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Katalikai turi suprasti, 
aukos ir pasišventimas dėl 
ką spaudos sustiprinimą bus ma- 

• lonesnis Dievui ir pačiai Dažny- 
eini, ir žmonėms naudiūgesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

• kuri atatilrtij Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau*

SUSIjHNKO LIETUVOS 
■ SEIMAS. ..

J »" - ■ — ■>

IVashington, D. C:, birže
lio 7,. 1923 (Elta). — Birže
lio 5 diesą Kaune atsidarė 
liirmas iškilmingas. Seimo 
posėdis. Seimo pirmininku 
išrinktas Antanas Tumėnąs, 
viee-pirmiiiiiikii Dr. Jonas 
Staugaitis. (L. I. B.)

(Naujasai seimo pirmi
ninkas yra advokatas ir žy
miausias lietuvių teisinin
kas. Jis yra krikščionis de
mokratas. Seimo vice-pirm.

. I)r. Staugaitis yra soeijalis- 
tas-liaudininkas. Darb.)

ML&E P. VILMONTAS

Vashington, D. C. (L. I.
B.) birželio 6 d. New- Yor- 

< ke mirė P. Vilmontas, Ame
rikos Lietuvių Prekybos 
Tarybos Vice-Pirmininkas. 
Laidotuvės šeštadienyj e, 
birželio 9 *d. ' , .

(Velionis buvo’ tautietis 
. iš Mažosios Lietuvos.Darfc.)

NAUJI PALENGVINTI 
MOKESNI AI.

a.

MSaMiingtoii, D. C. VI. 8 
L* (L. I. B.). Nuo šio bir
želio men. 15 d. bus įvesta 
nauji Lietuvos piliečiams 

*mokesniai už pasus, vizas 
• ir kitus konsularius pilie

čiams patarnavimus. Tie 
.. nauji mokesniai yra žymiai 
. mažesni, negu-buvo nusta

tyti lygi šiolei.
\ _ _______________ •____________

LIETUVOS KONSULA
TAS NEW YOEKE.

Vasliington, D. C. VI. 8 
d. (L. I. B.). Šiomis dieno
mis bus atidarytas New 
Yorke Lietuvos Konsulatas.. 
Konsulatas. pasiliks tame 
pačiame bute, kurį, buvo 

- užėmusi-Finansų Misija.

' Kadangi Konsulai kaip 
Neiy Yorke, taip, ir būsima
me Konsulate Čhieagoje 
bus paskirti susidarius, nau- 

■ jai Lietuvos Vyriausybei, 
, todėl tuo'. tąrpM;New.Yorkūn 

yra paskirtas il-ras j. Biels
kis kaipo Konsularis Agen
tas. . • • . ■ '• :

» ■ (ITARNINKAS, BIRŽ

Organo* Amerikos Th'ečKiMg 

Itymo Kataįiictį 'Švento 
Juozapo Darbininku 

' Sąjungai.

DARBĮNINKĄS 
---- Bau---- -

UTARNINKAIS. KETVERGAlS IK
■ SUBATOMIS.

«.<i.«i.<>*•«
UžrtibfeMy metciDis ....••*.«•*■• *^S.6O 

DARBININKAS
866 Broadway, Boston 27, HtM.

Tek Soūtn Boston tt0.

Kaina 4 ceufai,

t

LAIMeJO bylą..
Korft.-t-Garsus 7 A- 

merikos .airių, vadas John 
Devoy, redaktorius laikraš
čio. Gaelic., American, buvo 
patraukęs, teisman airių lai
kraštį vardu The ’lrisli 
World. Reikalavo atlygini
mo $25,000. Bylą laimė jo 
ir minėta'suma jam pripa
žinta.

Devoy raname • laikraštyje 
buvo apšmeižtas ir apkaltin
tas sąryšyje su fondais, 
rinktais Airijos, labui.

■FANATIZMAS
- ATSLŪGSTA.

Maskva. —Rusijos bolše
vikų prieštikybinis fanatiz
mas ima mažėti. Vadai dar- 
bininkiškų unijiį uždraudė 
išmesti iš unijų narius, ku
rie išpažįsta tikėjimą; Prieš 
keletą savaičių komunistų 
partija buvo išleidusi atsi
šaukimą, kur nurodoma; 
kad prieštikybine agitacija 
jau pertoli nuėjo.

Bolševikų valdžiai dar ir 
todėl nepf išeina kovoti prieš 
tikybą, , kad jai pasisekė su
rasti sau paslankių pritarė
jų tarpe pravoslavų dvasiš
kių, kurių konklava (Suva
žiavimas) Maskvoj prakei
kė anti-bolševikiškus dvasiš
kius, ■ pasmerkė patriarkg 
Tichoną ir perdėtiniais iš
rinko bolševikų valdžiai pa
klusnius tarnus* Šitos išsi
gimusios dvasiškijos perde- 
tinis Krasnicki atsišaukė į 
Maskvos popus visais bū
dais remti bolševikų val
džią. * t

Šventojo Tėvo pašiunti- 
nis kun. Edmund Walsh ap
lankė kalėjime arcivyskupą 
Ciepliaką. Sake, kad arei- 
vyskupo sveikata greit nyk
sta. ->■

4-

l

SPIiOGO FIRMA.

• ■ Neto.: York., — Sprogo L. 
Ią Winkelmah & Co; broke< 
rių firma. JikapįtaUzuo- 
ta buvo ant $4,000,000*; Per

, pastaruosius du metu iš vi
so bankrųtijo 20 brokerių 
f frmip Jos įmonėms’Saiėdė 

į. apie $100,000,000. - u J

‘l
. 4 •

v

.Naujoji valdžia turbūt 
valdys diktatoriškai.' Stam- 
buliskį ir ,įo ministerius 
naujoji valdžia turbūt nužu
dys* ‘

Bet ręvoliucijonieriai taip
gi turbūt susilauks to paties 
galo.

KARDINOLAS GRĮŽTA.

NUSTOSŠELPUS.

Maskva-. — Pulk. William 
N. Haskell pranešė veikian
čiajam Rusijos premierui 
Kamenevui, kad Amerikos 
šelpimo administracija ap
leis pabaigoje ateinančios 
pjūties, tuo užbaigiant dvie
jų mėtų darbą darbą šelpi
mo Rusijos badaujančiųjų*

Pulk. Haskell sako, kad 
pačios Rusijos valdžios pra- 

inašavimu, ateinantis der-. 
liūs bus geras ir duos per
viršį maišto, kurį galima 
bus net užsienin eksportuo
ti. Tad. nors niekuriose vie
tose ir apsireikš trūkumas 
maisto, bet užtai kitose vie
tose bus perviršis, todėl 
maitinimas gyventojų pa
virsta pačios Rusijos vidu
rinio išdalinimo, maisto 
klausimu. Kadangi valdžia 

. sakosi galėsianti ir ekspor
tuoti maisto, tai ji galės 
gauti ir reikalingų medžia
gų, iš užsienio ir nors val
džiai būsią keblumų su mai
tinimu našlių ir našlaičių, 
tikrasis badas bus praėjęs 
su ateinančia pjūtimi, sako 
Haskell.

»

Likvidavimas ’ didžiausio 
pasaulyje, šelpimo darbo jau 
daromas ir pulk, Haskell 
mano, - kad paskutinis Ame
rikos šelpimo admĮnistraci- 
jos darbuotojas apleis Rusi
ją iki rugpjūčio. 1 d. Da
bar gi bus išdalinta užtekti
nai maisto, kad gyventojai 
galėtų išsimaitinti per lie
pos mėn. Dabatįniais pie
nais, nė vieno svaro rnaistč 
ar vaistų nepaliks neišdalin
ta.

Teikimas medikalės pa
galbos jau apsistojo; .:- 

Amerikos, kvakeriai 
mennonistai daro atskiras 
sutartis su Rusijos valdžia 
tęsti savo šelpimo darbą per 
ateinančią žiemą. Taipjau 
tokias pat sutartis veikiam 
sla padarys katalikų' šelpi
mo organizacijos ii Y. M. O*1 

: A* '
Dulk. Haskell mano, kad 

šelpimo administracijos vei
kimas užmezgė draugingu
mą tarp Rusijos ir Ameri
kos ir be to išgelbėjo ma
žiausia 5,000,000 žmonių nuo gG už jo didelį' radikališku 
bado mirties. Tam šelpimo mą ir jo. Teikalavimą .Bulga 
darbui būva išleista apie ‘‘ ................."z 1
$70,000,009. ; . • :

NAUJA VALDŽIA. r 
__

Sofija, Bulgariją. ‘—.Pe
reitą subatą Bulgarijoj įvy
ko revoliucija. I 
landą iš ryto kd 
paėmė huiiišterii 
do į kalėjimą. . •] 
pastatyti nauji j
Visoje šalyje tetfera tvarka, 

.Nuverstoji vajlžia yra ū- 
kininkų valdžia, {vadovauja
ma garsaus ūkiiuikų vado 
Stambuliskio. į ■

Trečių, va
niles jėgos 
s ir sugrū- 
E jų vietą 
ninisteriai.

i

Stambuliski buvo griežtai 
nusistatęs prieš 
dvarininluis. Kįralius bu
vojo tik' žaislas. • " ,

Jis buvo dide is priešas 
Bulgarijos stoji no karau.

v-' karalių ir

Jis karaliui tada pareiškė:. 
“Už savo žygį, Jūsų Dide
nybė, galų-g’ate-jfcšsds^sa^ 
vo galva.” .

Supykęs karalius-atsakė: 
“Saugok Tamsta savo gal
vą, o aš aprūpinsiu savają.” 
Ir įmetė jį kalėjimam Bu
vo nuteistas mirįop, bet nuo
sprendis buvo- atmainytas. 
Kuomet karui einant B.ul- 
meutas paleistas*

e

11"

Bostono kardinolas O ’Con- 
nell pereitą subatą Liveis 
poole sėdo laivan vardu Scy- 
thia ir grįžta namo. Sugrį- 
šiąs birželio116 d.

PETELIŠKIŲ SPIEČIAI

Mietini, Ėla. Nesuskai
tomi spiečiai'baltųjų pete
liškių lekia į pietus ir-pasie
kė šį miestą. Už miesto’ ke-' 
-liai ir- apskritai žamė -bah 
: tilo j a nuo peteliškių, kaip 
nuo sniego.

a.

i

SLAPUMAS IS KANA
DOS.

Detroit, Mieli. — Nuo 30
iki 50 mažų laivų iš Kana
dos įšmugeliuoja arti 65,*-

S
KAITYTOJAI! Tėmykite kas rašoma ant antro pus

lapio apie kooperaciją. Ar sekėte tuos raštus visą 

gegužes mėn* ir vėliau? Jei. ne—tat susiieškokite senus 

numerius ir atydžiai perskaitykite, Tai darbininkų ke- ’
* . *'■

lias ir darbininkų programas.

BAIŠržm&žVDTSTii

FramingUnif Mass. — 
llorris Amold. 55 metų am- 
žiaus, užėjus siustai, nušo
vė pačią ir bandė nušauti 
dvi dukteri. Papildęs pik
tadarybę, Ayiiold bego * ‘į 
mišką,; liet buvo suimtas.' ‘

. GAUS PO DAUGIAU.
* .n.. * » ,

Loweit; Mąss. -t-. Patronų 
dirbtuvėj, kuf dirba 900 
darbininkų, pakelta ant 10 
uūoš. algos. ' * .

■ - > ; ‘ ■■ U'

.... .

garijos karinė valdžia griu
vo, Staijjbuliski išėjo iš ka
lėjimo ir stojo valdžios prie
šakiu. Jis tuoj stojo už iš
dalinimą dvarų, privertė 
didikus dirbti ir. buvo kal
bama, būk jis flirtuoja su 

Rusija. Bet pasirodė, kad 
jis griežtai nusistatęs prieš 
bolševikus* Jis savo narni-, 
niams bolševikamš pareiškė, 
kad jei nori bolševizmą iš
pažinti, tai turi- ir prakti
kuoti jį* Sakė, kad bolševi
kus suvarysiąs vienon apy 
gardon iv jie* galėsią, savaip 
tvarkytis. ’ -

Nors alijautai labai neme-

* .
000,000 butelių alaus į Det
roitą kas 24 valandas. Per 
Detroit River svaigalai ga
benama ir statinėmis.

Eina gandai, kad esąs pa
darytas slaptas tunelis per 
rubežių į Kanadą ir tuo tu
neliu gabenama svaigalai. ;

IŠVAŽIAVO
SANATORIJOS.

ga-

I3attle Creek, MichU— 
Garsusis veikėjas senatorius 
La Follettė pasidavė sanąto- 
rijoik Jisai sako, , kad jis 
nesergąs, ;o senatorijon pa
sidavęs dėlto, kad nesusirg
tų k’ . • \ ■■

. .^.Į. ■ ,r, lį.-.uĮ.j. " - , x-

TUŠČIAS ^ATgUI>YS'.<

X
,4 .

Prieš 50 metų nėbuvo A- 
metike nei vieno telefono, o 
.dabar ant kas 8; žmonių A- 
mėrilse yra vienas ■ telefonas; 
V eik tiek pat automobil iii 
atsėina.

t-

rijai ‘išeigos jūron, bet toje-' 
ravo jį už tai, kad jis buvo 
vokiečių priešas, r

.Stambuliskio šalininkų 
parlamente buvo 215 įš 246; 
Todėl tie, 'kurie valdžia nu- 
vertė nei iš tolo rfegali turė
ti) paramos* Todėl parla-

I .. * *
■ ■'-■i’' ■ ■ i ' ■ ■

% - '

«

’ ' •; - - ■ ' ' 1 

^7, .    . . i * . ■ • ' . • V' •••»*-,

Niagara FaUs> 'V; K.
Šiomis dienomis vaitdenpuo- 
lyje. padarė sliy. galą, vyras 
.ir moteris. »fų .laVonąi/ras-

IŠ VILNIAUS GYVE- /reikia mokėti už svarą net - 
NIMO; po 3500 1. m.

