai lai teikiasi 
per “Darbininką” jai .su
grąžinti.

LANKĖSI vokiečių 
KARDINOLAS.

Šiomis dienomis Bostone

ĮŽANGA NEBRANGI
••  ,. % ;..............    i

i

v. SOUTH /MmONį\ MASS.
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga. Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau, ir sma
giau rašyti ■ stt fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani- 
nę plunksnų. Pirk dabar.

Kainos: $1.50. $2.50, $3., 
$3.50, $4.', $4.50, $5.00,

t SOUTH ROSTON’O PIRMOS KIESOS VALGYKLA ? 
I STKAND LUNCH 
? - T!

♦J*. Lietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausią [ 
V lietuvišlcij ir amerikoniškų valgių. Mes esame tik- V

ri, kad Tamstos pas muš atėję, paliksite mūsą pa- £ | 
X tarnavimu užganėdinti.
❖ Taigi lietuviai REMKITE SAVUOSIUS! :

X Nauji Savininkai /
A- STBAND LVNCH

Jį. 304 Broadivay, ‘ South Boston, Mass.

 ■ ■« x »

T
T 
T 
T 
T 
T
♦I.

RINKIMAI J LIETUVOS 
"Z'“ "SEIMĄ.

DR. A. J. GORMAN
(tUMAUSKAS)]

DIETIETAM
*

ll.t Mostelio, Mmi. 
ĮKaupMa Broad SAU 

ToL Brodčton |112-W.
miiiiiiiiiiiiiiimMMMi

4 ■

» f

TelSo. BoatonSflejl

DR. J, C. LANDŽIUS
LIUTUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aStrlas ir chroniškai Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kr nu jų, spjaudalui, ilapum* 
Ir tt zavo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus Išlikai* kitur gyvenan
tiem*. Adresai:1 v

B06 BRO AD WAY, .
BOUTH BOSTON, MA88.

( (Kampas G St ir BroadtvayJ 
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7--Q

Tel So. Boston 82S 
LIBTUVYS DANTISTAS 

ŪR.M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

. Laikinai perkeis ofisų po No.
425 BŠ0ADWAur, So. Bostoit, Mam. 

Gilto VatanioH
Nho 10 Iki 12:80 ryte Ir n® I-JO 

{ iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v. rak. 
.! Ofisas uždarytas subatof rak&rals 

Ir nedčllonils. .

' -r?---. >--?L-rji ą,

16 Metą South Boatont

DR, H. S .STONE
AKIŲSPECIALISTAS 
B99aW. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. Ud 7 v. valę.

.r;

A ■. 
i/

A

. r*'

Į $5.50, $6.00 ir aukščiau, 
j “Darbininkas,” 

866 Broadway, 
į Boston 27, Mass.

Tel So. Boston 270 9J.MACDONELL.M.B.I
amikalbčti IrMetvvUtafa I
OnsoValandos.: E

I Rytali iki 9 vai Po pietų nu I—*. ■
VakaralB nųo 6 iki 9. ' ■

5M Broadway, Bo; Borfoi. ■

nu,- nekurios civilės įstaigos 
buvo Įtrauktos į. rinkimu 
■marmalienę. Pavyzdžiui 
kairiųjų organuose net ir po 
kelius sykius apsireiškė ne
teisingi begėdiški šmeižto 
straipsniai ant Lietuvos Ū7 
kio Banko. Lietuvos .Ūkio 
Bankas nėra politinė Įstai
ga, jis tarnauja lygiai visai 
Lietuvos liaudžiai be skirtu
mo partijų ir tikybos, ’mat 
kairiemsiems parūpo pa
kenkti bankui, nes Ūkio 
Bankas esąs .^krikščioniška 
Įstaiga ir bandė net po. ke
lius-sykius neteisingai šmei
ždami Ūkio Bank$ įtraukti 
į seimo rinkimų marmalie-1 
nę. Neatsižvelgiant į visus 
Šmeižtus ir kritikas, * rinki
mai į seimą praėjo ramiai. 
Dabar Kauno gyventojai su 
nekantrumu laukia Tinkinai 
rezultatų, kurie dar galuti
nai‘neaiškūs, • bet nekuriu 
partijų rinkimo komitetai iš 
patikrintų šaltinių sužinojo, 
kad krikščioniškas blokas 
gavo <0 kandidatų.į antrąjį 
Lietuvos seimą, Socialistai 
liaudininkai 15 kandidatų. 
Socialistai demokratai 9 
kandidatus ir tautų mažu
mos 14 kandidatų (į tautų 
mažumas Įeina, žydai, len
kai, vokiečiai ir gudai, jie 
visi buvo susiblokavę ir ko
kis ,jų pasiskirstymas bus 
dar nežinoma). Basirodo,
kad bolševikai Į šį seimą ne
galėjo pravest nėi vieno kan
didato. Pereitus rinkimus 
jie pasivadino save “darbi
ninkų kuopa,” nekurie Lie
tuvos piliečiai nežinodami 
tikro tos “darbininką kuo- 
ipos ”.; nusistatymo,. klaidin
gai balsavo už -bolševikus, 
bet dabar, kada paaiškėjo, 
kūd “darbininkų kuopa’’ tai 
yra iiiekas. kitas kaip tik 
Miskvos agviitftra, tai ;bol- 
ševikpliai negavo nei .vieno 
atstovo . į seimą. Matomai 
naujasis -seimas bus daug 
skirtnigesnis pirmąjį, to- 

; d®, galūne tikėtis geresnių 
«■ rezulfatą. iš/ jo ’ dailmotes,;
negU'turėjome iš' piiūnbjo 
Lietuvos -šeimoį Tenka pa- 
linketi naujam Lietuvos soi-

mui, kad jis rimtai darbuo
tųsi ir arti} Lietuvos Valsty
bine dirvą, sėdamas joje 
derlingus javus. . _ .

•. . Lynas.
Seimas tai yra Lietuvos 

.šeimininkas, nuo seimo pri- s 
klauso, visa valstybės tvarka 
,ir tautos likimas. Išrinkus 
pirmąjį Lietuvos seimą, Ine- : 
tuvos piliečiai manė, kad 
jau trims metams jie yra at- : 
likę valstybinių : rinkimų 
darbą ir laukė pasekmių iš 
seimo darbuotės. Bet deja, 
kad susirinkęs seimas neno
rėjo eiti savo, pareigų ir to
lau svarbiu momentu, kada 
Lietuvai buvo siunčiami į- 

• vaitus ultimatumai, kada 
Vilniaus likimas buvo svar
stomas Santarvės ambasa
dorių konf erenci j oje, kada 
Klaipėdos krašto likimą tal
kininkai apipainiojo .įvai
riomis pinklėmis, Lietuvos 
seime buvo varoma pragaiš
tinga tautai ir valstybei ūk
ei j a. Ypač tuo atsižymė j o Į - 
siskvėrbę į Lietuvos seimą 
Maskvos ir Varšuvos agen
tai, juos pasekė ir mūsą 

< ^didvyriai” liaudininkai, 
social-demokratai ir žydai 
ir nuvertė seimą. Lietuvos 
prezidentas paskelbė rinki
mus Į antrąjį Lietuvos sei
mą. 12 ir 13 d. gegužio. Nuo 
dienos paleidimo seimo iki 
rinkimų,, laiko buvo du mė
nesiu. Der tuos du mėnesiu 
laiko' ėjo milžiniška agitacir 
jinū kova tarpę partijų, 
Partijiniai-. .ęrganai. buvo 
pilni įvairių 7 Įvairiausią 
šmeižtų, ir neteisingų užme- 
tiąėjimų partijų vienai ant 
kitos. Neužteko to, kad jau 
atskiros partijos begėdiškai 
šnieižęsi tąipe‘ savęs,, -bet ir 
atskiri asmenys priklausan
tieji prie atskirų*partijų, tu
rėjo pernešti galybes. netei
singą begėdiškų šmeižtą. 
Žmogus inteligėntišką inin- 
Čią negalėtą’ saii-įsiyąizdin- 
ti/kad Wd.įrąps|yniai pur
vais vieni dųtrį ^pardjv bei 
Atskirą asnieną? gagėtų ąp- 
siįmkšti,, visoje spaudoje* 
Neužteka, drapstymąsi pur
vais partiją ir atskirą asme-

PADIRBU AKINJUS. 
Žemiaus paduoduNAUDOKITĖS PROGA.,

PARSIDUODA 2 šeimynų, 10. kam- Į symptomus .kuriuos 
barbi mumis geroje So. Bostone rieto- 
jo už $3,800. I pagunda nenormalis-

3 Šeimynų tutinas. 17 kambarių su Įkos akys: nematymas, kreivos a 
visais įtaisymais išskyrus elektrų ir ši- , . , v. ’
įuniiį City Point’e už $8,000. • kys, pavangusios ir. skaudančro:

Taipgi turiu daug namu Dorches-1 akys, bėgimas ašarą, saušOs akys, 
ter’y, So. Boston*© ir kitose vietose, v. .. - ,. . ,, , ..
Kurie turi būti parduoti greit.- Tad | trūkčiojimas akies ir blakstieną, 
naudokitės proga,—pirkite namus per 
A.. K Kneižį. Visais pirkimo ir parda- 
'vinto namų, lotų,ir tt. reikalais kreip
kitės pas

A. F. KNEIŽI, ’
30S^E. Nint.li, Št.» ,So. Boston, Mass.

- REIKALINGA MOTERIS
Prie namų ruošos. Lengvas darbas ir ’ 
ant visados. ■ Valgis ir kambarys. At
sišaukite šį nedėkltėnį nuo 10-tos vai | 
ryto iki 9-tos vai. vakare, r 
nių informacijų ■ kreipkitės sekančiu I 
antrašu: 12 Loring St., So. BostonJ 
Mass. (9)

[galvos ir nugaros, skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas, važiuoti gatve 
kariais ir daug kitokių nesmagu 
mų. Prašalinkite ‘ priežastį ir bū - 
site sveiki. Visuomet pagelbe? 

[jums
J. L. PAŠAKARNIS, p. D. 

akių specialistas
Dei platės-1377a Broadway, So. Boston, Mass

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parsiduoda 3 Šeimynų 11 kambarių 

medinis namas, gasal ir toiletak reto 
dos per menesį $35, preke $2,50$ įneš
ti reikia $700. Kreipkitės pust 

D. J. OLSEIKA,
425 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel. 2S05—.T.
- . (12)

Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELDS
• ADVOKATAS ‘ 

811-812 Old South Building 
' ’ 294 V’asliipgton Street
< BOSTON, MASS. 

Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 
Gyvenimo vieta .

10 WlNTHB0P STBEET, EAST Boston 
Tel East Boston 153—^J.

PARSIOIIO0A ■nc^TnniMTio |mMos rūšies barberwė|
KrKI uflMH I Mo ii Nukerpant plaukus Vyrams, mer-1 
11 u VI Uliniu nu |ginoms ir valulims. |

Geroj lietovių apgyrent;o.l vietoj ; sa4| Turime visokių kvepiančių tonl-£ 
vlninkits eina r kitų biznį, todėl tuo.' ® i;ų plaukams ' 1
w!» V®1“ a”? I i' P«-’8lWlnMte, as tf.|
Mint I savaitę. Kaltui A. 4. l-.fi.. . , h.1„|Ls h-itonkintr £KUPSTIS, 332 Broadvvuy, So. Boston, | R1U’ *uL »vsite patetminti. |

. . - ; , ; w | c. s. .B AB E-N I
ni haiRimni AnAnrnilz i^ilGROllCKlSOTERAVljlNŲjB  ̂PARSIDUODA GROSERNtfc^o^H R0SWx, i

. . f® U>1UR PAT BROĄUVVAY TVNKrZto) ®
Prie pat boacli ią ant kampo, yra 
labai gera vieta. Biznis labai ge
ras, nes nesiranda aplinkui kitą 
grosėrniij/tolį viena nuo kitos J 
Kreąildtes .sekančiu antrašu: Į

ROŽfi VOVERIUTfi I
1512 Cohunbia Rd., South BostonJ

*

DID. LIET. kun. keistučio 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
- B0ST0N,MASS.

PIRMININKAS ~ Vtocas Zalecka«, 
81 'Mercer St, So. Boston, Mass.

7ICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. 'Boston, Mass. 

t’ROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

dTN. RaŠT. — Juoz. Vinkevlčius, 
/ 169 W. 6-th St., Šo. Boston, Mass.
.CASIERIUS —-Andrius Zalleckas, 

307 E. 9=411 S t, So. Boston, Mass. 
.MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,

115 Granite St, So. Boston, Mass.
. D/L. K. Keistučio dr-Ja’laiko mSne- 
.inlus susirinkimus kas pirmų nedūl- 
Uėnį kiekvieno mčneslo po No., 694 
•Vashington St., Boston, Mass., 6-tų y, 
a kare, ateidami drauge ir naujų na- 

■lų su savim atsiveskite prie musų dr* 
los prirašyti ■

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAL

Elib. MlelniklenB, pirmininkė,
44 Cedar St, Hartford, Conn.

I Labickienč, vice-pirminĮnkč,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

?. Lablckienė, Iždininkė,
44 Madlson St., Hartford, Conn. 

Marijona KatkauskaitS, fin. raStininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn. 

R. Pundzleng, prot. raštiniai,
19 IValęott St, Hartford, Conn.* 

■Uos draugijos susirinkimai būna kas* 
•ihtrų nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, BŲLSS. 
VALDYBOS ANTRAJAI

e
k

f

PIRMININKAS *—Vl Paulauskas, .
314a. 8-tli St. Tol. So. B. 333ML •

VICE-PIRM.—J. JaruŠa,
440 E. 6-th St., So.-Boston, MtN, 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 ColumblaRd., S. Boston, Mass. 

hTN. RAšT. — K. Kiškis, ’
428 EI. 8-th St., So. Boston, M«M. 

IŽDININKAS. — L. Avttgždis,
III Bowen •St, So. Boston, Mana. 

TVARKDAlilS — P. LauCka,
393 E. Flftti St, So. Boston, Maus, . 

DRAUGIJOS anrašas reikale — .
866 Broadway, So. Boston, Mas*. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rų 
nedėldtonĮ* kiekvieno mėnesio 1-mų vai J 
po pietų, parapijos, svetainėj, 492 H. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Tel. No. 550.

F. J. REYNDLDS, M. D.
(RINGAILA). ‘

Ofiso Valandos: —'
RytaiS\iki 9 vai.
To pietą nuo 2—' 
VakaraįsnuoG—9;
Nedaliomis nuo *

419 Main St., ATHOL, MASS.

i ■ ' " < ■ ' i. ' .......................... '

’ Naujas penkių pasažierių automobilius dovanoms. Bus

• tikneji basėbalįlninkai. -&oMai pirmos.klesos salėję. Va^ 
kare Auš iire :tvor& (iąpuų4ei$imas)* Jr daug, -daug vL 

šokiųnaujanybią. • ?. •
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!' BENAS (IROS VISĄ DIENĄ IR VAKARĖ.

i. Jeigu.būtųjįėfaiis, tai piknikusiiti&į.Mnas sekaužiai šu- 
' batai LIEPOS 7 <1. A Ą ' ' "

V - ■ J .. . ’ ’** . ... •*.. ~ >

* Visi tatai' kviečiami dalyvauti įb mėginti gauti dovaną au- 

tomobilią
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REIKALINGOS MERGINOS,
• - I

Visokiems dirbtuves “ dar-1 
bamsi Darbą mokėjimas ne
reikalingas; Mokama alga 
laiko’ mokĮnimosi/ -

■ AMĖRIOiN RltBBER 
COMPANY :

Arti Kendall*Kq«? Canibridge

REIKALINGAS BUČERIS
Kuris fciiprmitn tų nmat»i. nioijžlii ut-
Mštiukti Šiuo ndtvsu s J. • VELICKIS, 
Box Fųrt^f Uity, Puk-; ' . tl)>-

.-» **

•v

P*

F. J. K AIINAU3K AS
ADVOKATAS -' 

414 Broadmy, So. Boston.
' Tel S. B.4Ū41, 

Antros VirM ■£» P. B-vės
'■ ■< GYVENIMO VIETĄ:
275 nownr.t avė., NĖWtoNVit.hĖ, masa 

Tel W. NtmouaiOMV. •

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — X L. Petraoska*, 
, 252 Gold St, So. Boston, Maa*?; 

VIOE-PIRM. Kasys AmbroMait 
402 K. JFtŪ St, So. Bostont.MaM , 

PROT. RA^T. — Julius SavickaM, 
iii Bmvotf St.^So.. Boston, MaMk 

: FIN. RAŠTININKAS — J. Svogidy*, ; 
17£M. MR St, So.. Boston* "Maji : 

K^IERIUS “ A, NaudBuna*, 
885 EI Broadttay, S, Boston, MaM.

MARŠALKA — X BalM* 
Vlntteld SU B*. Boston, Mm 

pįrąutUa laiito iraMrhiHmua kai 
usdftldlenl klekviouo mtasato, vai 
po platu Iv. Petro parapijos sai«J,49a 
A Ssrsntli St, South Boston, Mau,
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SUKATA, BIRŽELIO !) I)., .1923.
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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sus^iprinimd^bųs ma
lonesnis. Dievui ir paeiaiBąžny- 
čiai, ir žmonoms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir ; 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

.' rimtybei, ir pajėgoms.. žmoniij 
. vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

NAUJAS PASIŪLYMAS. 

: Berlin.— Vokietijos val
džia pasiuntė, naujas kontri
bucijų išmokėjimo išlygas. 
Pasiūlė kasmet išmokėti ali- 
jantams . po • 1,200,000,000 
auksinių markių. Išmokė
jimą garantuoja duodama 
mortgičių ant geležinkelių, 
laivų, bankų ir kitų turtų. 
Taip-gi ketina paimti mono
poliui! taboką ir svaigalus.

Tečiau nesako vokiečiai 
per kiek metų po šitiek mo- 
;kės. Sako, kad šitas klau
simas bus išrištas vėlesnėse • *•.

‘ derybose.’ ‘
< • •

Francį ja šitą . pasiūlymą 
atmetė..
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OfgatM* Amenkot £ieftivig
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Rį/mo SvBMfo

Juogapo Darkininkiį

fc

D ARSI KINKA, 8 
•— *- —- JfiM—*

UTARNINKAIS, KETVERGAIB IR 
• SUBĄTOMia.

Ulrubefy metanui ..............15.150 
DARBININKAS

866 Broadvvay, Boeton 27, 
TeK s&uth Botlsn 8i0.

f
J rz.

Aį
■

1»

Kaina 4» centai*

MOTERYS PASITYČIO
JO IŠVYRU.

Ilaverhill, Mas,^. — Į vie
na strytkari žaibas trenkė. 
Niekas nebuvo sužeistąja Bet 
vyrai taip persigando, kad 
grūdosi prie durų, jas iš
laužė ir ūžtelėjo lauk. * Bft 
grt&t atsipeikėjo pamatę, 
kad nieko bloga nėra. Gi 

<moterys ’ ramios buvo ir pas
kui iki soties tyčiojosi iš vy
rų bailumo.

/

KALBĖS PAKŠTAS
Waterbury, C t .—Connec- 

ticut LDS. kuopų apskričio 
piknike birželio 10 d. š. m. 
kalbės Dr. Kazys Pakštas* 
nesenai atvykęs iš' Lietuvos.

• RUSIJOJ NESA SPĖKOS 
Pašalinti BOLšii

. / ' • VIKUS,. K
.r. T • M-. *--- - -*«■= - - .»■***»■*■’ i - . z ■-»* w v

Montana valstijos federa- 
lis senatorius Wheeler buvo 
Rusijoje ir pats tyrinėjo ten 
visų padėtį.- :

Jis pažymi, kad Rusijos’ 
gyventojai yra Šimtu metų 
atsilikę nuo Amerikos .civili
zacijos. .Kaipo toki jie bile 
saujos teroristų gali būt val
domi. . ’

Rusijoj skaitoma apie 
400.000 komunistų, kurių 
rankose yra valdžia.. Komu- t, f.

nistų valdžia, žinoma, auto
kratinė. • Ji turi 600,000 vv- 
rų armijų, kuri atatinkamai 
išlavinta ir kūogeriausiai 
aprūpinta.

■ Rusijoje‘šiandie nėra jo
kios laisvės. Leidžiami tik 
vieni. bolševįstiniai . laikraš
čiai.. Nėra spėkų, kurios ga
lėti} nuversti bolševistinę 

. valdžių. ■ Dėlto, ta valdžia 
gali gyvuoti gana ilgai.

t

BANDITŲ DARBAS:.

N eta- York. Keturi ban
ditai įsibriove į Barnątt 
Goldstein krautuvę'ir pavo
gė brangmenų už $70,000.

RENGIAMA MILŽINIŠ
KA KONVENCIJA.

kad čionai rengiamą milžti 
niška priešprohibicinė kon
vencija. Bus pareikalauta 
žinomą Volstea^o įstatymą 
siimodifikuoti taip, kaip no
ri, žalies-gyvor.tojaiy bet ne
sausieji fanatikai, kurie 
griauja ašmeninę 4 žmonių 
laisvę.

Konvencija rengiama atei
nantį rudenį prieš pat susi
rinksiant sesij on Kongresui.

Konvenciją rengia “Asso- 
eiation Against thė Pf ohobi- 
tion Amendment.”, Ši orga
nizacija turi savo šakas vi
sose atskirose valstybėse.

“Kas nors turi būt daro
ma, j ei norima,- kad Ameri
ka gyvuotų/’ sako. kap. 
Stayton, tos organizacijos 
viršininkas. “ Visoj šaly 
kita baisi sentimento audra 
prieš tą fanatišką prohibici- 
ją. Turi būt kas nors atlik
ta. Kongresas turi išgirsti 
ir paklausyti, didžiumos no
ro. .

“Per praėjusius dešimtį 
metų pasauly žlugo trys iš 
didžiųjų valstybes. Tai į- 
vyko dėlto, kad tų valstybių 
valdytojai leido paikus įsta
tymus.” *

RAKINA ATKERŠYTI..
• London.. — Anglij os laik
raščiai pradėjo raginti savo 
valdžią daryti žingsnius, kad 
atkeršyti. Amerikai už už
draudimų -gabenti svaigalų 
laivais, plaukiančiais į Ar 
merikos uostus.

k/''' .e

ŠAULIU KONfcERTAS.
'• ■ J
Dabar ruošiaįma gana 

daug koncertų. Gal būt to
dėl liko musų spaudoje lyg 
nepastebytas šaufių konoer- 
tas, ivykusis' š/ lį. gegužės 
13 d, Šaulių Teatre. O tai 
buvo koncertas ^minėtinas 
tu6 žvilgsniu, kad jame pir
mą kartą viešai pasirodė 
nauja‘kultūrine jėga *— di
delis Šaulių cliorąs 74 žmo
nių sudėty.* Šaulių choras, 
neabe j o j amai, dabar Kaune 
yra rimčiausias cfioras, Kiek 
tekė sužinoti, choras' turi 
sveikintiną nusisiįtymą dai
nuoti išimtinai liaudies dai
nas ir lietuvių muzikų kom
pozicijas, kad proįaganduo- 
tų .lietuviškąją muziką ir 
dainas. ' v- . ■

4.

NEILGAI-TEGYVENO
■Saudom, N. TI.~Horace 

R. ’.Warren, 21 m. amžiaus, 
apsivedęs prieš dvi savaiti 
nuskendo upėj. Jis su savo 
jauna pačia maudėsi ir.užsi^ 
manė per^laukri .vpmL 4ipę« 
Jį skęstantį pati nore jo gel
bėti ir vos ji nenuskendo.

i

VATIKANO TARYBA
SUSIRINKS lffSS m...

Rymas. — Paskelbta, kad 
Vatikano1 Taryba atnaujins 
savo susirinkimą spalių mė
nesį, .1925 metais.

Tam tikslui pasiruošimai 
jau eina. Apdirbami pla
nai dvieni, svarbiausiam 
Mausimam: teclinikalis pa
tvarkymas, idant Taryba 
pasekmingai' galėtų, veikti, 
ir idant suvažiavę hierarchi
jos nariai .turėtų' čia atatin
kamas vietas. . ■

Suvažiuos iš viso pasaulio 
Arkivyskupai ir. Vyskupai. 
Jiems reikalingi kambariai 
apsistoti.

Vietos spauda daug rašo 
prieš amerikoniškus .meto
distus, kurie darbuojasi Ro
moje* įsigyventi ir užtenidv-, 
ti Katalikų Bažnyčią. Nors5 
jie to negali atlikti, tečiaus, 
katalikiška Italija pakėlė 
protestą, kuomet metodistai į Karmą bm'o ilgai.abejoja- 
rengėsi statyti savo maldna-j .. _
mį ant Moiite. Mario ankštu- 'gu buvo, kad 80 personalo, 
mos,

REZIGNAVO.
Pekinas.— Cliimjos mi- 

nisterių. kabinėtas rezigna 
vo. •
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— Gęgųžėsjm., 12T ^atvyko į 
Kauną iš Olandij os. “Meno 
Kurių Draugijos” direkto
rius J&. von Harjeh tikslu 
apsipąžinti su Ldtuvos' me
nu ir orgąnizubtiwiąndijoj 

' Lietuvos meno
pač jam įdomu buvo susipa
žinti su liaudies tautiniu pie
nu. . Jis aplankė parodą Sei
mo rūmuose, Karo muzėjų, 
apžiūrėjo Čiūrlionies- pa
veikslus ir gegužės 16 d. iš
važiavo atgal į Olandiją. 
Parvykęs namo jis prane
šiąs Lietuvai kada galėsian
ti įvykti pirmoji Lietuvos 
meno paroda Olandijoj. P. 
von Harpen spėja, kad pa
vyktų ją Suorganizuoti net 
spalių mėiiesį. Tai bus ant
roji mūsų meno paroda už
sieniuos, nes mūsų Užsienių 
Reikalų Ministerija jau. yra 
gavus iš Paryžiaus pakvieti
mą padaryti š. m. lapkričio 
mėnesį Paryžiuje’ Lietuvos 
liaudies meno parodą. P* 
von Harpen įdomavosi taip 
pat ii^muzikos kūriniais, Mi- 
rių žymesni bus jam nusiųs
ti/

DARBININKy REIKALAI.
l/SAL^tJOS AR s'iREIi*' 

KULTI.