’ Vilnius. “Dziennik V)i- 
Iensld” paduoda žinių ‘apie 
Vilniaus- universiteto stu
dentų sąstatą. 1921—22 
mokslo metų statistiniais da
viniais universitete yra- viso 
2202 klausytojų, kurių 1413 
vyru ir 789 moters. Tame 
skaičiuje tikrų studentų yrą 
3 407 žm. ir laisvu klausyto- 
jų 805. Sulig tautybe jie* 
šiaip skirstosi; 1777 lenini, 
317 -žydų, 48 gudų, 24- rusių 
16’lietuvių, 10 totorių, 5 ka1 
raunai, 4 vokiečiai ir 1 pran
cūzas. Medicinos fakultete

, , l

yra 551 studentas, teisių — 
530, humanitarinių mokslų

-5'277gamfos-mafernatikos 
— 401, dailės —123 ir teolo
gijos — 68. Laisvų klausy
tojų* palyginti esą daugiau
sia, humanitarinių mokslų 
fakultete ir mažiausia teisių' 
fakultete; '

— Vilniaus darbo inteli
gentijos klube nesenai įvyko 
konferencija miesto reika
lams, aptarti. Dalyvavo ke
letas miesto tarvhos nariu ir«> v

keliolika lenkų visuomenes 
veikėjų. Pirmihinkavo Ma- 
kovskis, o referavo V.- Stud- 
nickis. Buvo sukritikuota 
magistrato ir miesto tarybos 
veikimas:, ypač miesto ūkio 
srityj, būtent, pabrėžta ne
tinkamas miesto. įmonių ve7 
dimas, netikusi mokesnių 
ėmimo ' sistema, netvarka 
mieste ir magistrato bei Ta
rybos šulų neenergingumas.

—• Dil* Narbutas pranešė 
policijai,. kad įsilaužę jo bu- 
tan banditai jį apvogė. • ' 

Suimtas Fridmanas nž 
slaptą arklienos pardavine- 
jinią..

— Nuo pil* Vaitranterio. 
Beil.iuovo, Frenklio ir Vasi
liauskienės. pavogta daiktu 
ir pinigų už 19,500,0001. in. 
ir 25 dolerius.

. —r Sekminių pirmą dieiitj 
iš šv* Mikalojaus bažnyčios 
lietuvių procesi j a ■ eina Kal
varijų vaikščioti. . .. ■.;

— Lukiškių, kalėjimo, jau 
kelios savaitės sėdi kūn 
iViebiękas.. Policija jį su
ėmusi Rudišky. Jis .kalti
namas neva už norą: pereiti 
Įnetuvoh ir išsigabenti' daik*; 
tu*s. ? 'y.' ,

Pastaruoju' inėtu miesto 
lęraittuvėse.iū^hiįįią didėlė

* .

VilnhtS' Gradiškių kai
mas, Joniškjo par. yra ne- 
itralinej juostoj. Dabar ten 
nei kariuomenės, nei jokios - • 
valdžios nėra. Balandžio 22’ • • 
d* vakare atvažiavo čion 16 
lenkų 4. su vadu • priešakyj. 

Jie sakė ieškosią . lietuvių 
partizanų ir, išstatė sargy
bas, įsake, niekam iš - narnų 
neišeiti. Anksti rvta iši- .•>***«* 
veržė į A. ’Pakleturio namus 
ir pradėjo grobti. Pats len
ku Vadas atstatė Pakietūriui 
krūtinėn revolverį ir įsakė 
jam nesijudinti,, kiti gi gro
be rūbus, skalbinius, avali
nę, žiedus, pinigus, laikro- 
džiūSy -mėsąvhHr p. ~ ‘ •
•riųėjo komodų stalčius ir vi- ’ ' 
sa ką rado dėjo į maišus, net 
■iižvalkalus nuo pagalvių nu
vilko, bet pačių pagalvių 
neėmė.- Negalėdami nuimti 
laisvai- nuo subrinkusio Pa- 
kieturio žmonos piršto žie
dą. nutraukė jį su oda;. Pas
kum paėmę arklius, karvėj, 
pakinktus ir sudėję visa į 
vežimus išvažiavo. Įsakė 
taip pat eiti kartu ir Pakie- 
turiui, bet greit jį paleido. 
Paprašius Pakieturiui, kad 
atiduotų jam nors arklį, len
kų vadas šovė du kart į jį, 
bet nepataikė. Paki.etuvis 
grižo namo, o banditai nū- 
važiavo link lenkų sargybų* 

Pasiskundus lenkų parube- - 
žio sargybos dviem komen
dantam, viens jų atsakė, • 
kad neturįs teisės. “partiza
nus” bausti, o kitas, kad tai 
ne jo eką rajone atsitiko ir 
patarė kreiptis Vilniun. 

Paskiau susekta, kad pir
mas jų davė partizanam* 
net ginklus. Atvažiavęs Pa- 
kieturis pas Vilniaus Storas
tą, be užuojautos* taip pat 
niek nepešė, o paprašius jį ' 
leisti pasiskųsti.vyriąūsybes 
delegatui, jam buvb'atsaky
ta, kad tas sergąs./ “ .

.—2 Nuo jūk Poperšįetieųės 
pavogta, už. 4 milijom t . 
markių (daiktų.
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Ptiryžiu^— (Laikraščių 
pranešta* kad aeroplanu ųiąį 
naiiš Italija atsltrydo žino
mas Gabriel d’Anmni^K 
Paaiškėjo tėęiaus, ktd tau 
netiesa* k i y
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Kooperatoriai negali ten- 

kinties vien svajonėmis apie 
Dievo Karalystes ant žemės

Daugglį vilioja • koopera-f VILNIAUS LIETUVIAI 
tyvis gaminimas — išdirbys- 1 LILIU v IHI
te. Tai svarbiausioji, 'to
liausiai siekiančioji koope
racijos šaka. Joje vienijasi! 
gamintojas su vartotoju;ji j 
teikia darbo žmonėms pilna]

» - r: - -— -. į   *

AMERIKOS LIETUVIU
. VISUOMENEI. \

Laikinasis Vilniaus Lie- s 
tuvių Komitetas, kuris kai-,
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JClna. 11 Ekrath, Boaton’o utarnlnkai*, 
, Kttrargaift lr gubatomU .tęiglfa Am. 

I^ituvių Rtmo Katautv šv. Juozapo 
KUWpxpntęr S4Jtn<ęu»
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^D'ARB ININ K A S”/ • Į-
, £The V^orkerI

ITboi JjrHUAJriAjf Tbi-Wkekxt Papis.
Eubllahed every Tuesday, Thur«day, 

lUd Saturday by St. Joszph’b Lith 
uawxaw R. C. AfiSOciATionoir Labos.

; A > i; / f ta- / .
■ y I as aecond-clasa matter sipL

1/12, 1915 at the post office at Boston; 
v Mass., under the Act of March 3,1879?' 

“Acceptance for malling at speclaL rate 
Df postage provided for in Section 110B, 
Act of Oct. 8, 1917, authorlzed pn July 
12,1918.”
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VIEŠA PADĖKA TAUTOS
- FONDUI

Svarbiausia kultūrinė mi
sija, kurią atlieka Tautos 
Fondas, yra studentijos pa
skolomis šelpimas. Nepri
klausomai mūsų Tautai rei- ' 
kės ir ’savystovės, gražios ir ' 
galingos gaivos kultūros. Vi
sa mūsų j almoj i geiitkarte— 
veržiasi kultūros darban. 
Bet daugeliui jaunuolių 
tniksta^tmkamo prisii*en^i- į 
i^r* aukštojo įuokšii/ Bu/ 

darni neturtingi, tie jaunuo
liai negali savo lėšomis-lan
kyti aukštųjų 'mokyklų. 
Frie tokių priklausė ir-čia 
žemiau pasirašęs.

Sugrįžęs Amerikon skai- 
tau pirmiausia ir švenčiau
sia savo pareiga pareikšti 
gilų savo, dėkingumą jausmą 
tikram studentijos globėjui 
— Tautos Fondui, kurio lė
šomis baigiau mokslą Fri
burgo universitete. Jei sa
vo darbu galėsiu kada-nors 
mūsų tautinės kultūros au- 
kuran Įmūryti bent vieną 
plytelę, tai. bus darbas ne 
vien mano, bet ir tų gerašir
džių lietuvių katalikų, kurie 
savo aukomis rėmė Tautos 
Fondo didį kultūros žygį.

Harmoningai visuomenes 
pažangai vykdinti reikia 'su
tartino darbo 'fyzinio ir 
tautinio. Aukštesnio moks
lo- pasiekusiųjų pareiga kel
ti aukštyn visus tuos, - kurie 

‘ gyvenimo kovoje ' negavo 
progos į mokslūs gilinties.

Dėkingas būdamas labda
ringai visuomenei, tikiuos 
neužmiršti brolio darbinin- 

’ ko kultūrinių reikalų: mano 
nedidelis žinių žiupsnelis 
priklauso Jums, lietuviai 
darbininkai, kurie ir be auk
štoj o mokslo keliate visos 
Tautos kultūrinį' susiprati
mą/ siekiate betybių žmo
gaus idealų.

■ Teikites priimti mano Šir
dingo dėkingumo ir gilios 
pagarbos išreiškimą.

Jūsų- Kazys. Pakštas. 
B’klyn, 1923, bii'ž. 2 d.

fe- i..  >

AKLOSIOM 'ŽARNOS 
*■ UŽDEGUrAS.

(Appendicitis)

Skaudėjimas, dažnai su 
diegliais dėžiniam paslėps
nyje. Užkietėjimas vidurių, 
kartais dėžiniam paslėpsny
je patinimas. zBūna vėmi
mų, karščio. Žmogus guli 
kaip linas, net nesijudina. 
Tuojau gult į lovą, nieko ne- 
'Vą|gyt, tik vandens nuo'į’se- 
dų, - gurkšniais, nepMdūug. 
Neimt ricin’os ar kitų pra- 
liuosuojaučių vidurių vais
tų. Nuo vėmimo ledo pu
pos didumo. gabalėliai ryt. 
Tuojau kviesta gydytoją, 
bet nevėžioi ligonio, negu 
tik į ligoninę. Kai kada be 
operacijos neapseinama.

Liga atsikartoja, Brač jus 
aštriajam priepoliui. reikia 
ilgai sergėtis sunkių valgių, 
nuo stalo pusįauvalgiu atsi- 
kelti; niekada ligi sočiai ne- 

? privalgyt, simkąus darbo 
nedirbt, nieko sunkesnio ne
kelti. ■ ■

Geriausia ramiu laiku, pe
rėjus jau aštriajam uždegi
mui1 įjašiduot, operacijai, 
žiur, dar; pilvą plėvės užde
gimo.

Dr. J. C. Landžius.

Šiuomi išiinksto pranešu 
kad Moterų Sąjungos 9-taš 
seimas įvyks Rugpjūčio-Au- 
gust .27-28 dd., 1922, Apreiš
kimo Panelės Švč. parapijos 
svetainėje, kampas North 
5-th ir Havemeyr .St, 
K'ooklyii, N. Y.

* fe
Kviečiu visas kuopas ir 

apskricius svarstyti organi
zacijos reikalus ir gaminti 
naudingus Įnešimus dėl bū- 
taip seimo* /Kiekviena kuo- ‘ 
pa turinti 10 narių gali siųs
ti delegatę Į seimą, kupos tu* 
rničios daugiau narių gali 
siųsti vieną delegatę nuo 20 
narių. Būtų labai malonu, 
kad kiekviena - kuopa pri-t 
^r^tų-delegattaKšS'l^tai-- 
giau delegačių tai naudin
gesnis bus seimas. 1 . '

Sesutes! Sukruskim prieš 
seimą, sustipriiikim savo 
kuopas, brganizųokim nau
jas ktiopas,’ teii kur jų lig 
Šiol nesirado. Tegul nelieka 
nei. vienas lcoliouijos kurioj 
neskambėtų prakilnus var
das “Moterų Sąjunga.” 

MariįQW'tfo-kubaifG,
Moterų Sąj. Centro pirm.

* . A ' '

inkmiij^ ukųiipmine ._nepriMauspmy-|pQ organizuotų VK

rr pradėti savo teorijas vy
kinti praktikom Jeigu ko
operacijos pagrindai — bro
lybes, lygybės, atsakomybės 
ir darbo yra paties Dievo 
apreikšti žmonėms, Aai jie 
buto ąpreikšH nė^ien pasi
stebėjimui ir pasigėrėjimuį 
bet ir vykinimui. Kitų tau
tų kooperatoriai jau senai 
perėjo nuo teorijos prie 
praktikos; net ir mūsų bro
liai laisvoje Lietuvoje rim
tai ...griebiasi w kpoperacijos 
veikimo; — laikas tat ir 
mums sukrusti tuo keliu ei
tu .

>

Yra daug rūšių koopera- 
tyvių organizacijų: vienija
si vartotojai tinkamiau savo 
reikalus aprūpintų .ir, kad 
perkant bendrai produktus 
sau sutaupytų iŠ jų pelną; 
vienijasi išdirbėjai, kurie su
dėję kapitalą uždeda. savo 
išdirbyštę; vienijasi žmonės 
kredito reikalais, tai yrą 
taupymo ir paskols reika
lais. ‘ Vienijasi darbininkai, 
kad 'bendromis pajėgomis 
nebrangių ir . patogių butų i- 
sitaisy ti; vieni j asi Įvairiais 
apsidraudimo reikalais: gy- 
-vvbės, sveikatos, ugnies, ne
laimių ir tt., vienijasi ūki
ninkai, kad pigiau pirkti, kO 
jiems reikia ir brangiau 
parduoti savo produktus. 
Daug yra kooperacijos, rm 
šių, bet žymiausios iš jų y- 
ra trys rūšys -. vartotojųCko- 
peratyvėš- krautuvės), gu
aninio jų kredito.. ' *'

Vartotojų kooperacija y- 
ra labjausiai ’ žinoma, kaip 
visame pasaulyje, taip ir 
tarp lietuvių. Yra tai pra
dedamasis kooperatorių dar
bas, -pirmoji praktiškoji ko
operacijos mokykla, dėji
mas . .pamatų- . būsimai jai 
tvarkai. Vienkart vra tai■ ’ **■ 
lengviausio ji iš visų kitų ko
operacijos rūšių. ;

Kur dar mūsų kolonijose 
nėra kooperatyvės krautu
ves, lai atsiranda tenai.ini- 
cijatovių ir lai pradeda tyri
nėti, moldntles kooperaci
jos; ingytomis žiniomis lai 
dalijasi su kitais draugais 
ir taip lai gera mintis sklei
džiasi. Jei kurioje koloni
joje nors keli žmonės per ke
letą mėnesių uoliai padirbė
tų kooperacijosidėjosplati
nimui — tenai dirva koope- 

L racijai jau būtų prirengta. 
Beliktų tik paskui šaukti 
susirinkimą ir reikalingas 
kapitalas netruktų susidėti. 
• Tonai kur kooperatyvės 
■krautuvės jau yra,' .bettavo 
dėl' seniau nurodytų' 'prie
žasčių pakrypę, ■reika. tos 
Vitas atsidavusį kpoperą- 
Ibriij būreliui sudaryti plo
ną, kaip, pastatyti koopera- 
viją ant kojiųr ; “ •

. Kani patinka labjau ko-^ 
nporatyvio kredito- idėja — 
lai ima rimtai tątaką tyri
nėti ne tiek teoretiškai 
(nors, ir tai roilmįįuga); 
kiek ypač pralętiMcai,. pasi- 
stengdamas įstoti.į .darbą Į 
,kooperatyvĮ banką, kur tok
sai yra, arba, kur jo nėra, 
tai nors ir į paprastą banką, 
kad su banldniu bizniu ata 

J kritai apsipažinus, \

' • : ■ j. - A
/’ ; \ ’ A »

/ *«

sirengę ir ■apsisvarstę jie tu-

IŠSIAIŠKINO
Prieš rinkimus į Lietuvos 

seinui buvo žinia , apie tai. 
kad Klaipėdos krašto pilie
čiai kaitų dalyvaus rinki- fe *f •
niuose i seimą. Teeinu ga
vus žinių apie linkimus pa
sirodė, kad einasi tik apie 
Didžiojoj Lietuvoj buvusius 

■ rinkimus. Ir jokiu, žinių a- 
pie Klaipėdos krašto rinki
mus nebuvo.

.Dabar paslaptis• išsiaiški
no. Klaipėdiečiai rinkimui)-, 
se nedalyvavo. Alioji žinia, 
būk Klaipėdos krašto pilies 
čiai Mulu rinks* atstovus šei
niau su D.. Lietuvos pilie- 

. šiais buvo klaidinga.
Pagal duotąją autonomi

jos ‘konstituciją. Klaipėdos 
kraštui,- to krašto ^piliečiai 
ne vėliaus kaip po šešių mė-' 
nėšių py> ’ konstitucijos pa
skelbimo turi rinkti atsto
vus Lietuvos seiman.

1

Nevv Yorko valstijos gu- 
! bemat oriu s Sinith staiga la- 

_ bai pagarsėjo. ■ Tas atsitiko 
.. . dėlto, kad j is pasistatė p i.y. n 

; “ proliibicija. ,'Jis jau sveiki
namas kaipo sekantis Ame- 
.rikes prezidentas. ’

Gub. Smitli taip staiga 
‘ pagarsėjo, kaip . anuomet 

. . Mass.achusetts valstijos gub. 
Coolidge,- kurs pasmaugė

• Bostono policištų streiką. 
Tą jam atlikus, jis buvo 
sveikinamas kaily) sekanta 
prezidentas. Tečiau Coo- 

.liūge ’ui nepavyo tapti pre-
taidentu, o tik viee-prezideii- 

tiu Tai ir gub. Sniith jei ne 
*’■ geresnio, tai Coolidge’o Ii* 
- kimo gali susilaukti. Auti- 

prohibicionistų jėgos rodos
* stiprėja ir jie prieš Vol- 

steado aktą drąsiau prabils.

t

Pirmos žinios apie elek-
■ trą susektos .prieš KOO m? 

prieš Kristų: (taikijos Ti- ■ 
, losofas Talės pątėmijo, kad
- patryptas. burkštinay .pirl-
■ traukią inažučiūs dalykėlius.. 

Bet : tik ’T?30 m. anglas 
' Stephėn Urey susekei kad

i elektrą gulima.leistiper yta 
jas. ,r > y . ; .

■ ' X. • .

Seniau; elektrą leidžiant 
/per vielas jos išsieikvodavo 
52^* Dabar elektrai einant 
vielomis. 260; niaili t į teršta 
eikvoja jos . tik apie 5%. •

n .. . v.' . ~ .
v ’ Elektros pramonėj Buv. 
Valstijose 1922 m. "buvo įš 
viso įnvestyta $5,100,000,- 
0'W ;
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niaus lietuvių išrinktas oi*~
Bet šitoji kooperacijos ša- galias, atstovauja Vilniaus 

ka yra pati sunkiausioji ir lietuvių visuomenę ir rūpi“ 
pavojingiausio ji. - Produk-naši visais Vilniaus krašto 
cija — gaminimas reikalam lietuvių reikalais, siunčia 
ja daug mokslo, sugebėji-Amerikos lietuviams pąsvei- 
m, patyrimo, wcijątyws kinimtą ir totą širdingą pa* 

;ir W. A'^ei/jaiį įurytįl Mą y\ dėkos žodį uz gątisiaMawas,. 

pamigai-vien gerų norų ne- kurios per* įvairias lietuvių 
užtenka. Užtat ir negalima di’augijas ir organizacijas, o 
skūbinties griebties. tos ko- kartais ii‘ per atskirus asme- 
operacijos šakos. Tik ten nis patekdavo į Vihiių ir 
kur yra pakankamas skab davė mums galimybę atlikti 
čius gerai prisimanaiičių ko-į nemaža tautini, kultūrinį ir 
kio darbo žinovų ir kur ga- labdarybės darbą. Mūsų pa- 
lima tikėties narių "sus^au- čių šudėtos ir surinktos .am 
symo, tik ten galima rizi- kos tolį gražu nepatenkina 
kuoti ’ griebties . gaminimo visų reikalų, iš vietinės gi 
kooperacijos^ Pav' Ameri-lenkų valdžios 
toje daug yra prityrusių nieko. 
iietttTiu_ srovėmKai-lro- wkal 
rios kolonijos . (l?ay4Kal0 vgsuM užgjrtSi vilniu.
Baltimore) daugiausiailabai daug vaifai nag. 
sroviu, ii' siisideda. TenĮsteigta 
vieliaminciiį barelis ga e prieglaudų, kuriose
mėgrori ir 1 gaminimo ko-1— daugiau.
operaciją eiti. tvaikų. Visi vyresnieji vai-

‘Teciau yra dar vienas kai lanko mokyklas. Šelpi- 
svarbiausia reikalas mūsų įmo reikalais daugiausiai r ū- 
kooperacijos judėjime; tai pinasi susitvėrusi dar - di- 
tas, kad tam judčjbnui rei-džįojo karo pradžioj drau- 
lda centro, kurs visą*judėji- gija, vardu: “Centro. Ko
mą vienytų ir . vadovauta! mitetas NulfentėjuSiems dėl 
Tasai centras *būtiį žinoma, įkaro Šelpti. Paimamos iš 
tik šaka Amerikos Koopera- šalies aukos, kaip taidrau- 
tyves’Sąjungos,’‘.kurios cen- gijai, taip ir Įvairioms ki
tas yra New Yorke (The toms, pastaruoju laiku eina 
Cooperative League, 167 W. per Laikinąjį Vilniaus Lie- 
12-th St.yNęw York City)’. tuvių Komitetą. . ’ «
boksai lietuTOprooperacijos y tin dom 
centras tro-etij būti Bostone,L Metimo darbų. Vilniaus 
tai.yra toje vietoje is ku-L. gyea6ioni «Eyto„ 
nos kooperacijos idėja jautabeveik viea tik iš aukų. 
Imk metai atgal pradėjo m dvi imnazi ji h.
sldeistis ir ypač Šiais pasta-.m 8eminalij , tas.

. tmiais metais isfalojpmnų-l^^^ mok k.
:jųmetų musų reikalų ir ini- las 1Įffiko Miol&a sjjilhl 
peilių ‘-Darbininkas” ta- .jalaikaiaj ir ^geiiį 
retų būti to judėjimo širdį- daugiausifli betm.gill T£fitai; 
mi* ■ kurie mokėti už mokslą ne-
“ Plačiau apie tai., pakalbę-į turi iš ko. 
sįme kitame straipsnyje..

“Darbininkas”

negauname
• ♦ r

Sodžiuose ir 
sįme kitame straipsnyje.. Į miesteliuose yra įsteigta jau 

Uosis. 120 pradinių lietuvių, mo-
. takiu. > Kaimiečiai , labai 

. noriai leicliža vaikus mokiu- SUVAŽIAVIMAS tis. Šviesa ir susipratimas 
___platinasi. -

Moterų Sąjungos Coim. Dirva, kaip • matote plą- 
apskričio suvažiavimas. buspb darbo labai daug. Ir gau- 
17 d. birželio, 1923 m., ii šių auluj neužtetaa, kad tta 
Capitol Avė., Hartfbrd. Se- karnai viską aprūpinus. Už- 

.. sijos atsidarys 1 vai. po pie-tik paminėjus, kad 
tų pagal naujo laiko. ■ prieglaudų vaikgns priseL 

Tad malonėkitė visos Ct na maitinta labai' blogai, be- 
apskričio kuopos S. L. R. K. pik pusbadžiai, nekalbant 
Moterų Sąjungos piisiųsti jau apie blogą apsivilkimą 
atstoves į. minėtą suvažiavi-pr kitą ką, 
fną. Vidurinėse mokyklose y-

Su tikra pagarba, ’ pa didele stoka įvairių mok- 
M LL AS^en^.yaŠt, pk> priemonių, įrankių ir

- PRAŠIAS | dinose mokyklose padėtis y-
■■ * . - L /, ’*• ra net taip bloga, kad vai-

Ttęrlįianiieji Amerikos- lietuviaiįkaitis prisema mokintis no- 
broliai jr jieserys, aš Lietuvos ta J turint stalų ir suolų, rašto 
reivis savo, ir jūsų tėvynes gita p 
jas. Dabar ilgomis vasaros <ta 
nomis labai malonu laisvą valau- f 
dą turint /paskaityti laikrascųi ir 
įgauti pasaulinią žinią. Labai 
prašau ■.atsiųsti laikraščių ir laiš- 
ką į kūlį duosiu .atsakymą ir iš>| 
kareivio. gyvenimo žinią, - 

. Štt pagarba, ' - '
;• B-nasRimdeika,

Šančiai, IlStalO&k ta

>*-

knygą, kaitoriose. gi pra-
*1-v -i, T "t 1— . •.

♦.-

’-r

Pirmoji Amerikos . guzo 
kompanija Įsteigta Bąltimo- 
rėj 1810 m. Per Šimtmetį t 
y. iki 1916 m. išleido tiek ga- 
zo kiek per šešis pastaruo
sius metus, t. y. 1916 m. iki 
1922.

darbus atlieka atsigulė ant 
grindą. ' •

Trūkumų ir didelių kliū
čių yra, žinoma, labai daug, 
bet kaip matote, broliui a- 
męrikiečlai,.Vilniaus krašto 
lietuviai gyvi! Neklausykite 

. j mūsų priešų skleidžiamų 
J3-UUB' JMUlUUlKi*. ' ■ I . • . • ' -i- -i v.

- . Ehteo Tedmita.
_ ] lietuvių visai nebesą. . Nėra 

tokios jėgos, turi galėtų šia- 
Į me amžinai lietuvių krašte 

New Yorko Pennsylvania i mus panaikinti. Nors viso-; 
kotelyje vidutiniškai' imant kials būdais varžomos ne- 
9,000 sykių vartojama telo-J nustoja gyy’uoti įvairios Ke
tonas, 400 sykių šaukiami[tuvių? draugijos. Nors nuo-f 
svečiai prie telefonų. lai baudžiami ir uždaromi— I

X
V

• ‘ «-
nenustoju eiti lietuvių laik
raščiai. Nors buvo susodinti 
kalėjimai! ir ištremta kelios 
dešimtys žymesniųjų lietu
vių veikėjų — darbas nesiu- 
stoja ta vieton vimy veikė
jų, atsiranda kiti. .Būdanti 
Įvairių' politinių pažiūru, 
dirbame visi iš vien; mums 
nėra laiko ir galimybės skir
stytis Į partijas. Vienybėje 
turime galybę & tikimės, 
kad .materialiai, broliams a- 
merikiečiams mums pade
dant, laisvės ii kultūros 
spinduliai ^apšvies mūsų ap-' 
šiniąukusią rytų i>adangę,

. Piiuiininkas —
‘ U

Vice-Dirmiinnkas
Kitik V.‘ ZdjbneiiiisJais.