NaujosiosAnglijos telefo- 
nystės birželio 19 d. balsui 
ar streikuoti dėl sutrumpi- 
nimų darbo valandų ir algų 
pakėlimoariie. j——

BNIOS Iš LIETUVOS.
čių, įplauks į Lietuvų ir iš
naudos jų, nieko lietuviška 
neduodamas. Spėta, kad jis 
bus populerus, laįai lanko
mas. Leidus tačiau, dalykaj. 
kitaip pasirodė: daug per- 
soAalo -paimta iš. čionykščių 
žmonių, duota net lietuvių 
klounų ir aiškintojų, arklys, 
be ko. kita, pašoka ir sukti
nį Visa tai gerokai nudažo 
cirkų lietuviškumu ir be
veik patenkina publikų.

Tiesa, kad 3,000 vietų be
veik visados pilmį. Naujie
na, Kaūno publika atsitrau
kė nuo kinematografų ir 
nuo karčiamų. Tai ir Čia 
klausimas, kur geriau pini
gai praleisti, atkrinta. Ki
nematografai jau- nusibodo, 
net pakyrėjo. Kad' sprogtų 
karčiamos, niekas joms am
žino atilsio neištartų. O 
Kauno pramonei' neblogiau
sią verstis šu tiekuo »uvar- 
totojų.

Cirkas vargu bau kų de
moralizuoją. Tiesa,' klounai 

na nepadorią!. Bet cirko 
sportas: žongliavinias ran
kom. ir kojom, gimnastika 
žemėje, ant vielos ir ant 
trapecų,' jojimai, dresuoti 
arkliai, šunes ir kitį gyvu
liai—visa tai nekalti ir nau
dingi žaidimai.

IjieluiniįTLatvizį Vienybes 
Prailgi ja š. m. 16 d. paren
gė gražių paskaitų. Šaulių 
teatras dovanojo -tam vaka
rui salę, prof. K. Būga per 
pustrečios yalandos kalbėjo 
apie lietuvių ir latvių kalbų 
atsiradimo iš bendrosios 
prokalbės ir ' apie stumdy
mąsi tų dviejų giminių ir jų 
giminėlių, kol galų gale pa- 
sėdūS pasidarė Aukštaičiai 
asimiliuoja sėlių giminęt že
maičiai keršių, latviai ly
bių.

Tų dviejų giminių būtų 
retai kur kitur matomos 
ekspancijos, kol prisigrūdo 
prie jūrių. Lietuvių siekta 
Rezeknės ir Gardino. Lat- 
vių išeita iš Vili)iaus Žemės 
ir jų lopšio būta Latgaliuo
se. Žemaičių susidaryta slė
nyje, tarp Nevėžio ir. Ven-

CIRKAS.

. Prieš atvažiuojant cirkui

ma,.ar-'jis įsileisti* Nėpato-
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7S SANpEM.S.i

Oliicaga.-^^io miesto san- 
dejiuose esą 564,000,000 sva
rų cukraus. Žmonės ragina
mi nevartoti cukraus, kad 
numušti jo kainas.

NAUDINGAS DILIUS 
PERE JO.

SprmgfiėlĘlR. — Vals

tijos legislątūra perleido 
balsais 99 prięš .47 Coopera- 
tive Society BilI. Tą bilių 
senatas jau seniau buvo per
leidęs. Bereikia gubernato
riui pasirašyti. Iš to biliaus 
pasinaudos farmeriai, užin- 
tęresuotieji kooperatyvišku, 
pristatymu' savo produktų 
ant vinims. '

IŠMOKA DIVIDENDAS
;■ A — *

Detroitu. 'Mieli. — Fordo 
automobiliu įstaigų vyliau
sius ofisas skelbia,‘kad savo 
akcionieriams už pirmų pus
metį išmokės 8 nuošimčius' 
dividendų; Tų akcionieriii

įstaigų darbininkai. ’ •

GYVENS ŠĖTROSE.
.C

' Detroit, Mieli. — Dėl ■ na
mų, stokos priemiesčiuose 
pastatyta daug šėtrų ir jose 
apsigyveno 3,000 šeimynų.

i
i

_ __ _ - - —- . *

TELEGRAEISTff
BANKAS. '

St, Loiiis, No. — Atsida
rė telegrafistų bankas. Va
dinasi Tbe Telęgraphejį’ 
National Bahk Depoz^J 
pirmų dienų padėta $l,50Qy 
000. Nauji darbininkai-ba^ 
įiiiinkai yra geležinkelių^  ̂
legrafistai. /•

ŽYDAI SVEIKINA £ 
GUBERNATORIŲ. £

vST.• •
Saratoya^ Springs,* 

~ Čionai žydų konvencijoj 
prakalbų valstybės gu

bernatorius Sinitii. Susiriu- 
kę žydai entuziastingai .jį

Valstybių prezidentų/ t V
Gubernatorius Smith at

sakė, kad dar pėranlcsti ą- 
pie tai kalbėti.

Žydai ’jį sveikino už pusi- 
rašvma biliaifs, kuriuomi 
panaikintas prohibiciiįįf 
valstijos įstatymas.

. t

r

&
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A

los. Rietavo, Plungės, Pa
langos, Telšių būta kuršių 
įsteigta. * . .

Publikos buo nemaža ir ji 
buvo labai patenkinta. Pro f 
Būga'pasižadėjo tęsti savo 
paskaitų.“ Lauksime įdo
maudami’.

- — &

•
»•

*
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SclieneefaclyfN. K.—-Stryb 
kariu darbininkai sustreika* 
vo, bet bandyta streikų lati- 
žyti. Dėl to kilo riaušes. 
Laike riaušių : birželio 7 ‘d, 
zvimbė ir* kulkos.

e •

RIAUŠES.

f8

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad“Darbininkas” jau parduoda Lietuvos piūifų-/lti 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą, \Tatigi visi tie, kurie norite, kad dusų 
siunčiami Lietuvon pinigai patartų į Jūsų.giminių raa- . 
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBINI^K^?* ji|M 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaus. / .
Darbininkaiį atsmaukite .kad/‘Darbininkas’1. yra Jttįtį 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų visuemet adre
suokite laiškus šiaip: •' ____

“DARBININKAS/’
366 West Broadway, . Bostoa 27, Kati

v

• 4

■**

\.

T



Mbi* a Sonth Boeton’o utamlnkals, 
brtrergalM Ir MpbatomiK. Leidžia Ąm, 

Rymo Kataeitų iv. Juozapo 
tUiapnMKę Sąjunga.

■ ■ I *•
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“D AUŠINI N K A S’’ 

[(Thb Wobkeb)
DTjKM LtHUAIOAN TBI-ĄVKEKI.Y PĄ£K& 

EDbUshed every Tuesday, Thursday,
BBd Saturday by St. Jobkph’b Lith- 

. DANIANR.1.A8 bociation of Labom.

“Bnt^red. as Becon.d-cla«» maiter Sept 
12, lbl5 at the post oO-ice at Boston, 
Mass., under the Acf of March 3, 1879?' 
“Acceptance for taallthg at speelal rate 
pf nostage provlded for ln Sectlon 1103, 
Act of Oct 8,1917, authorlžed on Julj 
12,1918.”

Subtcriįfįon Ratetį
Ye&rly ...»
Borton aad suburbs ..... 
Forelgn couatrleK yearly .

-- ------------- ■—;------- ;----- ' ■ . . ____ ■-------

RRA*nvIA v: A!
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.£4.50

.?5.5(>

.15.50

Pereitame “Darbininko” 
numeryje kalbėjome apie 
Mirtininkų palikimus. ‘'Nu
rodėme, kąj nėra Teisinga 
palikti milijonus tokiems as
meninis, kurie prie jų ga
minimo nėra prisidėję ir ku
rie tuos palikimus gali iš
eikvoti. Sakėme, ;kad pra
džiai prie to reikia varytis, 
kad didžius .palikimus apdė
ti riebiais mokesčiais.

Bepigu yra kalbėti apie 
įtijįt kaltes,. 'ąpįe tai, ką ItiA 
ti turi daryti. .Nenoriau 
žmonės klauso apie primini
mą-jų pareigų, apie, tai, ką 
jie turėtų daryti.

Mes sakome, kadir darbi
ninkai savo nedidelius pali
kimus privalo ne bile kaip

• K

■ '...........................  7

Lęnltijos naujasis preniie- 
ras Witos skaitė . Lenki jos 
seime dėlderaciją, t. y. pa
reiškė savo veikimo ir nusi
statymo programą.. Lietu
vos reikale jis pasakė;

“Aky vaizdo j ę nušilau jan
kių provokacijų iš Lietuvos 
pusės .Lenkijos valdžia dė
dama viltį į galybę savo tBi- 

- šių nenori abejoti apie tai, 
kad lietuvių tauta supras, 
jog. jos labas reikalauja 

4 glaustis prie Lenkijos, kai
po ‘natūraliam južtikrinimui; 
Lietuvos iiepi‘igiiliiųdiės atei- 

' tyję.” : \
Šie žodžiai yra mažiausia 

begėdiški.
Gerai . atsimename, ’ kad 

“ prie, to- paties premierb Wi- 
toso buvo pasirašyta Suval
kuose taią.) lenkų ir lietuvių 

. sutartis, v pripažįstanti Lie
tuvai Vilnių. 'Pasirašytos 
sutarties rašalas -.vos spėjo 
nudžiūti, ' kaip lenkai, at 
siuntė ‘garsųjį Želigovrakį.

' * šitaip pasielgęs Witoš, 
dabar jis turi drąsos sakyti, 
kad lietuviai darą provoka
cijas ir kad lietuvių tautos 

’ v nepriguhnybės garantija e- 
santi prisiglaudime prie 
Lenkijos!. Reikia būti dau- 

, ginu negu begėdžiu, kad 
taip daryti, ir sakyti, kaip 
Lenkijos premiėras Witos 
kad darė ir sakė. -

*4

palikti.. Palikimo klausimo 
neturi tas darbininkas, kurs 
augina būrį vaikų. Jis, kad
ir gerai uždirba, ‘ turi išleis
ti maitinimui, rėdymui ir 
auklėjimui, savo vaikų. ’ Bet 
netrūksta taip lietuvių vien-- 
guogių. Ne Vienas ir ne vie
na jų padoriai- ir taupiai be- 
gvvenant susidarė keletą 
tūkstantėlių. Jei šitokiems 
kįla palikimo klausimas, tai 
kam jie juos turėtų palikti? 
Broliams, seserims, ■ gimi
nėms? Jei tie broliai, sese
rys, giminės yra nevedę, tai 
šitokie palikimai juos 'daž
nai pagadinti gali. . Žmogus 
dažnai , savo . užprlikaituotų 
pinigų nebrangina, o sveti
nio gauto pinigo tokie liti 
m tiek nebrangins. Kuriam 
ųilui palikti pinigų tokiems, 
xurie patys gali' ir privalo 
sau pragyvenimą pelnyti? 
Kad jie “good time” turėtų 
.iž tavo pinigus ?

. Užrašant kam nors paliki
ną reikia žiūrėti, kad tas 
urtąs būtų ’ naudingai su- 
rartotas. Labai .geras dulk
as palikti savo. turtelį. lo
tiems, kurie augina būrį ge- 
/ų, gabių vaikų ir mergai- 
Tų,' mokslą .mėgstančių. Pa-, 
gelbėti geram vaikinui mok-; 
•dus pasiekti yra vienas iš 
prakilniausių ir geriausių 
daiktų.

Turint ' nemenką turtelį 
>eru yra daiktu pas advoka
tą padaryti testamentą.

t

AMERIKOS TURČIAI 
KLIUDO KOOBERA- 

TYVIAMS BAN
KAMS. '

Pastaruoju laiku darbi
ninkų unijos ėmė steigti sa
vo bankus, Jiems gerai se
msi. Net turčiai bankinm- 
kai ė|it tiį savo jaunųjų 
draugų nepyksta, ' Mes 
jie nėra tikrai kooperatyviš
ki bankai ir daug kuo panė
ši į senuosius kapitalistinius 
bankus. Nuo kapitalistinių 
bankų jie^ skiriasi tik tuo, 
kacl.apriboja šėrininkų divi- 
denJus (pav^ Lokomotyvų 
inžinierių bankas Clevetan- 
de nustatė ribą , ; gi 
kitą gryną pelną išdalina de- 
pozit oriams ( Clevelando
bankas depozitoriams be iš- 
anksto pažadėtų 4% dar pri
dėjo dividendų 1%). Kitais 
visais dalykais tie bankai y- 
ra lygūs kapitalistiniams.

Darbininkų unijos' noyejo' 
kurti; tikrai kooperatyviniūs 
bankus sulig Ročdelio tai- 
syklių, bet kol kas nėra to
kių įstatymų.- Prie Koope- 
ratyvės Sąjungos New Yor- 
ke buvo susidariusi tam tik
ra specijalistų komisija, ku
riai buvo paskirta sudaryti 
projektą pageidaujamų. j-

■ statymų apie ’ kooperacijos 
bankų steigimą. . Komisija

■ projektą sudarė. Vienas iš 
• tos komisijos, narių senato

rius Brookhart buvo/ įnešęs 
pereiton kongreso sesijon 
projektą, kaipo pataisą prie 
ligšiol .veikiančio įstatymo

BAttgtM t M K & A ; .‘
atsargos fondas ir- bendras 
didžiulis* centralis koopera
tyvų bankas.' *

Turčiai sąnatoriai tiesiog 
siuto iš piktumo, tą projek
tą inešus. Jie pasirūpino jį 
nukišti ir jisai pereitoje 
kongreso sesijoje nebuvo nei 
svarstomas. - '

■ Lėčiau senatorius Brook- 
bart ketina vėl įnešti tą įsta
tymo projektą į ateinančią 
kongreso sesiją. . Būsimame 
senate ir atstovų Rūme bus 
daugiau pažangių pažiūrų 
žmonių. Visi f armeriai be- 
■abejĄ ^emsytą .pr6jAttą/\/ 
ra’vilties,J^ad jisai galės pe
reiti. Tada ir Amerikoje 
darbininkams ir ūkininkams 
nušvis geresnes 'ateities vil
tis. » •

r į

t

r

Iš Ko-operacijos 
Judėjimo

kiirs vadinasi “Matronai 
Bank Act.” ■ Pagąl to .pro
jekto kooperatyvį banką ga- 
įima būtų steigti su $15,- 
000.00 kapitalo; Šerai galėtų 
būti net iki 10.00 mažumo. 
Nuošimčiai už serus turėjo 
būti , nustatyti nedaugiau 
kaip 8%. Grynai pelnas bū
tų dalintas tarp depozitorių 
ir tarp, skolintojų — pagal 
to, Įtiek kas davė bankui 
biznio. Vienas. šerininkas 
galėtų turėti tik vieną balsą. 
Negalimą butų balso pavesti 
kitam. Be to pagal to pro
jekto būtų buvęs steigiamas K

ddžiiud Lenkijai pasigrobt 
ti ir laikyti Vilnių?