Namk
‘ Kini. Utcliaiiskis^ . 

Stapel^,. *
/ ŪiiiK U. Jczuk'evičiitSy 

U.onsU . -
• R.&mčŲS, ‘ 

’ Ktdb K. ;
Seki.. St, KamuKštU.fe
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ATSAKANTIS KVEPA-
- VIMAS.

Mūsų gyvastis priguli nuo 
šviežio oro,, kurį .inimame. į 
kūną per kvėpavimo pa
prastą būdą. Svarbiausias 
dalykas sveikatai netik tin- 

' karną orą kvėpuoti; bet tin
kamai jį Įkvėpti..’

Daugelis žmonių kvėpavi
mo reikalu yra tinginiai. 
Todėl, jog tau) lengva įkvėp
ti orą jie papranta netinka
mai kvėpuoti.. Tas jų kvė
pavimas neneša naują orinį 
plaučių visas dalis, 'ypatin
gai į plaučių viršų. Nes ge
rai suprantame, jog nevar
totos didys . ^ąučių lengvai 
inima Įi’ laiko Hgų gemalus.

Gilus Švėpavimas natūra
liai- inima gerą ir šviežią 
orą, ir reikia atsiminti, jog 
kvėpuojant reikia vartoti 
nosį, gerklę, krūtinę ir 
plaučius.

Tinkamus kvėpavimas tu
rėtų prasidėti nuo diafrag
mos ir* reikėtų vartoti krūti
nę ir kąklą. Nėra reikalin
ga save išsipūsti idant leng
vai kvėpuoti. Tinginys ga
li .tuoj priprasti giliai kvė
puoti K sykį pripratęs vi
suomet prie to prisilaikys. 
Yra daugelis kvėpavimo pa
bandymų, . kurie prisideda 
prie gero kvėpavimo ir ge
ros * pozitūros. Kiekvienas 
turėtų kas rytą ir naktį, 
kuontėt atsikelia ar prieš ei
nant- gult, pakelti rankas 
virs galvos ir stt. pakėlimu

takos.- Kelionė 
^džiaut rankas iškvėptu Rei
kia tiesiai’ant .-abiejų kojų 
stoti. per pąbąndymą ayba 
truputį - pasikeiti aut kojų 
piržtų kvėpuojant ir ntūsi- 
jeistiūškVėpiant ; ,
- Thikanras;.kvėpa\dmas nū" 
krHpš: gerklūSi -j'nošies, ir 
gerklinių išsišakojimų- kro; 
niškas Ilgas. ■ Yisuoniet yta 
kia^Įtaępti per nosį Jeigu 
tą nėgalitna lengvai padary
tu v reikia pasitarti su: geni 
gyuftoju. Burna dėl kve- 
pavimo. ’

iš gra-
Tai-gi 

sesutes

NEDAUG LAIKO
Pilnąją' Blaivininką Naujosios 

Anglijos Apskričio domei.

Gerbiamieji blaivininkai ir blai- 
vininkės! -Jau beliko Alsai trum
pas laikas iki Pilnąją. Blaivininką 
N. A. Apsk. išvažiavimo, kuris. į- 
vyks 17 d. birž. š. m. Laivrence, 
Mass. ’ Palangejej vienoj 
žiausiij pasaulyje vietą, 
broliai * blaivinh^kai ir
blaivininkes, žinau, jog jau esate 
prisirengę keliaut, bet prikalbin
kite'ir-kitus drauge vykti,su jr 
miš. Tikiu jog visu miestą i • 
miesteliu visos apielinkės suva
žiuos tūkstančiais jauną,, seną-i 
mažu. . Visiems vietos užtek 
Bus daug ir inteligentijos, pas' 
kys pamokinančias prakalbas 
pie gyvenimą darbininko taip-' 
ir blaivininko. g

tinote, kad gydytojai patai 
būti kodaūgiausia tyrame ore 
pie .pušynėlius, palei vandenį 
ant kartšo smėlio saulės inkaitin- 
to. * Tas viskas yra Palangoj. Tif 
i-iii viltį, jog visos Naujosios 
Anglijos chorai dalyvaus, kaip tai 
Bostono, Norivoodo, Cambridge, 
Broektono, ■\Voreesterio, Haver- 
liiU’io, Atholio, Laivrence’o irjri- 
tą visą, Tai-gi brangus lietuviai 
atsilankydami padarysite didelę 
naudą dėl savęs ir dėl svarbiau
sios organizacijos lietuvių tauto
je, ■ kuria turime augint, idant iŠ- 
bujotų, stipri, tvirta, .galingą, o 
tada Lietuva nežus turėdama blai
vius piliečius.

Lai gyvuoja blaivininkai 1
■ Valio visi Į “Palangą!” ■ .

Ben. Jakutis, iždo globėjas/
' -- -T- ' - 7——

lūks mutom
ŽLMUALIN.

Bc¥(jen> Norvegija.“Ka- 
pitohas Roald . Amundšcii 
orlaivių išlūta šiaųrlniii 
žemgaliii apie birželio 20 d.

■padaryti tikisi per S2 vata* 
4i;~ Iš Alaskos per žemgalį 
jis lėks linkui ^salos Špita 
bergeii* • Ties šita sala “Tu 
Norvegijos hydroaeoropla- 
imbir vienas laivas stovėš ir ’ * 
gavę ži uią. kad kapitonas 
išlėkė iš Alaskos keliaus jb 
pasitikti. -

.. ..... 1 j ■ ■ .............Į

J9DŪU bankai ŠuV Vals
tijose yra“ invostmę 
000.000 j elektros taapMii* 
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BALTIMQRE, MD.
___________ »

žv. Antanas — darbininką 
džiaugsmas.

’ • Birželio 13 d. pripuola Švente 
šv.Antano išPadvos miesto. Daug 
meš girdėjom apsakinėjimu jog 
per šv. Antano užtarymą Dievas 
sugrąžino . pavogtus daiktus. 
Anais metais prie, prezidento T. 
Roosevdto įvyko bctiarbti. * Vie
nas darbininkas niekur negalėda
mas gauti darbo (o jau sutaupyti 
^inigaihaiges^^ąste^ai^iMiš-ąįa 

vaikeliai, , ismes iš 
lcambarių, -nes nebus iš ko randą 
užsimoket; Vieną rytą anksti ei
damas iš namų savo žmonai pasa
kė, kad eisiąs į bažnyčią, o pas
kui tuoj sugrįšiąs. Nuėjęs į baž-

Antano, kad išmelstą nuo. Dievo 
nors kokiu būdu užsidirbti ant rtž- 
laikym,o šeimynos, meldėsi per mi
šias ir po mišią nuėjęs prie šven
to Antano stovylos graudžiai kal
bėjo švento Antano litaniją. Štai 
atžingsiiiuoja vyrąs per bažnyčią 
ir patylomis sako, kaip pabaigsi 
maldą, išeik iš bažnyčios tai : aš 
tau pasakysiu. Tas darbininkas 

. nustebęs pabaigė litaniją ir išėjęs, 
rado laukiantį žmogių kuris atėjo 
vestis į darbą, nes vienas darbu 
ninkas neatėjo dirbti. Reiškia, 
nuo šv, Antano,altoriaus pavadin
tas'! darbą, išdirbęs, iki vakaro ga
vo paliepimą ir ant toliaus ateiti 
dirbt. Bėt parėjęs vakare namo 
rado jau kitą žmogų laukiantį 

.kad .ritu pas jį ant visados dirbtu 
tai prisižadėjo pas šitą' eit,, nes 
pirmoji vieta kito darbininko ne: 
patogu buvo užimti ir šiam darbi
ninkui buvo uždarbis ganėtinu 
pragyvenimui.. Tai 'buvo tikrai 
šv. Antano nuo. Dievo , išmelsta 
dovana šiam darbininkui. Jis 
pats sako, toj dirbtuvėj visai 

' mažai buvo darbininkų, o kiek 
•ateidavo prašyti darbo ir viršinin
kas nepriimdavo, o kiti darbinin
kai ištisus menesius ieškojo .dar
bo ir negalėjo gaut da gabesni ir 
tvirtesni už aną darbininką kur 
šv. Antanas suteikė darbą reika
lingojo pragyvenimui; Šitas dar
bininkas 'ir po šiai idenai stebisi 

■ dėkodamas'Dievui per šv. Anta- 
. -no užtarymą ir tikrai reikia ste

bėtis kad tūkstančiai darbininką 
tada ieškodami negavo darbo ir 
jis kelis mėnesius' negavo darbo 
kolei viltį nepadėjo pas šv. Anta
ną maldoje ir tą pačią dieną į dvi 
dirbtuves pavadino, liet iš; bažny
čios. Garbė šv. Antanui!

Liet. Pilietis.

nčse kolonijose tokią koncertą ne
gali surengti, o jeigu po seimui 
kurie delegatai norės praleisti po
nį dieną daųgiaus, tai turės pro
gą apląnkyti New Yorko inuzįp- 
jus ir išsimaudyti sūriam marių 
Vandenyje. ‘ <

Todėl aš ir: sakau, kad verta 
praleistCšios^ vasaros vakacijas 
N'evark’o apielinkėse.

Taigi ąiažesniųjįi kuopą darbi
ninkai . gaukite iŠ jūsų kuopos 
mandatą -ir dalyvaukite šeiniu , 
. NetyarldėtisĮ

SIOUX CITY, I0WA.

Vakaras.-—Naujas vargonininkas.
8 *

Gegužio 20 d/ moks!. J. Žabu- 
ionis siirenge^gražą vakarėlį pa- 

jiapijos-svetainėj-—iparapijos—iiau- 
i lai. Atvaidinta gražus ir juokin
gas vieno veiksmo veikalėlisf< Gu
miniai Batai.” Vaidinime daly
vavosekanti: Paulinos rolėj V. 
Biržetaitė, Marytes -— Z. Mocke
vičiūtė,. Onytės —> A. Balčiūnaite, 
Valkatos — A. Žibąs. Publiką 
prijuokino iki ausą, o ypatingai 

: ‘Valkata.” •
Po vaidinimui mūsiĮ naujas 

: vargonininkas . p/ Emil. Šlapelis 
tLors trumpai, bet gražiai pakal
bėjo, pasveikindamas parapijo- 

Paskui sudainavo solo “Oi 
kas’ ir i(Mergužėle.brangi” ir da 
paskambino ant piano keletą gra
žių gabalėlių. . P. E. šlapelis yra 
garas ir gabus muzikas pianistas, 
vikriai ..valdo pianą. .Pabaigus 
piano skambinimą, -publiką griau
smingu delniĮ plojimu išreiškė pa
dėką naujam vargonininkui!

Ant galo. p..'Emil. Šlapelis .su 
inažaiš berniukais ir mergaitėmis 
žaidė ‘‘Aguonėlę” ir'“Artojas” 
ir kitus žaidimus, kuriuos per 
trumpą - laiką sugebėjo vaikus 
pramokyti. Jis dar ‘tik penkta 
diena kaip pas m,us užėmė vietą 
vargonininko. Šie ‘ visi žaidimai 
visiems labai patiko; už. ką visi y- 
ra jam.laabi dėkingi. Matyt, kad 
patenknti naujuoju vargoninin
ku. ;

V

aus.

Koresp.

NEWARK, N. J.

Kadangi LDS. Seimas jau visai
. arti, tai neabejoju, kad daug iš

rinktą seiinan delegatą bei šiaip 
jau daugiau susipratusią darbi-

. įlinką žingeidauja, ar bus kas •
■ nors- surengta vakarais laike sei

mo? Ar verta. važiuoti ka^l daly
vauti seime ir praleisti šios vasa
ros vakacijas Neivark’e. . Asgi sa
kysiu, ka(d jeigu kas mano pra
leisti vakacijas kur nors kijur, tai 
esant K D, Sąnariu,, geriausia jas, 
praleisti Neivarkc. Dalyvaudami 
skaitlingai seime, prisidėsim prie 
svarstymo svarbių LDS. reikalą ir 
naują sumanymą, kurie pastaty
tą IiDS. aut tyirtesuią koją. Lai
ke šeinio vakarais; yra rengiama 
birželio‘26 d. vakarienė, sti puikiu 
programų, kur delegatai ’ turėsj 
progas susipažinti su Nmvarko ir

, , .apylinki lietuviais ir lietuvaitė
mis. ‘ Birželio'27 yra rengiamas 
klasiškas koncertas, kur dainuos 

.. • garsiausi lietuvių tarpe . dainiui ti
kai pįfc j. Čižauskaš. ii M.. Gižaus- 
kienė įš Baltnnore, Mik .Be Ją 

-dar dalyvaus Neivarko ir apiėlin- 
dilų jmsižymeję solfetės ir-solistui 
p. R/ Jurkuitiene ir p. ;M. Brądū- 

/• Inctią p. Verba, tai■
žvaigždutės, į)4ė-• Dapldiitc .. iš

■ Bariison, bk j, p. J, ,SpraiuiUjs-iš' 
Ikperšon, Ny J..,- Neįveikti šv. l'e-’ 
rili jos.‘ elioras vadovaujkmas. ga-

, baus vargonininko p. fk Daunoro, 
"llarrišono Birutės choras, veda-

; mas vargonininko p, J. Odelio.,- 
žodžiu sakant, šis koncertas bus 
tfąną įdomus ir gyvenantį mažės-

LAWRENCE, MASS.

Geg. 30 d. įvyko šy. Braneiš- 
tvuus parapijos išvažiavimas po ' 
vadovyste. gerb.' tėvo Virmausko 
ir tėvo Juro. Iš ryto po mišių 7: 
vai, risi veikėjai iš-kp. ir di’-ją 
nuvažiavo į_ falangą . pasipuošę 
kromelius sau tinkamai kad išlai- 
įnėjus dovaną. Zntonią privažia
vo dikčiai. Dieną'.buvo vesi, to
dėl visi judėjo. • Jaunimas Šoko, 
svetainėje grieže puikiai orkes
trą. ' ' . '

Vaikučiai gi turėjo geriausius 
laikus jodinėjant ant arkliuką 
gyvą (ponieš) kuriuos paaukavo 
graborius Brcen. Suaugę žmo- 

.nės gėrėjosi visu kuom tik aky- 
vaizdo j mate, išleido keletą už
dirbtą centą, bet žilio kad ant ne
apsakomai gero • tikslo^ džiaugės 
kacl mūsų tarpe buvo daug. Ame
rikos augusio jaunimo, supranta
ma kurie tėvai siunčia savo vai
kus ir dukteris lietuvią tarpe bus,, 
tikri licturiah ’

Birželio 3- d, nedėlioj .3 vai. iš
kilmingai •katalikai švente ‘ ‘ Cor- 
’pus Christi.” Mišparus Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje laike gerb. tė
vas Juras, sub.-diakonais buvo tė
vas JuŠkaitis ir tėvas. Virmauslds. 

Į Procesijoj adlyvąvo apart kuni
gą,. Alt, Dr-jos nariąi, N, p. Dr.

mergaites pb vadovystę O. Sidera-l n n ■JJ £ X 11 ę 
vičiutės. šv. Cecilijos choras gie- į FIIM II151 Bl A d
deroj mišparus po vad. O. Baubi-1 
niutes. Tuoj-po pamaldų jauni-į T n O.-T . . a i
mo būrelis ir keletas suaugusią! D. D. b. Mautosios Angll- mivažiavo į ^.Palangą” ant tyroj jo» apskričio^kuopoms pra- 

aro, rado ten daug jaunimo, ką-įneŠame kad įvyks L. D. S. 
m turėjo būt pirm ant pamaldą.Į Naujosios Anglijos apskrį-

T. Linksmutė, r g j0 metinis suvažiavimas
• ——- Į birželio 17 d., 1923,1-mą vai.

. VOROES^, MA«S. i Li(;’uvili’R i£ p?.

čia.mūsą bažnytėlėje tapo iš- rapijos svetainėje Rogers 
kilmingai apvaikščiotą devintas Į St., Lowell, Mass, 
nedėldienis po Velykų arba “De- | 't tv n at a

• 4.m • ♦ -I Gerbiamos L. D. S. N. A«vintuies.” Iškilmingi mišparai .v. , , •
prasidėjo 3-čią vai. po pietų. Tuo-1 apskričio kuopos maloneki- 
jaus po mišparų būvo iškilminga I te atsiusti kodaugiaŲLSia ats- 
prmješijąi' \ Procesijoje. dalyvayo įtovū į ^ttva^ąvmaa^ies sįtas 
iiyoažnytines draugijos,' kaĮ& tai d s^zi y® meilūs Ar
m. Blaiviniąką, Onos, wMpa^t&ds * prmš L. D. & 
rą di-ja, Marijos vaikelių, mergi-K . . vr_• • k n f
utį drja ir mažą mergaičių Augę- seut1^ Kuopa te
lą Sargą dr-ja.- Visi altpriai bu-1 nepusiHeka jieatsiuntus ats- 
vo gražiai papuošti įvairiomis gč- tovo į suvažiavimą, nes yra 
lėmis. Reginys buvo labai malo-1 labai daug svarbiu reikalu 
-ws^ČiMiHm^pąžymetMūgKla>ka^rtį- LDS. organizacijos 
vininkai skaitlingai dalyvavo. | labul. Tos1 kuopos, kurios 
Laite procesijos iWė gi-ažm bū- ,al(-site atsillstt atstovo.

* . tai atsiųskite geru mesimu-
Nelaimė. Įnešimus" siųskite apskričio

čia Jonas Almokas tepliodamas j valdybai. Taip-gl yra pra- 
riamą krito žemyn ir vietoje užsi- Somos N. A. apskričio
M Nelaimė atsitiko 5 birže- nepasiMo,
lio. A. a. Jonas Almokas buvo ,, <v.gerai pasiturintis jaunikaitis, nes feote i apsknclO akacijos 
turėjo keturis namus ant Marion rzdžį po 5 centus ant. metu 
gatvės. J. Almokas nuvežtas pas nuo nario, tai malonėkite 
seseris Nonvoodan.. Velionis tu-į pašimokėti iki suvąžiavi-
ri dvi-seseris tenai. Tai-gi ten mui. Pinigus siuskite aps- 
bus ir palaidotas, nes gaspadinėh^įv^ iždininkui M. Abra- 
nept-iėĮnė i savo namą veiioiiio.kū-M Atn* gx
110. Tai-gi.čia geras pamokinimas P ~ Ar 

i mūsą jaunikaičiams. Vertėtų ap- Į tellO, JMass.
sisaugęti tokių, gaspadinią. Beis- Primenaine, jog šitame
kia,.kod buvo gyvas, taLbuvo^-Įslivagįavinie dalyvaus umūsij 
ras kada, niokėjo už .kambarį, o anizaeijds tsra darbi.
kaip numirė,- tai nei velionio ne- ® .priima į namą. Ištikiują tai di- į“11*1*' Patelius, gerb. kun. 
dėlė gėda. : Jaunikaičiai turėtu, iš Į U Kemėšis.
.kalno sužinoti pas ką eina ant LDS A. Apsk. VaM^a 
ruimo, idantnelaimei atsitikus - . J) ■ **
nebūtą jūsų kūnas nepriimtas į Pirm. — V. J. Kudirka, 
namą. Reikią pasiieškoti geri 37 Krankliu Št.,
žmonęs kad būtų kur prisiglaus- 11 : Norwood Mass.
ti nelaimei ištikus. ’ ' I ' • ?. /

Darbai pas mus eiiia labai ge- Bast. J* V. Smilgis,
rai, tik nloonshiheriams tai nela-l 125 Chetry St., 
bai sekasi. Mat policija pradėjo Į ' Cambridge, Mass.
smarkiau darbuotis. Tai-gi kiek-1 ‘ ____
vieną dięną tokių paukščiiį su-1
čiumpa nemažai. ■ | L. D. S. CONN. APSKRIČIO

’ KUOPŲ DOME!

Užgavimas saules spinduliu 
irkarščio. i

l--^.Tj.^.įM-.-.jįĮj>.ūR-Įn»imią|i į.i j W»*|į

- - - - - :---------------------------------------- --------------------
M'

Reporteris.

1010 m. Detroite miesto mokesčiu ant sraHgūs Broliai ir Sesutės Dar- 
žmogaus išpuolė po $14.68; Ui 1922 L. . , . . v. . , _ , ...■m. tu motas.! Detroltlėčiam^ Hpuolė PT11?“.® D”b“UI!k.es ! 
po -$42,22. 31 apskričio pusmetnus susivazia-

:—1—r '-*-■/ ------------į vhnas. Turės ■ kuopos išduoti ra-
' B 1P01’^ pusės metą veikimo. 

• 1^1 aC. Žiūrint į veikimą’nieko daug ne-
- ‘ L - nuveikta ir mažąi pasižymėtą • or-

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER ganizatyviu darbu, kuris mums L.
LIVERP00L Į py g, vaidams yra vienas iŠ svar-

ant naujų, didelių, puikių aliejųIiriausių darbų, kad sutraukti vj-. 
varomų laivų:. į sus lietuvius katalikus į milžimš-

SCYTHiAi.....BiržeUo 23, Liepos 261darbininką organizaciją. Mes 
HAM2ČRIA — Liepos 12, Rugpjūčio b | turime daugiau domės kreipti-į 
. Greitas patarnavimas į Lietuvą Ir Į n-,i •
visas-Baltijos valstijas,. Puikios vle- Clganizatyvį daibą^ Gerbiamo
ms,-geras valgis. ' įsios Conn. apskričio--kuopos arti-
žiiSfkete'į LieiSVk riS sli- miausiuose susirinkimuose pakol- 
ti.ios valstijas kas irtnrn inkų -ant' trijų kitę tą klausimą ir išgvildenkite 
nuui.! S<»th, vlsapnsSka5i aĮ,svaWlute. taip
MAŪRETANIA, AQUITANIA, galėtume pagei-tati milsij taopu 

BŠRENGARTA. • stovį ir ant apskričio susivažiavi- 
, . .• .., .vmo įneškitė. Aš iš savo pusesTaip-gl reguUaului isplauklimti tie- , f , , - . v: .

sint į Hamburgu ant- naujų aliejumi duodu tokį piešimą: Kad apskn- 
kurinančių laivų. 3 klesti (į Pilhivų 
$10G.5Q) (į Hamburgą $103.30. -Katės 
taksą $5.00; • * -

CUNARU piniginiai' orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai,, ge
rai. ■ ' ■ ■

Dėl inl\n;nmeiją kreipkitės prie vie
tinio agento arba į ■ • > •

THE GUNARO STEAM SlIIP 
' . UOMPAN’Y L1MITED 

. 120 Statė Street,
. • Bųston, Mass.

*-■4

* LINIJA •/ ff Broaclvay; * Nev^ork.NY L
• TIESI i

• KELIONE^

ARBA. JL1EP0 J(L ”1
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR * 

: ■ TIESIU. KELIU ■
Llctnvfat vnMiuojimtf i Piltuvą nyku- 

. Rlfl lenką įuostų (horldorąh Visa trečiu kią. 
Hu.t>udiLilnWĮ kiiiubnrluBunt 2-jų, 4-t?iąk 8-ulų 
lovų. ... ' , ’

SI'etHjalfimt KdlŠdfį liplaukimaii
S. S. LITVANIA....Birželio-13 
S,1 S. POLONIA.; r.. i.., . .Liepos 4

IA New Sun ki) ir Bostone | HamliurRą $103.60/
Ii i PHUnvij $100,BO, į Llbltvų Uf Memeli 107,— 
| Ii Bostono | N«w. Yorkų per Fall RjVer LIulją, 

Kreipkite^ oria vUtlnįą agentą.'
• *• . * . . *

ris ir kuopos datigiąąs kreiptą 
domės į orgauizatyvį darbą ir kad 
į tą darbą būtų pastatyti mūsą L. 
D; S. veikėjai ii? kalbėtojai. Ga
lime didžiuotis, kad jų turime. 
Štai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lė 
M. Jokubaite. pidis mūsą tar
pe veikėjas ir kalbėtojas gerb. J 
B, Šaliūinas, Conn. apsk, garbes 
pirmininkas, P. *J. Tutoraitis, 
moksleivisTautila. O vąkacL 
ją laiku "privalomo sunaudoti 
ąvarbiausįjį ir didžiausįjį mūsą 
veikėju, tai geri), kun. F. Keme
šį. Turėsim rengti prakalbas, pa-, 
įsiautas, disMisijas. Gi neturėda
mi priekyj pastatytų savo veikė* 
jų kalbėtoją, negalėsime tą "pa
daryti. Kiltą goriaus, -kad Čomi:. 
apskrityje pastačius du organika- 
toriu, kad jie galėtą pasitarti ir 
su pagalbą kubpą vcstiAhirbą.' 

į' . Gerbiamieji Coim. L. D/& ap
skričio nariai ’ apsvarstykite ir 
prlsiiįslritc. į ■ apskričio susivažia
vimą buvo veikėjus, kad galėtumo 
pastatyti į valdybą tinkamus na*

. ' P. Gumbulevičiui, *
L, p. B. M kuopos reporteris.

TokW dalykus .pagaminai: 
perdidelis. kaištis, Tai* yra;' 
viena iš pavojingiausią ne- 
laimių. ' ,t

Priėžasfrįs.- Kaikada.pa; 
puolimas į atsimušimo vasa
ros karštu saules spinduliu 
vietų, ypač kuomet orąs 
drėgnas.

Labiausiai paprasta, kaip 
mebul^,; dirbant i viduj f ^a. 
lęar$tisf tankiai užgąuia, y- 
pač permier nusidirbusį- ’ 

Perdaug sunkūs drabužiai 
esti priežasčia saules ūžgavi- 
mo, teipgi jei skrybėlė ąr 
kepurė nepsaugoja galvot 
nuo saules, yra pavojinga.

Gėrymas bent kokiij svai
ginančių'gėrymu prieš įtem
pimų fizišku pajėgu Prie 
darbo, esti labai tikęs daly
kas kad tapti saulės užgau
tu. .

. Persp&ji'ma.s. Vengti vie
tos, kur stačiai puola saulės 
spinduliai vasaros laiku. , •

Geriausia galima darbvie- 
čių ventiliacija vasaros lai
ku ir saugojimasis perdaug 
nuilsti.

Lengvi drabužiai ir kiau
ru viršum ant -galvos kepu
rėle. Vengti alkoliaus prieš 
išėjimų ant saulės’. Jei kas 
pajustu pirmutinius simpto
mus saulės užgavimo, . jis 
privalo greitai prasišalinti 
nuo darbo ir atsigulti į vėsių 
vietį Teipgi rankas ir krū
tinę reikia prausti’ šaltu 
vandeniu ir‘ šaltų vandenį 
.geiti.

Simptomai* Paprastai pirm 
kol pradeda veikiai atakuo
ti, skauda galvų ir slogina. 
Burna raudona. Akių lėlės 
įtemptos’. Oda labai karšta 
ir sausa. Neprakąituoja. 
Stropiai kvėpuoja ir dūsau
ja. Pulsavimas lengvas, 
pulsas pilnas.