Sąryšyje su Vašingtono 
Žemės kareiviais, mes. kuni
gai, mūsų praimtoje šalyje 
žmonių dvasiški tėvai, .šaly
je, kurios tėvas ^skelbė. 
“Cfuisade” ir sugraudino 
iki gyvasčių . pasiaukavimo 
dalei išgelbėjimo Jūsų gar
bingos šalies ir žmonijos gė
rovės, negalime tylėti ar 
praleisti širdies tvirtume tą 
neteisybę ir skriaudą Amba
sadorių Tarybos Nuospren
dyje. Vilniaus reikale.
u : ■’ ., i

jties .protestuojame ir ap
maudaujame, Ponas Pirmi
ninke, virš minėtos Tary
bos nutąrimu, kuri tuo būdu 
pamynė po kojomis Lietu
vos teises; ir mes prisibijo- 
rne pačios Prancūzijos atei-

sprendžiu* Ambasadorių Ta- 
ryba pastate jąją pavojingo
je pozicijoje kuomet substi- 
tuojama klaidinga’ teorija, 
jog “dega yra Teisė,” bet-. . 
gi kuomet pasaulis vis-gi ži
no, 'jog “Teisė yra Jėga.”

Priimki, Ponas Dirmi- 
įūnkc, mūsų gilią pagarbą ir. 
sykiu didelį apgailestavimą.

Lieluvia lt. K. Kunigų-
: -/Sąjungų Amierfkofa-

Kun. J. Kasakaitis,
Pirminiukas,

J, K. Miliauskas,
. i Sekretorius,

ė Km, Dr, V, BarIjitškaj
. Iždininkas. 

Liet. Infr Biuras.

Tesąs valstija žibalo, kai
po kuro, sunaudoja 274,693 
statinių, Kalifornija~--264,- 
497, Rhode . Island 137,- 
423.—-- . —.k

»

i.

■»

Skaitėme žiliu 
kad Ispanijoj Sa

i apie tai, 
ragossos ar-

civyskupąs, t kai*dinolas Sol-
devilla y Romero tapo nu-
šautas. Buvo talinu paaiš-

’kininias, kad tai politiška
.Žmogžudystė. . 
jianaudo jęs savo

Karidnolas 
intalfą pa-

rėmime katalikii 
•reikalų Ispanij

. partijit 
oj. Laisv“-

til tvhi ni mi in-p/nUrUlllęLIJĮcvL l\t/l nj’ LLc4lJlIL « XLtLZtiL41A-

kardinolą. •
’' Lietuvių laisvu.maniui dan-
ų griežia ir . a] 
niekina dvasišl 
Ičsitti ii "ftsivrt intfi.

isipiįtodam i 
djąuiž tai,

-ja rėmime kata.
>i-r.<Cv.HvV.l Lv.'liVA 

tikiškų p.ai‘-
tijų. -Nors miu>ų laisvumą-
liin lojouės yra Jų nckuUū-
LAJINIU M V IX ZiUTlJl 
tečiau galime

Ui it)

tuo pūsi-
džiaugti, kad j 
iki savo* bendrai

iv nedaeina 
niiičiu isna?

nų, kurie žudo tĮvasišldus.

Buv.:, Valstijaįse'per 1922
m. gazo buvo 'pagaminta
340,000,000,000 Jtobiškų pe-

" KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

Liepos 7 d. šiais įlietais naujausiu ir didžiausiu Royal 
* ‘ ' Mail Linijos, laivu OHIO,

. Laivas OHIO yra naujausias, su patogiau
siais įrengimais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
per. vandenyną.

• €

Jo Ekselencijai R. Dpincare. užginate jos dogmą, kuomet 
Ambasldorfij Tarybos ■ Į legalizuojate lenki jai spėka

Pirmininkui,' 
Paryžius, Prancūzija.

Ponas. Pirmininke:

Amerikos lietuviai 
liuje apie milijoną asmenų 
reiškia savo kartų apsivili- 
mą Ambasadorių ’ Tarybos 
nuosprendžiu,; kuriupmi tai 
nuosprendžiu nuostebiai ir 
neteisingai nusprendžiama 
prijungimas. Lenkams Vil
niaus,- Lietuvos istorines 
sostinės. t.. Tuo didesnis yrą 
mūsų nusistebėjimas, kuo
met tas nuosprendis nėra 
paremtas jokiu moralės ar 
tarptautinės teisės principu.

4 Vilniaus byloje faktų.per
žvalga parodo:

'1) Kad spalių 7 d., 1920 
m. Lenkija pasirašė sutartį 
su Lietuva sutikdama, kad 
Vilnius bus Lietuvos pasi
laikomas ; ti .. .

2) -Kad. dvi dienos vėliaus 
Lenkija tą sutartį pavertė į. 
“Cbiffon de papier” (po
piergalį) užpuldama Vil
niaus mieštą.

3) Kad spalių 14 dienoje, 
1920, Jūsų gerbiamas dele
gatas Leon Bourgeois ofici- 
j aliai protestavo Tautų Są
jungos konferencijoje . dėl 
tos sutarties sulaužimo, ‘ 

. 4) Kad 16 ti 17 dd. spalių. 
1920 m. Anglijos delegatas 
prisidėjo prie Jūsų delega
to su protestu dėl Lenkijos 
Vilniaus aneksavįmo; ir -

5) Kad laike Tautu Sa- 
jungos sesijų Vilnius ir jo 
apielinkės teritorija buvo 
skaitoma ir svarstoma kai
po tikrosios Lietuvos dalis. 

f ilkyvaizdojc kas viršuję, 
išdėstyta Lietuvos ■ Vyriau
sybė neatleistinai reikalvvo 
Tautu jungos ir Ambasa
dorių Tarybos idant jie nu
spręstų Lietuvos rubęŽius, 
tiu’ėdmną’' omenyje“ tas: 
“svarbiausias > Lietuvos tęti 
seš iikreikaląviumšj” kas iie- 

j galėjo būti dviprasmiai ima
mą ir neturojo' būti, nuspren- 
džianią sulyg 
“Spėka yra Teisė” (Miglit 
is Riglit) .' . • / y .

Ambasadorių Taryba už- 
mtišdama faktą kad' laike 
karoTamsta Įiatsai, Ponas 
Rirniiniiike, uoliai'pasmer
kėte tą kliudngą principą 
jog “Spėka yra Teisė,” dM' 

.bartą teoriją palaikote ir

t 
\ ■

&

prišijungimą Vilniaus, kitos 
Šalies sostinės, priešais fak
tą, jog visas pasaulis įmigę? 
si parmoję - ir apginime 
Prancūzijos, to “Civilizaci
jos Židinior’ kuomet jos 
priešai po obalsiu “Spėka 
yra: Teisė” kėsinosi jąją su
naikinti. Įžimiaūsieji tarpe 

ginkluotų jėgų atėjusių į 
Prancūzijos paliuosavimą 
— buvo Amerikos • Suvieny
tos Valstybės, kurios ka
riuomenė talpino ir Lietu-, 
vių kilmės Amerikonų 60,- 
000. Pirmasis Prancūzijos 
laukuose praliejęs kraują 
Amerikos kareivis buvo Lie
tuvis Amerikonas ir ten liko 
jųjų šimtai galvas paguldė.

v

Mes, • mūsų žmonių Ame
rikoje Dvasios Vadai, buvo
me nenuilstanti raginime 
jaimuolių,; tų Lietuvos žie
dų, jungtiesi po Suvienytų 
Valstybių vėliava, apginan
čia principą,' kurį Tamsta 
taip iškalbingai esate kėlęs, 
jog tiktai “Teisė yra Jėga” 
(Right is MiglitJ. Jie sekė 
tai ir karės laukan stodami 
į įvairias kariuomenės eiles 
kaipo kapelionai, karinin
kai ir .kareiviai, ię namie" bu
vo didžiai parankūs parda
vinėjime Laisvės Paskolos 
Bonų ir kiekviename judėji
me, kurs turėjo'tikslą lai
mint karą sugrąžinimui 
principo, jog “Teise yra d e
ga” ti laisve visoms Euro'. 
e.1 * * s •

pos tautoms — 'kaytu ir 
Lietuvai, musų tėvų, žemei.

Argi dabar, Ponas Itirmi- 
uinke, mes duotumėsi taip 
prisiganti ? .Ir dargi taip 
karčiui ? Ar gi galima, kad 
tie gražūs, principai ir taip 
•aiškiai Tamstos išreikšti o- 
balsįai būtų paversti į tuš
čius įr. nieko nereiškiančius 
žudžius? Ar ines turime 
porsistatyti jog Tamsta ūp-. 
sikeitete ir priėmėte. kuvuS 
sib priešo formą, ir obąlšį 
būtokt jog Jėga yru Tei- 

r pripripo. jog^ se,5 ” kuomet'Tamstos oi iri- 
jftliiu jintvirtiubto toj lėnki>' 

, jos ■ nepavely t i n.j. ųelegMp ""

ir nepateisinamą. • pavartojU 
mą jėgos’ atimant iš Liėtlfc 
vįų Vilnių ? , Ar mums tikė
tu kad tas "tūkstaneįų didy
sis pasiaukayimas buvo tuš
čioms? . Ąf jie užgirtų .tų 
Ambasadorių Tarybos Žygį

1

skait-

£ 
Q «

X

Kėliau jančių, reikalus | 
iš Bostono ir New Yor- © 
ko iki pat Kauno ypa- | 
tiškai prižiuręs gabi -ir | 
intekminga lietuvaite,, i 
Marijona Duševiciutč, | 
Lietuviu Prekybos Ben- | 
drovus, Laivakorčių | 
skyriaus darbininke. 1-

Dabar . patogiausias 1 
laikas aplankyti savo I 
Tėvynę Lietuvą kuomet | 
ji yra pilriiausiame gra- | 
žume. - |

_ Tain tikslui .mes ir g 
rengiame šią specialę g 
lietuviams ekskursi  j ą su | 
patyrusia palydove. |

* * ' * sį P-1& Marijona DusevičiutG.KĄ PRAMATO LENKAMS
Bostono dienraštis Tite 

Christian Science Manitor 
birželio 6 d. š. m. laidoje ra
šo apie Lenkijos ateitį, i Nu
rodo, kad Lenkija iš kairės 
žengia dešinėn. ,Kad Pil
sudskis rezignavo iš genera- 
lio štabo viršininkystės,, tai 
aišku, kad Lenkijos vairas 
aiškiai pasuko dešinėn. Anas 
laikraštis spėja, kad .tos 
Lenkijoj permainos dėjosi 
iie be Pranei jos įkvėpimo.

Kai Lietuvai tapo’ priskir
ta- Klaipėda, rašo minėtas 
laikraštis, tai Lenkiją la
biau ėmė šokinėti dėl Dali- _  ♦ k • A 
cigo. . Tame mieste lenkai 
nori įsigyti daugiau teisių ir 
labiau ten įsistiprinti, negu 
Versaliu sutartis leidžia; 
Tuo tarpu Lenkija bando 
prikalbinti. į prietelystę Če- 
ko-Slovakiją,' nes ir jai rei
kėtų j ūrėn. .išeigos. Ueko- 
Slovakijai-būtų patogu Dan
cige turėti teisių w juo nau
dotis. Maršalo Fošo atsilan
kymas Lenkijoj ir čeko-Skv 
vakijoj.bųvo minėtiems tiks
lams atsiekti. . Esą- sakoma, 
kad Erancija vėl ketinanti 
tienkijoš finansus šatro pa
skata pastiprintu Lėčiau ne
žiūrint į tau markes kulkas 
tebėja džemas it bus žemas 
pinigų kurnąs visų Euro]jos 
Įmelavusių. ' valstybių- _tdl, 
kol jos stiprins sąvd nūlitą- 
fiūes jėgas ir pleųuoM nau
jus karus;, Todėl, sako mi
nėtas ' laikraštis, ~ kol'' toks 
valstybių, nusistatymas bus 

lenkai ir kitos

y

P-lū DuseviČiutė yra amerikietė, metus lai
ko gyvenusi Lietuvoje ir su keliones reikalais iš 
visų pusių aptipažinusi.