Apsiėjimas. Pamažink 
temperatūrų. Pašauk. dak
tarų. Pernešk ligonį tuo-' 
jaus į vėsių vietų. Atlyiuo- 
subk ir nuvilk, jei galima, 
drabužius. Apšildyk kūnų. 
Dėl šito akltu vandeniu ar 
ledu brauk aplink bumų, 
kaklų, krūtinę, ir pažastes. 
Esti geriau paguldžius ligo
nį į šaltų vietų,, arba suiy- 
niojus į šaltam vandenyj su
šlapintas palas, kurios pas-, 
kui turi ir būti šlapiomis, 
atkarioj ant jų sušlapininių. 
Kaip tas padalyta, reikia 
be pertrūkio trinti kūnų, 
kad iššaukti paviršiu krau- 

• jų.
Kuomet sųmone sugryžta, 

galima ligpniui /duoti gerti 
šalto vandens kiek tik jis 
nori. Atgavusiam sųmone 
galima nuo jo šaltį prašalin
ti,* bet jei oda pradeda la
bai'kaisti/ reikia vėl atnau
jinti. Paakstiuimas nėrgi- 
killingas. ?

' PeršiŪmds. ' ’: '
•- Ji, .A *

Šiame ^padėjimo manoma 
esti .kaip ir nuo saulės užga- 
vimo, tečiaus didelis skirtu
mas. Peršilūhas tai tas pats 
kų įr vardas sako perši- 
Jimas,. -v. išsisėmimas arba 
/sunykimai spėkų mw peik 
iniof didelio karščio.

Simptomai* Didelis slo? 
ginimas ir pusiįfnmas, bet 
besųmone nek visišku Bur-

* M

»•

na išblyškus ir aptraukta 
lipnum prakaitu. Kvėpavi
mas menkas. Pulsas sap
nas arba ir tvirtas/

’ f «•- , _ J

_ ,ApsiZjimasJ Pašauk dak
tarą. Nugabenk ligonį į ve
sią vietą ir paguldyk atsa
kančiai; atliuosilok drabu
žius, Vieta neutri būt šalta, 
bet vandens galima duoti 
-gert ^ą^b\R_-/1Pa^Wimma' 
kaip .tai arbatos, Wavo% 
amoni j os aromatjškiį spiri
tu .arba biskutį 'degtines, 
pridedant, gerą ^dalį van
dens, galima duoti. • /

■ . »•

skarulį- reikia merkti d 
uesnin vandenin. Kai 
ligonis gali ryti, - dtrol • 
aketinimą — kavos ari 
balos poreijąr
šaut ’ truputį degtines ’ 
aromatišku amoni j os * 
tų, . . "

Ligonį negalina dėti 
ugnį arba į šiltą miaii 
pakol cMtaliačįja Jc 
nepradėjo veikti dar 
ligoniui šaltame kanai 
Tų galima patemyti nu 
sididinimo pulso pa, 
gerėsnio kvėpavimo ir ..

■’ taipogi mio^p^ " 
nymo odos.palvos* V

$  

t

.I^okį padėjimą galima 
patilti būvant ilgą laiką ne
išpasakytai šaltoje vietoje.

Priežastys. Galutinis (vi
siškas) sušalimas. Veikme, 
kuri pasididina nuo perdi- 
clelio įtempimo pajėgų, al-j 
kio, alkoliaus ir menkų dra
bužių.

! • t 1

Perspėjimas.' Jei 'manai 
patekti į labai šaltą .vietą, 
pasirūpink atsakančius dra
bužius, tinkamus atspirčiai 
tos.veikmes, (šalčių). Nepa- 
sirengk į ilgą kelionę iieval- 
gęs ir nekeliauk pėkščias 
šaltyj teip toli, kad vidur- 
kelyj neprisieitų, noras su
stoti, o gal būt ir atsigulti, 
iš priezasties.nuilsinio. Ne
gerk alktfliškij gėrymij, iš 
priežasties kad nori sušilti, 
nes tai dalykai kurie nešil- 
do, tik nuslopina tavo pa
jautas ant- tūlo laikė ir daug 
greičiau gali sušalti išgara- 
bus tiems nuodams. \
. Jeigu gi netyčia patektum 
po šalčio sparnais, tad pa- 
švęskie visą ‘ savo energiją 
krutėjimui. Atsigulus to
kiose- apvstovose visuomet 
pasekme ’ bus sušalimas.

Simptomai. Apystovas rei
kia apsvarstyti. Sloginimas 
toks didelis, kad išžiūra li
gonio it mirusio. . •

Apsiejimas. • 
priešintis sugrįžimui šilu
mos į kūną. Įnešk. ligonį į 
šaltą kambarį, paimk šiurk
štų skudurį, pavilgmk į šal
tą vandenį ir juonii įiuo ko
jų iki galvos trink ligonia 
kūną; taipgi sumažink kam- 

: baryj temperatūrą, jėi gali 
ma. Tas tad būt daroma 
palengva'ir karts nuo karto

Nuvyk aka 
ma šalin

Baigai patyli, i 
lungiSkas tra 
mas muskulu 

Iharyt&sBąnai’
Visuomot yra t 
gaiš didelio SI 
no. Tačiau pr 
nūs truputį "

PA!N-EXPELLER 
aut, skaudamos vietosi baustose 
greitai pabalintas.. P»in-Fipni,r 
ekair«aa«. yra mirtini priešai. Mus 
kito jo lenką Šiandien įįgįlįįfc
pa3 savo aptiokorių— 
kaina tik 35ir70e. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musų Iškaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4t6 St. 
Brodlclyn,N..Y.

EXPRESS PATARNAVĘ 
I T ■P.TTRnPAĮ EUROPĄ

Reguleri 
plaukimai 
subatrį. Luii 

plaukia iš 1 
ir -l. Hobokc 
dęli greiti 

; Geras valgis 
vąs kambarį; 
darys jusu

i ne . Suv. Vi
i laivais parai

.. .L
’Bir
.Blr .

Sfą..
S. Š. LEVIATHAN_____
PRESIDENT ARTHUR... 
GEORGE 1VASHINGTON 
S. S. AMERICA..........Birf 
PRI-3SIDENT ROOSEVELT. -L 
PRESIDENT TTLDMORE. .LU 
PRESIDENT ELlRDING,..rLi 

! 'JS.’OM&i informacijų apie ką 
ir'laiką

United Statės Li
45 Broadivay New Verk 

- VedČjai
-Ū. S. SHIPPING BO.

Po biskutįj

• 3
vi

ii
tie

■u

’vįaEj

M r pirk 
DOVANOMS 

FONTANIHĘ 
PLUNKSNĄ

H Kuri bus atminčiai ilgr 
laikui.^

Kainos Prieinamo;
Reikalauk Katalogo 

“DARRTimrcAS, 
S66 Broadway

Boston ttfe

i

E

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ^DaTbtanka^? jau parduoda Lietuvos piuĮgi 
tij perlaidas ir savo draugams darbininkams , įtrt 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad. 
siunčiami Lietuvon pinigai patektu į Jūsų gMtaį 
kas, visuomet kreipkitės pasLARBININKĄ, ’’ 
visūomėt nuoširdžiai Juinž ptaarnaus< . .
Darbininkai, atsininkite kad ^Darbininkas>! yra - 
DIDŽIAUSIASDRAUGAS.
Siųsdami pinigus at klausdami litu kainu visuomet i 
suokite laiškus šiaip r. , ■ ; \ <

./< / * ‘‘D AR B Į NINKĄS, 0
366 West Broadway, v , < Bostęn 27, Ir

VatVžHmtVi Kukardu* visokią Žėnklėlti|, Gut&ušta, Attt 
, L/ll M uU,V V »p*udv ir kitokiu DriUgytiMa reUaMngą 

Malattįfcmf Katriogt ar Stthpriv, paimkite ir . jušą W
MTRUPAB OO.,* 00-88 Fcrry Si. N«wark,*N. J
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■ „‘Birželio 6 d. š, m. šv. Pet-
Bb bažnytinis choras laike 

nesinį susirinkimą. At-
Riaukė gana skaitlingas bū- 

*is nariu. Susirmldmą 
V atidarė pirm. V. Valatka. 
®,Terskaicius .protokolą vien- 

balsiaitapo priimtas.. Bir
ia buvo raportas ko- 

įjos rengimo koncerto. 
Ęive V; Medonis. Pasiro- 

•'dė, kad pebjp pasiliko virš 
* penkių dešimčių dolerių. Vi

sas paskirtas nauju vargonų

t

susmukti, nes timesime 
svarbių reikalą. Turėsime 
išrinkt atstovus į D, D. S. N. 
A. Apskričio suvažiavimą* 
kuris bus Loweiry, Muss. 17 
d. birželio,. 1923. . Taip-gi 
turėsimo atstovus rinkti ir į 
LDS. seimą' kuris bus 26-27 
birželio Newark, N. J. Teip- 
gi malonėkite sunešti išda
lintas knygutes.’ Tame susi
rinkime turėsime būtinai tą 
reikalą užbaigti. Nepamirš
kite ir nauju narių atsives
ti. .

į žiaviis į Lietuvą jo vieton
• tapo išrinktas V. Medonis. 
" Tolinus buvo svarstyta 
: kokiu būdu sėkmingiau pa-

jį Čia visi nariai ėmėsi gyvai
L svarstyti. Išrinkta komite- 

jtąs sudaryti pienus. Šios y- 
patos- tapo išrinktos: J, 

į Skudris, K. Vaitkus ir A. 
L Gribaitis. Teip-gi yra išda
ilinti nariams paliudymai su 

klebono parašu ir parapijos 
- antspauda. Tad-gi g-ėrbia- 

jf mieji, kuris naryš kreipsis 
prie tamstų prašydamas au- 

;• kos dėl vargonų ir turės to- 
J-ld paliudymą, 'tai meldžiam 

neatsakyti ąle .aukoti pagal 
išgalės.

. Toliaus buvo skaitytas 
■laiškas nuo L. Vyčių Naujos 
ĮAnglijosJApskričio su už- 
fkvietimu dalyvauti jų ren
giamoj gegužinėj, kuri bus 
Liepos (July) 4 d. š. m.-Pa
langoj, šv. Pranciškaus pa

rapijos parke, ' Lawrenee, 
' Laiškas priimtas. 

?asvarsčius tapo nutarta 
važiuoti ir prisidėti su pro
gramų, . Gerbiamas koro 

^vedėjas M. P. Karbauskas 
J- pasižadėjo^ išlavinti naujau- 
jjpsių -dainą. \Tad-gi visi cho- 
Bro nariai ii* narės, malonėki- 

_®5tė lankyti repeticijas, kurias 
^paskirs gerb. vedėjas, nes 
Bturime parodyt.. suvažiavu- 
® siems, ką mes galim. South 
^Bostono bažnytinis choras 
įdainuos pirmu kartu Law- 
»* rence, Mass.

' t* Teip-gi antras laiškas bu- 
’S-vo nuo Pilu. Blaivininkų 
IVapskrieio- su užkvietimu cla- 
r lyvaūti jų gegužinėj birželio 
F 17 d. Laiškas priimtas ir 
!/nutarta- važiuoti liuosnoriai. 

Toliaus‘buvo Įnešta su
rengti ■ choro savybės išva- 

; žiavimas. Vietai surasti, ta- 
$;po išrinkta komisija: IC 
| Vaitkus, A. Gribaitis ir M.

- r*.Gribaitė. . Čia .patėmyta,- 
K kad tarpe choristų pradeda 
Prastis geresnis susivieniji- 
■Lųms ty noras smarkiau .veik- 
Fti dėl labo bažnyčios ir- tau- 
>tos. Dieve, palaimink jų 
■įdarbuotę. *

i Korespondentas.

•V

HM

Kviečia V(ddijba
, I , < ■ ,. -iir.ir

DrOELE EKSKURSIJA 

/^W«aa/A/' 
So. Bostono Lietuvių Ūk. 

Kliubak rengia didelį išva
žiavimą laivu Mielinei J. 
.Perkins ant salos Rainsford 
Island‘15 d. liepos, 1923. 
Laivas išeis nuo- Atlantic 
Avefkaip 9:30 ryte. Progra
mas bus pąaiškytas vėliaus.

-Gaspadorius.
A. Latvinskas, /'

- Paštininkas.

uiūs„ J. Jiikeliavičįus, R. Kaman- 
clnlione, A. Akstinas, M. Jakelia- 
vičiene, J. Tumonis, A; Petclšis, 
K. SaimMfc, J. Dūksta, K. Vaičių 
nas ir iŠ Cambridge’io Jakas,- 
Smilgis vr kiti, kurią neteko su
žinoti vardą. Taip-pat pasidar
bavo .faunos mergaites, pasidarba
vo likjncij pardavinėjime.

■ Visiems svečiams ir darbuoto
jams vardan LDS. N. Angį, Aps
kričio tariu nuogirdą ačiū. *

Dryim pelno liks suvirš $400.
O labiausiai tariu nuoširdų arui*' • ... 

tid viėlJuifM- gerb, klob. kun. 
^vagždžiniAiž^priČnnmąsvečią

M. M. Kamandulis,
Išvažiavimo Pirmininkaą.

v*\

J.

' NEDŪLINIAI KON
CERTAI.

Nuo birželio 17 d? Bosto
no parkuose pradės griežti 
benai. Aut Boston Common 
beitas griež kas nedeldierų 
nuo 3:30 vai. ild 5:30 vai. po 
.pietą: Kas antrą nedėldie- 
įiį benai griež Marine Parke 
So. Bostone, Franklin' Par
ke/ E. Bostone, Jamaica 
Plain ir Savin Kilk

:________ . •
AJAUSKO LAIŠKAS.

» ■■

♦

Bremen, 5 birželio,’

Gerbiama “Darbininko” 
rudakei j a ir administraęi j a: 
Siunčiu jums gerus veliji
mus nuo jūrių Siunčiu vi
siems draugams ir draugėms 
o ypač Brightoniečiams už 
gražų surengimą mano iš- 
leistuvių ir už dovaną. 
Siunčiu gerus velijimus ger
biamam, kim. J. Krasnicklū. 
kuris mane palydėjo į laivą. 
Važiavimas labai yra geras 
ant Suvienytų V aisti ji! lai
vo Presideiit Roosvelt, ku
riuo aš važiavau- Valgis ir 
guolis labai yra geras. Kož- 
ną vakarą koncertas ir teip 
kiti pasilinksminimai.

Suegodomį

x B. Ajaofras.

K DIDELIS IIOTELTS:

E Dbstone yra pienai pada- 
•ryti pastatyti milžinišką lio- 
fcelį su 850<kambarių. Ilote- 
fcliš ątsėis’ $7,000,000j Vietos 
fcioteliųi 1 nužiūrėtos piję 

‘ Kpark skvūro ir prie Tremoiit

'Rr Stuart gatvių, f
- ---

\ -B’ SlWNKBrAS. ' .

’ E’ LDŠ,. LmosJyitbpas;susi- 
®InHmąs^įyyi<s keįverge, -1% 
Ed birželio, 1923 m. parapi- 
-Ejo* saloje.’ ant 7-tos ‘ gatvės 

r30 Vakare; Visi nariai lūa- 
■lonėkita : Idtoskaiiliii^iaąsųi 

■ KL- ■ ’ - \ ’

PADeKA SVEČIAMS IR DAR
BUOTOJAMS. ,

Buvo rašyta' pirmiau apie Įz. D. 
, 8. apskričio išvažiavimą. Bet Čio
nai pažymėsiu visij svečią, prijau
timą dubininką reikalams-. Ger
biamieji svečiai pribnvp. iš So. 
Bostono: kun. K. ITrbonavycius, 
kun. Moekusj veikėjas. J. Cdinee- 
kis, centro rast. Tumnsonis, buvo 
ir kiti atvykę trakais ir kelios de
šimtys aut omobilią. ‘

Iš Cambridge’io-;' kum Jnškai- 
tis, centro iždininkas Jakas ir ki
ti svečiai.** ' * • ‘ ' •-

Iš Xorwood’o t 'kun. Taškantis, 
apskričio pirmininkas Kudirka, 
keli trekai ir keli desėtkai auto
mobilių. Buvo ir iš kitų kolonijų. 
Buvo suvirs 2,000 žmonių.

Pasilinksminę išsiskirstė visi 
linksmi šviežio oro gavę Romuvos 
parke* . ■
• Darbininkai DDS, 2 kuopos vk 
4 Maloniai tarnavo -svečiams. 
,Taip pat šv. Monikos draugystės 
hiivo Maląs, dirbo didi .kataliką 
darbuoto ją Bronė Trąinavičiėąė, 
•tarnavo sveriamsY'. L* . •' ’■

. LDS. 2 kp. -darbuotojai: T. 
Akstiiucnė,. Alena Jezukevičienė, 
K, PoĮiackas, J. P-
Tūbelis, P. panyla, J. Daiig&ravi- v* ’ «W> *»->* . '»r '

v 
į

L. D. S. Naujosios Angli
jos Apskričio metinis suva
žiavimas įvyks birželio 17 d., 
1923 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Pv. Juozapo parapijos 
bažnytinėjsalėj',RogersSt., 
Lowell, Mass. ' ."

Gerbiamosios L. D. S. 
kuopos malonėkite prisiųsti 
kodaugiausia atstovu- į suva
žiavimą ir parūpinti daug 
gerų sumanymą, nes šis su
važiavimas bus . priešsėimi- 
nis. Todėl gerbiamieji dar
bininkai ir darbininkes, jei 
mums rūpi L. D. Š;, kurios 
užduotis šviesti darbinin
kus ir parodyti kas yra dar
bininkų užtarytojai ir kas 
išnaudotojai, tai visos L. D. 
S. kuopos pasirūpinkite pri- 
rų sumanymų dėl organiza- 
siąsti kodaugiausiai-atstovų 
į suvažiavimą. Taip-gi ma
lonėkite parūpinti daug ge 
kaip minėjome,, kad Šis su- 
cijos ir darbininkų labo, nes 
važiavimas bus priešseimi- 
nis. Todėlei kuo daugiau 
atstovų suvažiuos, tub dau
giau galėsime nutarti daug 
gerų įnešimų į būsiantį sei- 
Jn'ą, nes šis seimas bus vie
nas iš svarbiausių. .Seimas 
turės, surasti tinkamą būdą 
pagerinimui mūsų L. D. S. 
0 ypač pagerinimui organo 
“Darbininko.” Tai-gi lai 
nelieka nei. vienos- kuopos, 
kuri neprisiųstų savo atsto
vų į šį taip svarbų suvažiavi
mą. - O jeigu katros kuopos 
Jau tikrai neišgali prisiųsti 
savo atstovij į suvažiavimą, 
tai malonėkite įnešimus 
siųsti apskričio valdybai.

Taip-gi primename toms 
kuopoms, kurios prigulėjo 
prie apskričio ir dėl tūlą ne
susipratimų atsisako prisi
dėti ir dirbtiiš vieno, nes is- 
vieno dirbdami daug ką .ge
ro nudirbsim d'el niūsų orga
nizacijos ir darbininkų labo. 
Taip-gi .kviečiame ir tas 
kuopas kurios dar nepriguli 
prie apskričio,, prisidėti ir 
prisiųsti atstovus į šį suva
žiavimą. ■ .

Taip-gi primename ger
biamoms kuopoms, . kurios 
dar neužšimokėjo savo meti
nes duokles į apskričio agi
tacijos. iždą, kad malonūtūte 
užsimokėti iki. sekančiam 
suvažiavimui, nes - nekurios 
kuopos yra. užsilikusios su 
mokesčiais už kelis metus. 
Todėl meldžiii visų kuopų 
užsimokėti, kad nei' viena 
neliktumėte neužsimokeju
stos ild šiam suvažiavimui.

* V. J. Kudirka, pirm. 
J, V, Smilgia, rast.

, .. l.i ,u , -.1 --
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NETE« MAS PILIET ysTeSI“^■ii.ii.mHnw > .mui .v w met*;natui'alizuutas piliete 
i^grižtaT^T^Suv. Valstijas 
vartais laikyta jog jis neke- 
Ine pamesti pilietystę bet 
tas neliečia visus atsitiki
mus.
f Tokį atsitikimą Suv. Val
stijų teismai New Yorke tu
rėjo nutarti keli.metai atgal. 
Švedas, po vardu Aiiderson, x -• « o 
atkeliavo i Suv. Valstijas.^pM<UntaX»epąprą$taį^i- 

1891 m,5“ gyveno čion 14 me
tų, tapo naturalizuotas kai
po Amerikos pilietis 1905 
metais. 1906 m. jis sugrįžo 
į Švediją ir pąsiliko ten ild; 
1916. Kuomet sugrįžo i 

po ateivis kuris V prigulėjo 
prie tos kliasos, kuri, sulig* 
imigracijos įstatymų, negali 
atvažiuoti į Suv. Valstijas. 
Kad nors jis pareiškė jog jis 
mekuomet-neketino--pamesti 
savo Amerikos piletystg ir 
Vislfomet buvo jo noras su
grįsti ir .atsivežti savo šei
myną į Suv. Valstijas, imi
gracijos viršininkai laikė 
jog .jis nepilietis, ir įsakė jį 
deportuoti. Apeliacija bu
vo’ nunešta į Suv.. Valstijų 
teismą. Teismas nutarė jog 
dėl jo ilgo nuolatinio apsigy
venimo užjurin, sulig- įstaty
mo, Anderson sustojo būti. 
Amerikos pilečiu, ir jog- jis 
negalėjo parodyti’ tinkamų 
prirodymų, ir sakė jog An
derson buvo ateivis. Įšaky- 

: maš deportuoti buvo išpildy- 
tas. " . ■

Kitas panašus atsitikimas 
kitaip perstatė Mausimą.

Vokįetys naturalizuotas 
kąipo Amerikos pilietis, su- 
gryžo į Vokietiją kelis me
tus prieš karą, ir.dėl nesvei
katos jo žmonos tėvų ir dėl 
karės, n’esugryžo į Suv. Val
stijas ild 1921 m., bet jis tu
rėjo turto Suv: Valstijose ir 
laike jo ’apsibuvimo Vokieti; 
joj tas turtas vis pasiliko A- 
merike.; Jo turtą paėmė 
“alien property custodian” 
kaipo turtas. kurįs priguli 
-ateiviui. Kuomet sugrįžo į 
šitą šalį jis kaipo pilietis 
bandė atgauti jo turtą. Teis
mas nutarė, jog kad nors jis 
sugrįžo ir tas gal reiškė jog 
jis nenorėjo pamesti savo

■ pilietystę, ū* visi jo prirody- 
i įnai rodė jog - jis- neturėjo
■ norą pamesti Amerikos pi

lietystę, buvo skaitytas kai-
- po pilietis ir galėjo atgauti 

savp turtą. ' . -
Tokiu būdu kiekvienas at

sitikimas turi atskirai būti 
nutartas. Bile nafuralizuo- 
įas pilietis kuris sugryžta : 
savo gimimo teistą dėl dau
ginus kaip dviejus • metus, 
turėtų suprast jog jo sugrį
žimas ■ Amerikon neparodys 
jog vis pasiliko Ameiikoš 
pilietis. .. ■ '
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NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siun- 

tmį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo ‘4 Algiman
tas” knygą. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me ’ Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
■apdarais knygos, gražiai at-

gi kaina. Tiktai vienas do- 
eris su prisiimtimu.

‘"DARBININKAS”

VARGONINKAS
Suprantantis gerai savo muntų ir my- 
intis darbuotis turpe jaunimo Ak turin

tis paTludymus, iešką, geroji vietos, Itel- 
IkftibV gpfhiitml . klėlion^i/lų'ęipK'lteš /U 
\*J/apblninkd“ Admbifstriicljų. \ /y \

' ‘ ?’ , Tel. Malu 2483 ]

GEORGE H. SHIELDS 
.ADVOKATAS 

.811-812 Old South Building 
. _ 204 Washington. Street ___

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 5:20 P. M.

. Gi/venimo rieto
10 WlNTHE0P S1HEET, EaST BOSTON 

Tel. East Boston 152-—J.

B

DR. A. J. BORMAN
X«UMAUSKAS))

D AUTU TAI

’ Kiekvienas natUTaližuotas • 
Amerikos pilietis,- kuris ma
no grįžti į savo tėvynę ant 
kiek laiko, pirmiausia turė
tą atsargiai apmąstyti visą 
dalyką, nes' gali pralaimėti 
Amerikos pilietystę ir jam 
visas prigulinčias tiesas.

Kuomet ateivis prašo A- 
merikos pilietystes^ jis. ,po- 
prisiega sako, jog yraJo no
ras nuoiatai apsigyventi 
Suv. Valstijose, ir pasire
miant ant tos svarbios pri- 
žadosf Suv. Valstiją valdžia 
duoda jam tas pačias tiesas. 
kokias<feri? Sitv. ’Valstijdse' 
gimusieji. Viena iš tų tie
su yra apsauga Amerikos 
valdžios ir Amerikos vėlia
vos kuomet užsiėmimas arba 
pasilinksminimas veda jį i 
svetimąs šaĮiš»

Jeigu naturaliziiotas pi
lietis lanko šalį kur gimė ar
ba bile kita šąli, mūsų vai- 
džia ir jos diplomatiški ats
tovai visuomet noriai jam b f "

suteikia reikalingą- apsaugą, 
ir prižiūri jog jo tiesos pri
žiūrėtos, bet jeigu natūrali1 
zuotas pilietis apleidžia sa- 

j vo namą, šioje šalyje, ir nuo- 
latai pradeda gyventi kitoje 
šalyje, nėra, reikalo. Šiai val
džiai jį tolinus apsaugoti.