Važiuojantiems apsilankyti pagaminame 
sugrįžimui dokumentus su kuriais į 6 mėnesius 
galės be joltių kliūčių sugrįžti. * Basus ir vizas 
parūpiname, Klauskite tuoj platesnių iutomui- 
ei ju laiškais ar ypatiškai pas ■

LITHUANIAN SALES CORPORATION •
414 Broadway, So. Boston, Mass.

Bostono laikraštis 
.Ihiistian Science Monitor” 
birželio Ū d., š. m. laidoje ra
ki,■'‘kad West Virginijoj už- 
ddare Coal River Collieyies. 
3ita anglių kasyklų kompa
nija kapitalizuota ant $2,- 
500,000.. Veik visi kompani
jos- sūrus' turi Brotlier- 
hood’o of Locomotive En- 
gineers, • Broterhoodo pre- 
ndeutas Warren IS. Stone v-•* 
ra ąiios kasyklos kompani
jos. direktorių . piimsedis. 
Wiiliam B. Prenter, kitas 

‘Brotlierliood’o augš.taš vir- 
šimnkas? >yra. minėtos ąng* 
Iii t ’kąsykhl kompanijos vi- 
1‘o-prezideūtas. ■■

Nors šitas, kasyklas valdo 
darbiiūnkaiJ;. bet • ta darbi- 
niiikišktujvonipaiuja susipy
ko su United Mine MTorkers. 
Bįik šita darbimnkiška kom
panija reikalaujanti .* ‘opeii 
sliop!’ nusistatymo* „ Dėl.to 
kąsyklos'ir iižkitlare. Kom? 
Tarfija esanti pasiryžus, išsti 
kovoti “open kliop. ” ...

Jei tas viskas teisybe, tai tol .žygiuos lėni 
visuomenei būtiį siurprizas. Europos tautos prapultim

“The
.r
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Skilvio Klinties, Nesveiko Kepenų, Nevei- 

kiančių Vidurių ir Vidurio Užkietėjimo.
Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikme gali pajausti į kelias dienas.

Jis^ yra štėbukhngaš; vyrami ir jnoUrišiSt iufintįpiBB Skiivio fiiutu Sęavelkaą iCepea£tt Vidurių 
Kliūtį, arba, tienn^ kūne turi Kietus Vidurius^ s Šitas. 'Vsii&at sustiprina itsutni^BĮrilvL-padidina 
apetito xr -pa^ilbsti virskiniinuL Jis apsaugoja ir prašalina 'gižus ir išputima-iM sldlvio į*-vtduriūJ 
p^sihna Svaigų^šėryiška Ė^vo^skaųdejimA :r nuvalo apklota lieluvi ir padidina
kvapąt Jis: sustiprinu ir sutaiso -vidurius taip,jie 'tiksliau, išeina tautom, ir tudmiUpsaugciB 
nuo vidurių uŽtoelčjimOi - M *

Šitame vaiste yra .tafn tikra Geležies formai kuri padaro (gausu rau<16n£' 
ktHują—toki* Geležis, kuri sutelkia, spalvą 
iibljikušiems veidams ir istesį akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinouw vaistą 
stipriems galmgięms Nervams padaryti. Fosforai 
yra Gamtoj tikrasis Maistks* Nervams ir 
Energijos Davėjas, Be to jis turi SESIS kitus 
včrtitigus. vaistus. Sitai Gyvybę BuadanJias, 
Stiprumą pądąraneia,s. sudftinčs .vartoja visam.- 
pasauly ganauii gydytojai, kad padarius stiprius,.
aveiktis, tvirtus vyrus tr inotcris,
I šitas stebuklingas vaistas ym Nugai- 

' Tone. Tūkstančiai vytu ir moterų per jįapturf jo 
geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino 

? energi ją, jgi,a didesnę ištvermę. Nuga * Tone 
sukuria, Stįtatso, sustiprina..ir>pa*itstina RaUmemt f 
ir Nervu ’Sigtemas-^visus Gyyįbčs ■ Organus it 
Kuūb Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą tam, \ 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra 'Vlėiįintfilis 1 
iąutuš> ir limintirigaB būdas .greitoms ir 
paunKlnambnts sękmlra* Kauti. " 
*Nttga-Tonc-padidiną svarumą- liesfetus . .

£monšma ir suteikia daugiau Sėjamos,; daugiau ‘ ‘ :
ambicijos—Brąlltf na gyvenimą. Silpniems, sunykusietnš, parsibaųtusicmė, rtervuntiėms, psls*. y 

‘ gu«emsK nesveikiems, «rganhems_vyrams.ir moterims nSra nieko gcrestii* p« Nuga^omi’a, j«o» 
, WP geltei aai kojų pwt*to, Mmltink: Nuta-Tėfttfądtenait ū4»|UMr kalė naujai . . 
■■ • *' • " ( ’ -v
Ksfi fili filrfljfte • privijo Žiaadien pripildyti Kuponą Jėtiiiąut LtikunaWffi*s- MSr. u blogai NugaįTonnyratikii.QOpskfiiui, ■: ,

4 KiekYienes pakęlis tun OO tabletit—vicno pilnu mfnesio Gydymas. ■ Gali gauti ieSis pakelius uIt- / 
>ToiWa Per 20 dienų musų atsakymu ir jei nebusi pdtštikintaa 

—„„.-.......u-.,*.........Sija..ftS&Usdaibornc*tuojausatmokėsimiviiustsmito* pinigus. ;
Pnsiusk Gsndien—'TUOJAUb. Negali prakiši n« cento, Nuxa«Tone taipgi UarJavinSją

ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.— - 
ąmiONai. ubmutorv, oąėr. Hm s.

....pakelius Niiga-Tūne’o, imįiij 
Nugii’Tone A yi dienų, ą jeiai nebūna psjenkmūs, Ui likuius dslį penimu atgal, p' jus nišų 
tOįpMuiftta %
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prasikaltusio organizacijki, 
pasirodykime kad vist kaip 
esame susipratę darbininkai 
rai suprantame orgamz 
reikšmę,' Todėl visi kaip 
ir atsilankykite ant to taip 
baus susirinkimo.

viukai, diriguojant p. Olšauskui^ 
: tad užtraukė maršų, tai net ro
dosi publikų su sėdynėmis aukš
tyn keįia, o nustebino ir sužavėjo 
net tuos, kurie mane sau net pa- 
sišaįpymą turėt, bet muzikos ga
lybė įspaudė tikrumų į jų veidus 
ir as buvau niekad negirdėjęs 
■skripkų orkestros. čia *jau man- 
drybę ir galybę šitos muzikos 
-spręsti priklauso tiems, kurie 'turi 
aukščiausius gabumus. ‘ Šitų apie 
dvidešimts lietuviukų būrelis tik
rai džiugina musų tautų ir iškelia 
aikštėn lietuvio dvasios prakilnu
mų ir narsų tautos gabumų Nie
ko daugiau negaliu, rašyt apie Ši
tų prakilnų vakarėlį, nes ašaroi 
ięer^sĮišv^ųųir virsijamjiaš md 
nČminčių.. ŠtMWWwm F.\ Ke
mėšis stoja prieš publikų ii? reiš
kia savo gilius įspūdžius, kad jis 
pats tarpe Amerikos lietuvių da 
tik pirmu syk girdi tokių orkes
trų ir pavadino Baltimorės kolio- 
niją laiminga kad turi tokį gabų 
vedėjų kaip Jonas Čižauskas, kad 
tiek daug jaunuolių ir visi taip 
gabiai kaip viens išlavinti grajit. 
Tolinus reiškia klebonas, kun. J; 
Lietuvninkas džiaugsmo, kalba 
Dr. dantistas Želvis jausmingu 
pagyrimu, kalba vienas tėvas, ku- 
rio du. sūnūs priguli tame būrely 
ir ragina Įeitus kad kas galėdamas 
paremtų tuos jaunus muzikantus. 
Vienas žmogus iš publikos paau
kojo 20 dolerių.

Liet Pilietis.

į vėliai, bet gaila, kad darbas ro- 
| jus neįvyko ir aš niekur nepaste-’ 
t bėjau, kad kepti karveliai paki

lę ore lękiotlį ir aš manau, kad 
j tas gali kada nors įvykti. Čia 

’lemiau kritikos. Reiškia, kad Į tūriu pažymėti, jog ‘mūsų- laisva- 
lepartyvis tai bepartyvis, tai-gi, I maniai jau keli metai kaip turį 
•jepartyviškai ir nuvažiavo. Tai-[pasisaimįę arba nusipirkę tinka* 
įi čia visuomenei stengsiuosi ke-1 mų vietų išvažiavimui vasaros lai- 
is žodžius nupiešti iš to žmogaus j lęe o katalikai iki šioj da neture- 
irakalbos,- nors tie žodžiai yra ! jo ir tik šį metą nusipirko sau vie- 
.UsimaišpHo, bet vis-gi neku- tų pasilinksminimui. Tai-gi,. ko-_ 

:"1W yisuomenek neprbšalį žinoti, I Jei katalikai Jaisvamaniams neiš*
3 ko visuomene geriau supras, Į metinė jo, bet ramiai užsilaikė.-O 
ig aš teisingai pasakiau kad tas I kada katalikai nusipirko sau gra- 
•.mogus susimaišė. Gaila, bet Ižų parkų, tai tada laisvamaniai 
l<ų-gi padarysi. Štai , t o žmo gaus j šiū’iko visa gerkle, kad jiems ka- 

iiūgĮmio I .cli tatožM. Saku jis, kad žmoMtalikai pastoja keHą, 7jog’Jia nie- 
iy kišengy^4 \išė3 ęs ankstus ^okšLisxmųęo bcojrigo iieaįei\ik^4jmes mįo /ras, 
jie nepripa Į įokyklose g^ūja'V dhoartinę I žemės nėpaveržėm, galite sau ra^

MS GIRDĖTI LIETUVIU KOUONIJOSE.
< I
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WORCESTER, MASS? .

čia laisvamąniii. laikraštis di 
tižiomis raidėmis pažymėjo ir dį 

” džiai apgailestauja . sakydamas 
•kad klėrikalai laimėjo. į seimr 
rinkimus Lietuvoje. Tai-gi reiš 
kia, kad mūsų laisvamaniai ga 
vo . didelę nosį. Taigi reiškia kad 
mūsų laisvamaniams niekur nesi 
seka, kur tik pasisuksi. Ir kur

. gi jiems seksis kad jie neatkrei- * 
pi<a atWbs’kasAlink /teisingumo |

Ayk žiūriMiad Jųjų ]
- Skambėtų. Reiškia, ; _ . _______ ________ } a__________

žįsta septinto'Dievo. įsakymo. Di I menių civilizaciją, pavergdamas I miai linksmintis. » Čia turiu pri
eis vienas yra kaipo laisvamani’ | .ftus ir varžo laisvę kitiems. Pi'i- įmiuti, jog laisvamaniai iš pavydo 
tėvukas visame ’VVorcestcryje, vi Į ideng’ę kryžiumi dirba Judo dar-1 net grąsina katalikų'vadams, kadi 
siems lietuviams yra gera i žino Į «us, Tąi-g'i čia aišku skaityto-1 jiems girdi darbas puikiai sekasį^ 
mas. Tas laisvamanis rengdama. Į (ams kokioms ypatems mūsų lais- |-Tai-ai ir čia nieko blogo nėra, tik 

/ '’geguMnes'sylHu'lėisdavoLnnakaT-aTnam irerarbHių-^dukų ant išlaųnėjimo x | Jna kerštu.. Jie sako, kad tiemsL.^.^ mnka/inlramd tvar-

. stebėtinas daiktas, kad tas maka | adams teip sekasi patraukti-'liet. kytfs turėdami, prakilnius vadus 
biliukąs ir vėl tam pačiam pakini | . isuomenė savo pusėn.. Mat čia priešakyje. Tai-gi čia priguli gar- 
vo. Tris kartus buvo-leidžiama, j :atalikai per pasidarbavimą' savū I katalikams, bet ne papapeiki-

’ jam jačiam ąenka., Taig adų įgijo, sau tinkamas vietas mas ir panieka. Jog ir patįs iais-
reislda, žmogus turi good luėk. į pasilinksminimui vasaros laiku. I yamafiitti turėtų džiaugtis, kad. 

Vietinių katalikų veikimas. I Lai-gi laisvamaniai didžiai apgai-| jau katalikai pribrendę, jog lais-
. Worcesterio lietuviai kataliką' | estauja,*. sakydami, kad jau lais-j samaniai kaip ir priešingai elgias 

nusipirko naujų parką, 'kuriai. | aminiams.niekur nėra vietos pa-Lį Jie* sako, kad tik jie apsišvie- 
j ■ duota vardas 4 Maironio Parkas. ’ Į’Uinksminimui. Girdi,. katalikai į tę o katalikai tamsunaį. O kada

Tai-gi iš tokio katalikų lairnejim. ’isU1’ Užėmė vietas ir tokiu būdu jau katalikai nuveikia kolų nors 
vietiniai laisvamaniai užsidegė į ltim. laisvamaniams .. .reikės naudingų tautai^ai- sau-kų nors, 
neapykanta ir didžiai apgailės I prie ’katajfkų. Taigi čia Į tai jau tada jiems nepatinka. Bet

■ taudami'ileja krokodiliaus ašarą- W°S° laisvame- čia turiu priminti, jog laisvama-
sykiu ir ugnimi sp jauja per sav’-j'1*3'* Priglaustų prie katalikų Į niai tokiais savo Šmeižtais nieko 
spaudą ant katalikų visuomenė *ia nėra -jokios Jaimės. ^Mes I negalės nuveikti ir katalikų nuo 
sykiu išmetinėja ir katalikų va I katalikai laisvamanių nesibijomo l savo vadų neatitrauks,- nes kata-

' rln-mcs knrl lmt-ilikni tnrpdffmi I p jus visados maloniai priimsime.I likai pasitikėdami savo vadais nu- 
i-us^vadus nuveikia didelius dar f ’ Skalno baidytis keikė didelius darbus bažnyčios ir

* bus čia turiu primintį H'ętnvii-1 juk zmote, kad „.‘katalikai., pąsi-įsavo tėvynės naudai, čia visiems 
visuomenei jog laisvamanių laih.l ’ū°š§ visados laisvamanius man-4 lietuviams yra nuo seniai Worces- 
raštyje yra medis po’ kuriuon I Migiai sutikti, tik aš nežinau,-ko-ltėrio lietuviai katalikai gerai ži-

- kiekvieną savaitę žmogus su I tmp tiems laisvamaniams -tie Į domi visuomenės tarpe, nes .'VVor- 
gni'aužęs kumštį sako prakalbas i į katalikai atrodo labai baisus. Čia. į cesteno lietuviai gana pasizyinejo 

' štai. šių. savaitę saulelei gerai į | «l‘iu Paminti, kad laisvama-Į pirkdami L. L.'Paskolos. bonus’
■ kaitinus, tam. žmogui ėmė ir sutir. |. dams nieks nėra kaltas ir ne lia-ĮWoreesfer io liet, suaukojo vienu, 

po protas. Reiškia, bešikarŠčiuo I Mikų kaltė kad laisvamaniai ge-1 vakaru $8,000.00. žodžiu sakant,
■ damas išėjo iš proto. Mat per I pažinėms vietas pražiopsojo. Mat Į per tris -vakarus sudėjo apie 16,- 

- • visų žiemų turėjo; galvoje .šaltį, ta’ Į'aisvamaniai pripratę laukti tolJ
saulelei užkaitinus,, per nosį pro- Į kol keptas.karvelis įlėks į gerkle.- 
tas išvarvėjo ir tokiu būdu taip Į čatys būna visados išsižioję ir to- 
susimaišė kad pasistatė pats save | kiu būdu pražiopsojo. Šioje ga-

________ : į lyne j e kepti karveliai patys į 
• j gerklę nelekia,, reikia .juos pa- 

,_________ ' rgauti, iškepti, o paskui valgyti.
I štai katalikai kaip- ir- priešhi- 
I ^aro*. Reiškia, pirma laiko

- I karvelį pasigauna, jį- gražiai nu- 
'I peša,, iškepa, o laikui . prisėjūs 

e J . pau skaniai valgo.. Ir mat, mūsų
1 laisvamaniams, tas labai * keistai 

I] J įtrodo. Girdi tie klerikalai visų-
I dos priešingai daro, pirmiaus pa- 

a J ‘ Įsirūpina sau karvelius- o jau’pas- 
iAJ' į kui : valgo. Tai-gi, aš laisvama- 
afclgag I niams patarimų tokį duodu, kad 
HoMlda ilgiau po krūmais paguletūt: 
IHKkh Il a* gnLL atlėki tie kepti karvė-

[ »KAUGI.TOS IR KUOPOS 
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UNITEDAMERICAN L!NES
JOINT SER.VICE WlTH

HAMBURGAM£ROWUNE
Trumpiausias susisiekimas ■ 

su visoms dalims
. . LIETUVOS 

J&ivaitiuini iSplaukijuai nuo 
I’ier 86, North Rivcr, 4U-tli 
St., Netf York, 12 vai. dieną. 

Kajų tossji 2, 4 Ir 0 lovom 
aut visų IaiYŲ. Buleli val
gymo kambariti, salonai ir 
pasivaikščiojimo deniai ski
riami 3 kliasal. Ant laivų 

Clay,” “Hansu.," (
- "liauęr&t, “Mauni Carroll" ir 

^vrhuri,i),įj.lą'^ yrą speeiališkij - 
ka-jutų. • ■.' ■■■

Nauji trijų Sriubų laivai 
., •‘*Res$utc," “ftcliųne#’ 4. » 

“Albcrt Bailiu," imturnauja 
Vmo$i 2-ros ir 3’člos kU pu«‘ 
•^įžleriams.. ■

UNITED AUEKICAN 5
- ..LINEŠ, , 

a 30, Broaibvay, ;, ..Ne\y Toik
: ;... arba iiutorįzuotus ligęnms .^
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VĖLIAVOS ir įvairūs 
ŽENKLAI. -

Eigų. metų praktikos artistišku 
mūsų darbų liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų dėlei ražy 
kitę; ...

M. M. Norkūnas,
16 Pleasant. St., Latfretoe, Masa

VA.Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- aJ , 
linti pleiskanas, lik .kelis karins paimu*/ ) 
jojus ‘ . - "'M

Hąffies J
•tų -pleiskanų/ mirtinąjį .priešų-** ir jūsų 
galvosmdu.bus-'taip tyroj fewp IfudĮkin;^ 
ir ffiuffles -pagalbūs jūmk-.yimiumot 1C ■ v«>i.
tokia užlaikyb.. į^vari-galvos, oda užlaiko plaukus puikiais-- 
ploiškaųos tuojaus sunaikiūa juos. ’ . ■ 1
NaiiipnkU’o lbnnkv. Iląflfeit apticltojė Šiandie u2 03a., arba jjriahpddte 
pašto žonklulials tkulki j labiautovip.

F.AD.RICHTER &CO.
1 C,4-114 So. St, . UraoMyn, N. ¥.

į|l«l
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dinas! bepartyviškais, bus visi ii- 
mėtomi ii gerų, lietuvių, namų. 
Čia vienas laisvamanių sulas jau 
važiuoja į Lietuvą, sau proto gy
dyti. Sakoma, kad pervažiavus 
per vandenį protas sustiprės jo. 
Mat jo jau visas protas per nosį 
išvarvėjo. . Tai-gi lauksime, gal 
parvažiuos su sveiku protu ir lais
vamaniams bus. naudingesnis.

• . žvalgas.
*

LAWRENCE, MASS.

Geg. 27 d. įvyko L, Vyčių 'aps
kričio, suvažiavimas, kurį vedė vy
tis V. Navickas, raštininkavo O. 
D. Šiderayičititė, Rimtai Ar gra- 
^taLą^ųfstė reikjid  ̂^r1ųąt^-
re sparčiai ruųšuk^ie savo gegm 
žines 4 d. liepos Palangoje, kurio
je jau randasi gatvės: Vytis,, Gei 
ftlemino, Šaulių, Trakų, Birutes, 
r Vilniaus, Kauno ir kitos.

Tų patį vakarų įvyko' ir gražus 
pi‘Ogramėlis,kurįiŠpildčvietineA 
vietes, mažųjų mergaičių choras 
po vadovyste M. Dailiute’s (Daly).

Taip-gi viešnios vytės užžavėjo 
klausytojus. P-lė K. Švagždžiu- 
•tė graiai padainavo, akompanavo 
p-lė A. Kibtiriutčį abi So. Bosto- 
nietės. P-Ie A. Sliužiutė padaina
vo iŠ Camebridge akomp. p-lė Ki- 
buriutė. Reikia pažymėti, kad 
viršminėtos dvi dainininkes labai 
gražiai ištaria žodžius, kas padai
lina ir jų balselius.

f- ,

Po dainų pasakė puikių prakal
bų Tėvas Jūras. Savo kalboje iŠ- ■ 
dėstė kaip mūsų Amerikos jauni
mų prilaikyt lietuvių tarpe.
: Viršminėto vakaro vedėja buvo 
L. Čebatoriute, veikančiosios ko
misijos narė. Žmonių buvo ne- 

: perdaug iš vietinių, svečiai, vyčiai 
dalyvavo ir P. Kiburis su savo 
šeimynėle, kuris neperseniai mūsų 
naujai bažnyčiai aukavo $25.00.
. Vyčių apskričio suvažiavime 
dalyvavo Tėvas Virmauškis Vyčių 
garbės narys. .

Vytė Linksmutė.

‘BALTIMORE, MD.

Koncertas.

Jbno ’Čižausko su jo mokiniais 
koncertas buvo ^-tų d., birželio pa
rapijos svetainėj. Padarė nesiti
kėto įspūdžio į baltimoriečius, ati
dengus scenų pasirodė būrelis jau
nų vyrukų ir vaikelių ir dvi mer
gaites, visi, turėdami rankose 
smuikus. Publika suplojo ranko
mis ir mano kas čia bus per čir- 
pinimas.

CLEVELAND, ORIO.
¥-------

Apleido Cleyelandą.

Šiomis dienomis išvaižąvo

erų Dr-jos, įrengta šv. Jurgio pa
rapijos salėje bazarūlis, parapijos' 
naudai. Kadangi buvo skelbia
ma, kad mažas bazaielis, tai jr 
Žmonity lankėsi neskaitlingai.

Bet vienok’ pramatoma, kad 
pelno likis. Minėta draugija nuo
latos rengia vakarėlius parapijos 
naudai. Garbė Jai.

_ _______ Vestuves.

Gegužio 30 d, šv. Jurgio bažny
čioje .tapo surišti moterystes ry
šiu* p. piekisandra Mikelionis su 
p-le Ona Sadauskaite, šliūbą da
vė gerb. • kun. Vilkutaitis, Vestu
vių pokįlis buvo iškeltas lietuvių 
salėje. Ant pietų atsilankė ir 
gerb^kun. VaG.’Vill<utakįs,A 

k jyunttbjlLal^'K-prig^ejd ‘prie 
O Vyčių 2 5kp., taipogi buvo L.. 
Vyčių koto nariu, tai kuopų ir ko
tų iŠanksto buvo pakvietę į vestu
vių pokilį; Visas L.. Vyčių karas 
atėjo priimtas iškilmingai, Ko
tas įteikė jaunavedžiams gyvų ge- 
lių pluokštų. Vardu koTo kalbė
jo p. J. šeštokas, linkėjo sėkmin
go gyvenimo. Nuo L. Vyčių 25 
kp. įteikta dovana, puikus laik
rodėlis. Kuopos vardu kalbėjo p, 
J. Sadauskas, L. Vyčių 25 kp. pir
mininkas, linkėjo jaunavedžiams 
gausios laimės, Dar kalbėjo T, 
Fondo 22 sk. pirm. p. A. Banys.

. Kaipo nuo senai p .A. Mikelio- 
nis veikdavo su jamiimu, kiek vė
liaus, p-lė O. Sadauskaitė, tai jų 
vestuvių pok’ily ■ daugiausia buvo1 
jaunimo.

Laimingos kloties jaunai pore
lei! ■ .

į

Pennsylvanijos valstijų šv. Jurgio 
par. vikaras;- gerb. kun: M Mik- 
šis. .. Gerb. kun. Mikši’s čia išbu
vo apie keletą mėnesių. Jo -bu
vimų minės' ilgai, nes jis savę gra-. 
žiai užsirekordavo, dirbdamas 
tarpe katalikų. Gerb.-kun. Mik
šis buvo mylimas visų. Jam‘lin
kėtina gerų pasekmių darbuotis 
-naujoje vietoje.
. ' 4 • • t , ’ * ■

Išvažiavimas.'

Va

v Ausis^irdėjo,

CAMBRIDGE, MASS.

& D. S. Naujosios / 
Jos apskričio kuopoms 
liesame kad. įvyks L. 
Naujosios JjigHjos AT 
čio metinis sūvažįa 

pVįiietvLietuviii R, I 
rafiijos . svetainėje B 
St, Lotvell, Mass.

Gerbiamos L. D. S« 
apskričio kuopos mat 
te atsiusti kodaugiausi 
to vii į suvažiavimą, nei 
suvažiavimas yra moti 
paskutinis prieš L, 
šeimų. ’ Nei viena kuo 
nepasilieka neatsiimtu 
tęvo į suvažiavimą, m 
labai, daug svarbią, r 
aptarti LDS. organiz 
labui. Tos kuopos, 
negalėsite atsiųsti -ai 
tai; atsiųskite geny in 
Įnešimus siųskite aps 
valdybai.. Taip-gi yr 
Somos LDS. N. A. api 
kuopo^kurios dajiėp 
kėjo įkričio agi 
iždą nt
nuo nano, • ta ak 
pasimokeB iki suv 
mui. Pinigais siųsldi 
kričįo iždininkui M. 
einskui, 187 Ames St 
tello, Mass.

Primename, Jog 
suvažiavime dalyvaus 
organizacijos tėvas, 
ninku prieteliūs geri 
P. Kemėšis.

LDS.N.A.A.psk.'V 
Pirm. — V. į. Ki< 

37 Pranklin-Si 
Norwood,

Raštk—
125 Cherry St 

Cambridge

LDS. 8 tuopos-mėnesinis 
rinkimas įvyks , birželio 12 d. 1923 
m., 7:30 vai. vakare, bažnytinėj 
salėj, Windsor St.. Šis susirinki
mas bus vienas iš svarbiausių, to
dėl visi narės ir nariai malonėkite 
būtinai pribūti, nes bus -renkami 
mtstovai į LDS. N, A, Apskričio su
važiavimą, kuris įvyks 17 d. bir
želio, Lotvell,-Mass. Taip-gi ant 
šio susirinkimo bus renltųmi ats
tovai ir į L. D. S. 8 .seimų, kuris 
atsibus 26 ii* 27 dd. birželio, New- 
ark, -N. J. Taip-gi yra ir iktas 
svarbus reikalas kurį visi nariai 
privalo žinoti. Taip-gi-visi nariai* 
ypač tie, kurie esate užsivilkę su 
mokesčiais, malonėkite ant šio su
sirinkimo visi, užsimokėti kad -ant 
seimo neskambėtų vardas kgipo

SUSU

000 dolerių. O ką laisvamaniai 
gero Lietuvai padarė? Absoliu
tiškai nieko. Tik tuomi pačiu lip
dėte prie stulų lapelius, idant 
•žmonės, nepirktų bobų ir neauko
tų Lietuvos reikalamas ir šmeižė- 
te. mūsų brangius vadus, žodžiu 
sakant, prasikaltote mūsų tėvy
nei Lietuvai. Tai-gi j eiga laisva
maniai nenustos šmeižę katalikų 
vadų per savo spaudų, tai žinoki
te, jog jūsų šlamštai žus, tą aš 
jums iš kalno pasakau.- Kad jū- 
sij laikraščiai, tie, kurie save va-

_______ ______________________---------------- ------------------------U---------- ■ .
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T <
T ■•• T A_ ...................... . ~_________ ____ ____ ____ ___ _______ .
X GERBIAMIEJI! Yra rengiamas kuonopuikiausiąs išvažiavimas. UžkvieČiame kie 
X vienų atsilankyti ant virš minėto išvažiavimo, nes yra užkviesti chorai iš Waterbur 

Bridgeporto, New Havenų, Hartfordo ir New Britaino. Priegtam bus įvairių žaismių 
.y lenktynių. O svarbių svarbiausia-yra užkviestas gerb. atstovas V. ČARNECKIS at 

lankyti ant Šio išvažiavimo. Nepraleiskite šios progos, atsilankykite, nes užtikrinar 
«*♦ kad busite linksmai pralinksminti ir gerai pagirdyti, nes bus gardžiausių gėrimų.
X > : . , ? : . Širdingai kviečia visus, RENGIMO KOMISU

Gegužio 27 d. šv. Jurgio ’kat, 
jaunimo dr-ja turėjo savybės iš
važiavimų ant p. T. Ncuros.ūkės., 
Kadangi’ diena buvo saulėta, gra
ži, tai laikas linksmai praleista ty
rame ore. 
atgal.

Vakare linksmi grįžo

Bazarėlis. .

Gegužio 27, 28, 2’9 ir 30 dd. rū- 
Nūgi šitie jauni lietu- pėsčiu Amžinojo Rožančiaus Mo-
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( Šventas koncertas.

CainMdge, Mass. — Bir 
BŽelio 10, 7 ;30 vai. vakare Ne
skaito Ūrasidejimo Pamos 
(/Marijos bažnyčioje bus la

bai puikus šventas koncer
nus »Tt oroip oniŲoiA ag; ’sių 
lįstų bus geriausi giedoriai 

^lš South Boston, Montello ir 
iš kitur. Cambridge’iaus ir 

Į apielinkes lietuviai turės ge- 
g Tįį. progą pasiklausyti gė- 

riaušių giedorių ii gražiau
sių giesmių. Cambridge’iu- 

clar panaŠąiis/' koncerto 
bfivęu ' V

- Gerb. kiui. J. Švagždis pa-*. 
Sakys pamokslą.

Dabar įėjęs į Cambtidge 
lietuvių bažnyčią tai negali 
atsigerėti gražiais altoriais 

į; kuriuoNpuošnalubcnųimldos- 
į'* stovylos. Altoriai visai nau- 
[t jai murniuro išvaizdom mm 
U maliavoti, gražiai paauk- 
Įf suoti, labai puikai atrodo. 

Tas visas nemažai

TT< -

I 
i •

iįz

4

4
4
4
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lėšavo. 
Rengiamas todėl ir Šventas 
koncertas padengimui lėšų, 
o kas. liks viršaus eis mort- 
giciaus mažinimui.

Kviečiame visus iš’ visur 
mums padėti. ' 

dengėjai.

T'^rArAIDO.TniAS. ' ’

. A. ą. Jono Strakansko lai
dotuves buvo, birželio 6, 9: 301 

. vai. rvto šv. Petro bažnvčio-..4 s- ti

’Je.
Prieš mišias atgiedota pil- 

uos ekzekvijos.
Iškilmingas gedulingas mi

šias atlaike gerb. ldeb. kun.
. Urbonavičius, diak. kun. 
, Juškaitis, subdiaį. kun.
. Juras, ceremonijų prižiū-

k54
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Telephone Soutli Boston 3520 
Namų Telef.: ■ ’Aspimvall 0581 
ADVOKATAS

A. O.ŠALHA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės du Universitetu
Gomeli University su A. B. 
G. Washing"ton Univ.' su LL.B. 

“DARBININKO” NAME 
(antros luĮbos).

366 W.Broadway, So. Boston.

J r

a

reto jas kun. Julius 
kas,' Svečiai kunigai: p, 
Virmauskis, kun. J. Švagž- 
dys, kun. V. Tašlcūnas, kun. 
J. Valantiejus iš Water- 
bury, Conn. ir kun. Juozas 
C. Walsli, S, T. L., profeso- 
•ria šv. Jono seminarijos.

■ Laike mišių pagiedojo so- 
ln p’lė Margi Grybaite “O 
Hostia Paeces,” pritariant 
vargonininkui M. Karbaus
kui.

Palaidojimas buvo Mou'nt 
Benedict kapinėse.

Žmonių buvo pilna bažny
čia, dalyvavo daug ir sve- 
tinrtaufhlV . , . .

' 's'-' /W\/*\/\/ \i'.'
Velionis per visą*gyveni

mą. buvo, kriaučius.
Nors nepaliko mažų vaikų 

šeimoje, bet paaugusius du 
sūnų: klieriką Franciškų ir 
Juozapą. Vieną tik troškiu 

■ mą. a. a; velionis ture jo lai- 
ke ligos, tai kad galėtų su- 

; laukti dienos pamatyti' savo 
sūnų klieriką Franciškų sto
vint prie altoriaus atnašau
jant šv. mišias. Bet Dievas 
pašaukė pas save atimda
mas nuo gyvenimo vargų ir 
skausmų.

A. a. Jonas išširgo 16 sa
vaičių, visą laiką išsirg na
muose. Priežastis mirties 
“cardiac sliock.” Buvo 
geidi. Dr. Jakimavičiaųš 
priežiūroje.

Tegul ilsisi ramybėje.

lankėši Muėnich’o kardino
las Michael Ritter von Paul- 
haber. Laikė prakalbą Švč. 
Trejybės parapijos mokyk
los salėj prie Shavomit Avė. 
Kalbėjo apie savo diecezijos^ 
vaikų skurdą ir prašė dėl jų 
pagelbos. ' . • j

NAUJAS ĮTAISYMAS.
z

S 
H 
B
H-

B

E. Bostone vienas žydas 
tmvo intartas. laikyme mun- 
šaiuo. Atėjo seržantas da
ryti kratą. Ieškojo, apėjo 
visus namus, išmušė " pa
kampius ir nieko nerado, 
KadangĮ buv^\ labūĮ- kaitra 

;Bįena7 tai srfžahias sumanė 
atsiaušinti paleisdamas iš 
krano vandenį vonioj. Kaip 
tik kraną atsuko, tai. ir už-; 
uode munšaina, Patyrinė- 

t*

jęs, pamatė, kad iš vonios 
pai-paveclaįsklepąpTiedL 
delio kubilo, kurs talpina 
.apie 30 galionų. Žydas ta
da buvo suareštuotas ir po 
kaucija $1.000 paleistas; '

GOMPERS BOSTONAN.

Ateinančia iiedelia Bosto-
• . ■ *. > v. .

nan -atvykę - Samuel i Gom- 
peiis, Amerikos Darbo Fėcle- 
raeijos prezidentas. Laikys 
prakalbą Wells Memorial 
Buildinge.

■ase
*

... ...... i......ŪT

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY B
PAVASABIS PRAŠVITO. ■ g |

_ Dabar, kuomet saulutėaukšČiaus pakilo-ir sūtir- || 
ET pino sniegus, yra patogiausias Malkas pertaisyti ir g.j 

numaliavoti šlubas, nuva^S 
nišiuoti'rakandus ir išbal-fi 
tinti kambarius. S

BUK PATS VENTERIS Ir me-| 
. cliatoKaš, sunaudok atlikusį laikus! 
prie savo stulos, Ateikite pas mus, =3 
p mes parduosime tavorų ir pnai§-S 
kįsime kaip Jis reikia .vartoti.. Or-g 
derlus paimame telefonu Ir.pylsta-jg 
tome tavorų į namus, Viskas at-in 
liekama greitai ir pigiai. ■

REIKALAUKITE SAMPELIŲ. S

NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is
torinio • veikalo ‘4 Algiman
tas” knygų.. ‘ Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me Drv Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi kaina. Tiktai vienas do
leris su prisiuntimu.

“DARBININKAS”

.lūmTiinš7
g Suprantanti^ gerai savo ritintų Ir my- 
jn J Įiptls (lailaiotig. tarpo jaųninio'ąr 1 tiri n-

11 j/š\fiuąitdymusr lešlr^geros vietos. Rel- 
Rnle šprbfanif klebonai ‘ kreipkitės f 
“Darbininko” Aciministrarijiį. ‘

sausas!■■m

VIEŠA PADĖKA.

Šeima* mirusiu Jono Stra- 
kausko šiuomi reiškia gimi
nėms, draugams ir pažįsta-, 
miems didžiausią -dėkingu
mą už jąją malonų išreiški
mą užuojautos, dalyvauda- 
hli šermenyse ir laidotuvėse.

- ■ . r - -- ■

• GAL KAS RADO.

Per a, a. Jono Strakaus- 
ko laidotuves pereitą seredą 
viena moteris pametė saiką.: 
Jei kas rado, tai lai teikiasi 
per “Darbininką” jai .su
grąžinti.

LANKĖSI vokiečių 
KARDINOLAS.

Šiomis dienomis Bostone

ĮŽANGA NEBRANGI
••  ,. % ;..............    i

i

v. SOUTH /MmONį\ MASS.
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga. Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau, ir sma
giau rašyti ■ stt fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani- 
nę plunksnų. Pirk dabar.

Kainos: $1.50. $2.50, $3., 
$3.50, $4.', $4.50, $5.00,

t SOUTH ROSTON’O PIRMOS KIESOS VALGYKLA ? 
I STKAND LUNCH 
? - T!

♦J*. Lietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausią [ 
V lietuvišlcij ir amerikoniškų valgių. Mes esame tik- V

ri, kad Tamstos pas muš atėję, paliksite mūsą pa- £ | 
X tarnavimu užganėdinti.
❖ Taigi lietuviai REMKITE SAVUOSIUS! :

X Nauji Savininkai /
A- STBAND LVNCH

Jį. 304 Broadivay, ‘ South Boston, Mass.

 ■ ■« x »

T
T 
T 
T 
T 
T
♦I.

RINKIMAI J LIETUVOS 
"Z'“ "SEIMĄ.

DR. A. J. GORMAN
(tUMAUSKAS)]

DIETIETAM
*

ll.t Mostelio, Mmi. 
ĮKaupMa Broad SAU 

ToL Brodčton |112-W.
miiiiiiiiiiiiiiimMMMi

4 ■

» f

TelSo. BoatonSflejl

DR. J, C. LANDŽIUS
LIUTUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aStrlas ir chroniškai Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kr nu jų, spjaudalui, ilapum* 
Ir tt zavo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus Išlikai* kitur gyvenan
tiem*. Adresai:1 v

B06 BRO AD WAY, .
BOUTH BOSTON, MA88.

( (Kampas G St ir BroadtvayJ 
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7--Q

Tel So. Boston 82S 
LIBTUVYS DANTISTAS 

ŪR.M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

. Laikinai perkeis ofisų po No.
425 BŠ0ADWAur, So. Bostoit, Mam. 

Gilto VatanioH
Nho 10 Iki 12:80 ryte Ir n® I-JO 

{ iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v. rak. 
.! Ofisas uždarytas subatof rak&rals 

Ir nedčllonils. .

' -r?---. >--?L-rji ą,

16 Metą South Boatont

DR, H. S .STONE
AKIŲSPECIALISTAS 
B99aW. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. Ud 7 v. valę.

.r;

A ■. 
i/

A

. r*'

Į $5.50, $6.00 ir aukščiau, 
j “Darbininkas,” 

866 Broadway, 
į Boston 27, Mass.

Tel So. Boston 270 9J.MACDONELL.M.B.I
amikalbčti IrMetvvUtafa I
OnsoValandos.: E

I Rytali iki 9 vai Po pietų nu I—*. ■
VakaralB nųo 6 iki 9. ' ■

5M Broadway, Bo; Borfoi. ■

nu,- nekurios civilės įstaigos 
buvo Įtrauktos į. rinkimu 
■marmalienę. Pavyzdžiui 
kairiųjų organuose net ir po 
kelius sykius apsireiškė ne
teisingi begėdiški šmeižto 
straipsniai ant Lietuvos Ū7 
kio Banko. Lietuvos .Ūkio 
Bankas nėra politinė Įstai
ga, jis tarnauja lygiai visai 
Lietuvos liaudžiai be skirtu
mo partijų ir tikybos, ’mat 
kairiemsiems parūpo pa
kenkti bankui, nes Ūkio 
Bankas esąs .^krikščioniška 
Įstaiga ir bandė net po. ke
lius-sykius neteisingai šmei
ždami Ūkio Bank$ įtraukti 
į seimo rinkimų marmalie-1 
nę. Neatsižvelgiant į visus 
Šmeižtus ir kritikas, * rinki
mai į seimą praėjo ramiai. 
Dabar Kauno gyventojai su 
nekantrumu laukia Tinkinai 
rezultatų, kurie dar galuti
nai‘neaiškūs, • bet nekuriu 
partijų rinkimo komitetai iš 
patikrintų šaltinių sužinojo, 
kad krikščioniškas blokas 
gavo <0 kandidatų.į antrąjį 
Lietuvos seimą, Socialistai 
liaudininkai 15 kandidatų. 
Socialistai demokratai 9 
kandidatus ir tautų mažu
mos 14 kandidatų (į tautų 
mažumas Įeina, žydai, len
kai, vokiečiai ir gudai, jie 
visi buvo susiblokavę ir ko
kis ,jų pasiskirstymas bus 
dar nežinoma). Basirodo,
kad bolševikai Į šį seimą ne
galėjo pravest nėi vieno kan
didato. Pereitus rinkimus 
jie pasivadino save “darbi
ninkų kuopa,” nekurie Lie
tuvos piliečiai nežinodami 
tikro tos “darbininką kuo- 
ipos ”.; nusistatymo,. klaidin
gai balsavo už -bolševikus, 
bet dabar, kada paaiškėjo, 
kūd “darbininkų kuopa’’ tai 
yra iiiekas. kitas kaip tik 
Miskvos agviitftra, tai ;bol- 
ševikpliai negavo nei .vieno 
atstovo . į seimą. Matomai 
naujasis -seimas bus daug 
skirtnigesnis pirmąjį, to- 

; d®, galūne tikėtis geresnių 
«■ rezulfatą. iš/ jo ’ dailmotes,;
negU'turėjome iš' piiūnbjo 
Lietuvos -šeimoį Tenka pa- 
linketi naujam Lietuvos soi-

mui, kad jis rimtai darbuo
tųsi ir arti} Lietuvos Valsty
bine dirvą, sėdamas joje 
derlingus javus. . _ .

•. . Lynas.
Seimas tai yra Lietuvos 

.šeimininkas, nuo seimo pri- s 
klauso, visa valstybės tvarka 
,ir tautos likimas. Išrinkus 
pirmąjį Lietuvos seimą, Ine- : 
tuvos piliečiai manė, kad 
jau trims metams jie yra at- : 
likę valstybinių : rinkimų 
darbą ir laukė pasekmių iš 
seimo darbuotės. Bet deja, 
kad susirinkęs seimas neno
rėjo eiti savo, pareigų ir to
lau svarbiu momentu, kada 
Lietuvai buvo siunčiami į- 

• vaitus ultimatumai, kada 
Vilniaus likimas buvo svar
stomas Santarvės ambasa
dorių konf erenci j oje, kada 
Klaipėdos krašto likimą tal
kininkai apipainiojo .įvai
riomis pinklėmis, Lietuvos 
seime buvo varoma pragaiš
tinga tautai ir valstybei ūk
ei j a. Ypač tuo atsižymė j o Į - 
siskvėrbę į Lietuvos seimą 
Maskvos ir Varšuvos agen
tai, juos pasekė ir mūsą 

< ^didvyriai” liaudininkai, 
social-demokratai ir žydai 
ir nuvertė seimą. Lietuvos 
prezidentas paskelbė rinki
mus Į antrąjį Lietuvos sei
mą. 12 ir 13 d. gegužio. Nuo 
dienos paleidimo seimo iki 
rinkimų,, laiko buvo du mė
nesiu. Der tuos du mėnesiu 
laiko' ėjo milžiniška agitacir 
jinū kova tarpę partijų, 
Partijiniai-. .ęrganai. buvo 
pilni įvairių 7 Įvairiausią 
šmeižtų, ir neteisingų užme- 
tiąėjimų partijų vienai ant 
kitos. Neužteko to, kad jau 
atskiros partijos begėdiškai 
šnieižęsi tąipe‘ savęs,, -bet ir 
atskiri asmenys priklausan
tieji prie atskirų*partijų, tu
rėjo pernešti galybes. netei
singą begėdiškų šmeižtą. 
Žmogus inteligėntišką inin- 
Čią negalėtą’ saii-įsiyąizdin- 
ti/kad Wd.įrąps|yniai pur
vais vieni dųtrį ^pardjv bei 
Atskirą asnieną? gagėtų ąp- 
siįmkšti,, visoje spaudoje* 
Neužteka, drapstymąsi pur
vais partiją ir atskirą asme-

PADIRBU AKINJUS. 
Žemiaus paduoduNAUDOKITĖS PROGA.,

PARSIDUODA 2 šeimynų, 10. kam- Į symptomus .kuriuos 
barbi mumis geroje So. Bostone rieto- 
jo už $3,800. I pagunda nenormalis-

3 Šeimynų tutinas. 17 kambarių su Įkos akys: nematymas, kreivos a 
visais įtaisymais išskyrus elektrų ir ši- , . , v. ’
įuniiį City Point’e už $8,000. • kys, pavangusios ir. skaudančro:

Taipgi turiu daug namu Dorches-1 akys, bėgimas ašarą, saušOs akys, 
ter’y, So. Boston*© ir kitose vietose, v. .. - ,. . ,, , ..
Kurie turi būti parduoti greit.- Tad | trūkčiojimas akies ir blakstieną, 
naudokitės proga,—pirkite namus per 
A.. K Kneižį. Visais pirkimo ir parda- 
'vinto namų, lotų,ir tt. reikalais kreip
kitės pas

A. F. KNEIŽI, ’
30S^E. Nint.li, Št.» ,So. Boston, Mass.

- REIKALINGA MOTERIS
Prie namų ruošos. Lengvas darbas ir ’ 
ant visados. ■ Valgis ir kambarys. At
sišaukite šį nedėkltėnį nuo 10-tos vai | 
ryto iki 9-tos vai. vakare, r 
nių informacijų ■ kreipkitės sekančiu I 
antrašu: 12 Loring St., So. BostonJ 
Mass. (9)

[galvos ir nugaros, skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas, važiuoti gatve 
kariais ir daug kitokių nesmagu 
mų. Prašalinkite ‘ priežastį ir bū - 
site sveiki. Visuomet pagelbe? 

[jums
J. L. PAŠAKARNIS, p. D. 

akių specialistas
Dei platės-1377a Broadway, So. Boston, Mass

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parsiduoda 3 Šeimynų 11 kambarių 

medinis namas, gasal ir toiletak reto 
dos per menesį $35, preke $2,50$ įneš
ti reikia $700. Kreipkitės pust 

D. J. OLSEIKA,
425 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel. 2S05—.T.
- . (12)

Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELDS
• ADVOKATAS ‘ 

811-812 Old South Building 
' ’ 294 V’asliipgton Street
< BOSTON, MASS. 

Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 
Gyvenimo vieta .

10 WlNTHB0P STBEET, EAST Boston 
Tel East Boston 153—^J.

PARSIOIIO0A ■nc^TnniMTio |mMos rūšies barberwė|
KrKI uflMH I Mo ii Nukerpant plaukus Vyrams, mer-1 
11 u VI Uliniu nu |ginoms ir valulims. |

Geroj lietovių apgyrent;o.l vietoj ; sa4| Turime visokių kvepiančių tonl-£ 
vlninkits eina r kitų biznį, todėl tuo.' ® i;ų plaukams ' 1
w!» V®1“ a”? I i' P«-’8lWlnMte, as tf.|
Mint I savaitę. Kaltui A. 4. l-.fi.. . , h.1„|Ls h-itonkintr £KUPSTIS, 332 Broadvvuy, So. Boston, | R1U’ *uL »vsite patetminti. |

. . - ; , ; w | c. s. .B AB E-N I
ni haiRimni AnAnrnilz i^ilGROllCKlSOTERAVljlNŲjB  ̂PARSIDUODA GROSERNtfc^o^H R0SWx, i

. . f® U>1UR PAT BROĄUVVAY TVNKrZto) ®
Prie pat boacli ią ant kampo, yra 
labai gera vieta. Biznis labai ge
ras, nes nesiranda aplinkui kitą 
grosėrniij/tolį viena nuo kitos J 
Kreąildtes .sekančiu antrašu: Į

ROŽfi VOVERIUTfi I
1512 Cohunbia Rd., South BostonJ

*

DID. LIET. kun. keistučio 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
- B0ST0N,MASS.

PIRMININKAS ~ Vtocas Zalecka«, 
81 'Mercer St, So. Boston, Mass.

7ICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. 'Boston, Mass. 

t’ROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

dTN. RaŠT. — Juoz. Vinkevlčius, 
/ 169 W. 6-th St., Šo. Boston, Mass.
.CASIERIUS —-Andrius Zalleckas, 

307 E. 9=411 S t, So. Boston, Mass. 
.MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,

115 Granite St, So. Boston, Mass.
. D/L. K. Keistučio dr-Ja’laiko mSne- 
.inlus susirinkimus kas pirmų nedūl- 
Uėnį kiekvieno mčneslo po No., 694 
•Vashington St., Boston, Mass., 6-tų y, 
a kare, ateidami drauge ir naujų na- 

■lų su savim atsiveskite prie musų dr* 
los prirašyti ■

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAL

Elib. MlelniklenB, pirmininkė,
44 Cedar St, Hartford, Conn.

I Labickienč, vice-pirminĮnkč,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

?. Lablckienė, Iždininkė,
44 Madlson St., Hartford, Conn. 

Marijona KatkauskaitS, fin. raStininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn. 

R. Pundzleng, prot. raštiniai,
19 IValęott St, Hartford, Conn.* 

■Uos draugijos susirinkimai būna kas* 
•ihtrų nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, BŲLSS. 
VALDYBOS ANTRAJAI
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PIRMININKAS *—Vl Paulauskas, .
314a. 8-tli St. Tol. So. B. 333ML •

VICE-PIRM.—J. JaruŠa,
440 E. 6-th St., So.-Boston, MtN, 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 ColumblaRd., S. Boston, Mass. 

hTN. RAšT. — K. Kiškis, ’
428 EI. 8-th St., So. Boston, M«M. 

IŽDININKAS. — L. Avttgždis,
III Bowen •St, So. Boston, Mana. 

TVARKDAlilS — P. LauCka,
393 E. Flftti St, So. Boston, Maus, . 

DRAUGIJOS anrašas reikale — .
866 Broadway, So. Boston, Mas*. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rų 
nedėldtonĮ* kiekvieno mėnesio 1-mų vai J 
po pietų, parapijos, svetainėj, 492 H. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Tel. No. 550.

F. J. REYNDLDS, M. D.
(RINGAILA). ‘

Ofiso Valandos: —'
RytaiS\iki 9 vai.
To pietą nuo 2—' 
VakaraįsnuoG—9;
Nedaliomis nuo *

419 Main St., ATHOL, MASS.

i ■ ' " < ■ ' i. ' .......................... '

’ Naujas penkių pasažierių automobilius dovanoms. Bus

• tikneji basėbalįlninkai. -&oMai pirmos.klesos salėję. Va^ 
kare Auš iire :tvor& (iąpuų4ei$imas)* Jr daug, -daug vL 

šokiųnaujanybią. • ?. •
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!' BENAS (IROS VISĄ DIENĄ IR VAKARĖ.

i. Jeigu.būtųjįėfaiis, tai piknikusiiti&į.Mnas sekaužiai šu- 
' batai LIEPOS 7 <1. A Ą ' ' "

V - ■ J .. . ’ ’** . ... •*.. ~ >

* Visi tatai' kviečiami dalyvauti įb mėginti gauti dovaną au- 

tomobilią
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REIKALINGOS MERGINOS,
• - I

Visokiems dirbtuves “ dar-1 
bamsi Darbą mokėjimas ne
reikalingas; Mokama alga 
laiko’ mokĮnimosi/ -

■ AMĖRIOiN RltBBER 
COMPANY :

Arti Kendall*Kq«? Canibridge

REIKALINGAS BUČERIS
Kuris fciiprmitn tų nmat»i. nioijžlii ut-
Mštiukti Šiuo ndtvsu s J. • VELICKIS, 
Box Fųrt^f Uity, Puk-; ' . tl)>-
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F. J. K AIINAU3K AS
ADVOKATAS -' 

414 Broadmy, So. Boston.
' Tel S. B.4Ū41, 

Antros VirM ■£» P. B-vės
'■ ■< GYVENIMO VIETĄ:
275 nownr.t avė., NĖWtoNVit.hĖ, masa 

Tel W. NtmouaiOMV. •

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — X L. Petraoska*, 
, 252 Gold St, So. Boston, Maa*?; 

VIOE-PIRM. Kasys AmbroMait 
402 K. JFtŪ St, So. Bostont.MaM , 

PROT. RA^T. — Julius SavickaM, 
iii Bmvotf St.^So.. Boston, MaMk 

: FIN. RAŠTININKAS — J. Svogidy*, ; 
17£M. MR St, So.. Boston* "Maji : 

K^IERIUS “ A, NaudBuna*, 
885 EI Broadttay, S, Boston, MaM.

MARŠALKA — X BalM* 
Vlntteld SU B*. Boston, Mm 

pįrąutUa laiito iraMrhiHmua kai 
usdftldlenl klekviouo mtasato, vai 
po platu Iv. Petro parapijos sai«J,49a 
A Ssrsntli St, South Boston, Mau,
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