Todėl Įstatymas aprūpi
na, jog jeigu į penkis metus 
po jo natūralizacijos.pilietis 

: sugrįžta Į save -.gimimo^ šalį 
arba į kitą svetimą šalį ir 
pradeda ten nuoiatai gyven
ti, tas ' jo žingsnis; bus 
“prima faeie” narody’mas, 
jog nebuvo jo noras pasilik? 
ti Suv. Valstijų nuolatiniu 
piliečiu kuomet padavė’ pi- 
lietystės prašymą,, ir be ki
tokių prirodymų jo pilietys- 
tės certifikatas 'bus panai
kintas kaipo neteisingai 
gautas. " r

, i

Tas įstatymo aprūpinimas 
liečia tik naturaliziuotus pi
liečius kurie prasišalina iš 
Suv. Valstiją po penkių, me
tų po išsiėmimo savo pilie- 
tystės popierą. Bet kitas i- 
statymo aprūpinimas liečia 
netik pirmus penkis' metus 
bet visą naturalizuotd pilie
čio gyvenimo laiką. . Tas ap: 
rūpinimas pareiškia, jog 
jeigu natuializuotas piletis 
važiuoja užjurin ir apsigy
vena per du metu svetimoje 
valstijoje iš kurios jis paei
na, arba penkis metus kito; 
valstijoj, bus manyta jog. jis 
sustos būti Amerikos* pilie
čiu. Tik jeigu turės. gerų 
prirodymą bus kitaip many
ta/

Tas nereiškia, jog natura- 
.lizuotas pilietis automatikai 
pameta savo -pilietystę po 
dviejų nietų. apsigyvenimo 
savo šaly j e. Bet reiškia, j og 
Suv. Valstijų ambasadoriai, 
konsuliai, imigracijos išty
rinėto jai ir kiti valdininkai 
tūrį teisę manyti, jog jis at- 
sižądejo; savo Amerikos pi- 
lietystę, ir. jis turi juos per
tikrinti. j og * neketino ’taip 
daryti ir nepralaimėjo savo 
Amerikos pilietystę. Ge
riau sakant, po dviejų ine- 
tą apsigyvenimo, šąvo. šaly
je, jo, pilietystes pbpterės 
nėra prirodymas jog Jis yra 
Amerikos pilietis. . Jeigu j 
bėdą papnola Amerikos dip- 
įomaiiški ollčibrlai gali atsL 
sakyti Jam. teikti pagelbą,“ ir 
jeigu Jis uort sugrįžti'p pim 
Valstijas jis' gali sugrįžti 
kaipo ateivis Lr gulj būti pra-

f

Dygiui prieš .100 metą, t. 
ih.’ btįvo padarytas 

pirmątįMs gazinis pečius. 
Dabar Su< Valstijose yra 

čiu4. J Kanneiis, U Etmalavi- -7,000,000 gazimą‘pocią.; _
. - . * , ’ . t.. , -

*
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Tsl So. Boston 3488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydą aitrias ir chroniškas Ilgas 
vyru, motery ir .vaikę. Egzami
nuoja krauj^spjaudalns, Slapus#* 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresasi •/ ;

: A jV/
/ BOUTH BOSTON, MAb< V 

|f (Kampas G St Ir BroadwayJ . 
|| VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

r

i

.♦

Tel. So. Boston 82t 
LIBTUVYS DANTISTAS 

OR. M. CASPEB
(KASPARAVIČIUS)' 

I Laikinai perksifl ofisą po Na 
425 Bboadway, So. Bobtok, IIam. ■ 

Ofiso Valafitoi: 
Nno 10 iki 12:80 ryte Ir nso X:|0 

Iki 6 Ir nuo 6:80 1M 9 v. Tak. 
Oflflaa uždarytas subatoa vakarai* 

Ir nedeilomis.

jPIRMOS RŪŠIES BARBERNė| 
S Nukerpant plaukus vyrams, rtier-$ 
ffi glnorns ir vaikams, ,. ffi
@ Turime visol?iu kvepiančių tonkg 
S kų plaukams. ©
'© Ateikite ir persitikrinkite, aš ti-© 
S kiu, kad busite patenkinti. ©
r- C. S: B AB E N I 

111.6 DORCHBSTER AVENUEi 
| SOUTH, BOSTON, MASS. i J 
© (MUE PAT BRdADUAY Tt’NEBTo) S 
i®©©©©©©©®©©©©®©©©©©©©©©@i

REIKALINGOS MERGINOS.
Visokiems dirbtuves dar- | 
bams. Darbo mokėjimas ne- ( 
reikalingas. Mokama alga 
laike mokinimosi.
. AMERICAN RUBBER 

COMPANY
Arti Kįendall Sq., Cambridge

I’aiejžknn sesers Miknlinos Lensevi- 
čieiu's p<i tėvais Zuiuiusklutės. Apie 
keturi metai gyvena Elizabeth, N. J. 
Turiu laitai svarbų reikalų. -Ti pati 
arba kas žino apie jų malonėkite nuui 
primesti sekančiu antrašu:

TEOFILIJA šUlCTĘENfi
3641 S. Union Avė., Cliicago, Iii. 

' ... (14 .)

JO SKRANDIS IR NERVAI 
DABAR GERI.

Sakosi jaučiąsis 20 metą jaunesnis 
. . ■ esąs.

■ ąonaš w. ■ T. Wood iš Nasliville. 
Tenii., sako : “Aš buvau nervuotas -it 
sugriuvęs Ir maniau, kati. Įkiš nors a t 
sifilis, nuo puslauiiakčio negalėdavau 
miegoti. Aš paėmiau . Nugn-Tone’o 
bonkelę it* tas. man tuoj pridavė ūpo ir 
gero ajusmo. Esu GS metu ir Jaučiuo
si 15 ar 20 njC'tų jaunesnis esąs. Ma
no darbus darė kliūti viduriams ir net-- 
vams.Jiet dabar aš neturiu Jokios kliu 
ties. Sveriu daugiau negu kuomet sver 
da.vau per 25 nieius.'’ Nuo skrandžiu 
ii* visir kitu virškinimo kliūčių, vidų 
rių užkietėjimo, nerviškumo ir apskri
to sugriuvimo nerasi nieko geresnio 
per Niiga-Tone’;p PauieginR jį pats 
ir įsitikink. Vienam pilnam mėnesiui 
gydytis tik $l.oo.* -Nugą-Tono’u pardn 
vinšja vist geresui uptiekitiiukal pozi 
tingai ga.rantuodami, kad suteiks pilnr 
patenkinimą avim pluigai bus sugra 
žiuri (garantijų rasi prie kiekvieno*- 
bonkėlės), arba, pasiųs Jį tiesiog ap 
mokėti! paštu Nntioiial Lnboratory 
1038 S. IVabašli Ave;i Cllicpgo, pasiun 
tus Jiems $1.00.

(AdvJ

NAUDOKITĖS PROGA
SO.- UOSTONE; 3 šeimynų namas, 

1 i kambarin * su kaikurlnis,j taisymais, 
remiu metams nešu $6.50, Kaina $1300.

; PARSIDUODA 2 šeimynų, TO kanu 
biu'ių namas geroje So. Bostone vieto
je U Ž .$.'1SOO;? ’ ’
’ 8 šėbnynų. namus, 17 kambarių su 
visais įtaisymais išskyrus elektrų ir šb 
lumų City -Potafe už $s,ooo.

Taipgi •turki nlauir namų Dorcbes- 
-ter’y,. So. Bostou’e Ir-kitose vietose, 
■iniulo turi būti parduoti greit. Tud 
numink Rėš. proga—pirkite namus per 
A, 1<\ Kirnlžį; Visais pirkimu ir pnrdtb 
a-imu namų,, lotų h11.- reikalaiskreip
kitės phs

a; e, kneizi, >
W i-v Nlųtit' Sto 8,0.. Boston; Mnss'

DIDŽIAUSIAS BARBENĄS
• 1‘uvši dumia - 3 <šeimy nų Ii kmnlmrtų 

medinis nuums, 'kasat: ir tnlleiu’t, ten- 
(los per mėnoKĮ $35, prekė $2,500, |neš‘ 
H reikia $700. Kreipkitės pas :

- D. -.LIOLSKIIU, . ;
425 *Bronihvit,v.,‘.. So. Boston, Mnss. 

' Tel. 2305-^.1, /. ,*
v ' (12);

i • 

s ‘

■• ■»'
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18 Metę South Bostoną

OR. H. S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
S90a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Niro 9 r. Iki 7 v. vak.

i a Tel So. Boston 21*0 S

J.MACDONELL,M.D.|
i GalfMa twikdlb6ii ir lieiuifiiial- ■ 
9 Onso VMAMDoa:. ■
9 Batais Iki 9 vaL Po pietų nin I—< ■ 
H— Vakarais nao 6 Iki 9. .
| 6M Broadway, Bo. Boitoi. H

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mereer St., %o. Boston, Masti 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,'
146 Bowen St., So. Boston,* Mass. 

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

FIN. RAŠT. — Juoz. Vinkevičius,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
307 E. 9-th St,, So. Boston, MąM. 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
' 115 Granite St; So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio d r-J a laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirma nedėi- 
dienl kiękvieno'mėnesio po No. 694 
\Yashington St., Boston, Mass., 6-tą v. 
vakarei Ateidami drauge ir naujų na- 
rlų su savim atsiveskite prie muši] dr- 
los prirašyti.

i
u

V

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

PIRMININKAS”^
P. J. Kyrius, . 

?. 13^ Unidn Avo.*>
• ••’ ■ BtooMyii,. N. Y, 

VICE-PIR1M1N1NKAS -
‘ . D, Janlilionis, . ‘ • -

RAŠTININKAS — ' ■ '.’
? -LŠvrrikąJ . ' - '

.• p f -211; JėMwn StroM, ’’
’ ’ \ : Ncivnvk, N. J, . ~

-KASIEIltUS — 7
■ -V..Daiiliam, -
- • ; :k)0'SouthVirst Sū. 
. ■ Emoklyn, N, Y.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT i 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. MielnikienS, pirmininke, ■
44 Cedar St., Hartford, Conn.

C. Labickienė, vlcė-pirmlnlnke,
90 Shėldon Street, Hartford, Conn, 

P. Labickienė, iždininke,
44 Madisan St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaltg, fin. raštininke,
16 Atlantic St., Hartford, Conn. • 

R. Rundzlėnč, prot. raštininke,
19 IValcott St.,* Hartford, Conn. 

šios draugijose susirinkimai būna kas 
antra nedeldienj kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS, , 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS —-VI. PattlauriMi.
314a S-th St. Tel.. So. B. 3335—M.* 

VICE-PIRM. — J. Jaruša,
440 E’» ’6-thS t,So. Boston, Mtuto, 

PROT. RAST. — A. Janušonis, e
1426 Columbta Ild., S. Boston, Mum. 

FIN. RAš-T.— K. Kiškis, 3
428 E. 8-th St., Šo. Boston, Maus. 

IŽDININKAS — L.švagŽdla,
111 Bowen St., So. Boston, Mass. • 

TVARKDARIS — P. LiiuČka,
393 fe. Fifth St.. So. Boston, Mass, 

DRAUGUOS anrašaa reikale —
866 Broadivay, So. Boston, Mass, 

Draugija gavo susirinkimus laiko 2-ri ■ 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mą vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventb St, So. Boston, Mass. .

ŠV. JONOEV. BL.PAfeELPINeS , 
DRAUGYSTES VALDYBOS

. ' ADRESAI.

PIRMININKAS — J, L. Petrauskas,
252 Gold K So. Boston, Mass. ' 

VICE-PIRM. KasyA Arabrosas, 
• 492. Eū 7-th St, $6. Boston, Maus.

PfeGT,. Julius Savickas, j
ld Ho\ven St, So. Bostoti, Mas*. ' 

FIN.RAŠTININKAS — J.Švagidj’S,
171 W. 5-th St, So. Bb«tou, Mass. * 

KASIERIĮUS Ą. s v ,
’ 88515. BroadvrayrS, Boston, Mass.
MARŠALKA J. Saikia,

l tyiufteią st, ŠO. Boston^Mm 
Draugija laiko susirinkimus kas 
nadfcldtenl kiekvieno mfinseto,' £r* vak - 
po-platti iy.. Petro j^w0w »al<į, 499 
& Ssrortiifett South'’.&Mtont' iimLL? +
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Katalikai turi suprasti, 
aukos ir pasišventimas dėl 
ką spaudos sustiprinimą bus ma- 

• lonesnis Dievui ir pačiai Dažny- 
eini, ir žmonėms naudiūgesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

• kuri atatilrtij Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau*

SUSIjHNKO LIETUVOS 
■ SEIMAS. ..

J »" - ■ — ■>

IVashington, D. C:, birže
lio 7,. 1923 (Elta). — Birže
lio 5 diesą Kaune atsidarė 
liirmas iškilmingas. Seimo 
posėdis. Seimo pirmininku 
išrinktas Antanas Tumėnąs, 
viee-pirmiiiiiikii Dr. Jonas 
Staugaitis. (L. I. B.)

(Naujasai seimo pirmi
ninkas yra advokatas ir žy
miausias lietuvių teisinin
kas. Jis yra krikščionis de
mokratas. Seimo vice-pirm.

. I)r. Staugaitis yra soeijalis- 
tas-liaudininkas. Darb.)

ML&E P. VILMONTAS

Vashington, D. C. (L. I.
B.) birželio 6 d. New- Yor- 

< ke mirė P. Vilmontas, Ame
rikos Lietuvių Prekybos 
Tarybos Vice-Pirmininkas. 
Laidotuvės šeštadienyj e, 
birželio 9 *d. ' , .

(Velionis buvo’ tautietis 
. iš Mažosios Lietuvos.Darfc.)

NAUJI PALENGVINTI 
MOKESNI AI.

a.

MSaMiingtoii, D. C. VI. 8 
L* (L. I. B.). Nuo šio bir
želio men. 15 d. bus įvesta 
nauji Lietuvos piliečiams 

*mokesniai už pasus, vizas 
• ir kitus konsularius pilie

čiams patarnavimus. Tie 
.. nauji mokesniai yra žymiai 
. mažesni, negu-buvo nusta

tyti lygi šiolei.
\ _ _______________ •____________

LIETUVOS KONSULA
TAS NEW YOEKE.

Vasliington, D. C. VI. 8 
d. (L. I. B.). Šiomis dieno
mis bus atidarytas New 
Yorke Lietuvos Konsulatas.. 
Konsulatas. pasiliks tame 
pačiame bute, kurį, buvo 

- užėmusi-Finansų Misija.

' Kadangi Konsulai kaip 
Neiy Yorke, taip, ir būsima
me Konsulate Čhieagoje 
bus paskirti susidarius, nau- 

■ jai Lietuvos Vyriausybei, 
, todėl tuo'. tąrpM;New.Yorkūn 

yra paskirtas il-ras j. Biels
kis kaipo Konsularis Agen
tas. . • • . ■ '• :

» ■ (ITARNINKAS, BIRŽ

Organo* Amerikos Th'ečKiMg 

Itymo Kataįiictį 'Švento 
Juozapo Darbininku 

' Sąjungai.

DARBĮNINKĄS 
---- Bau---- -

UTARNINKAIS. KETVERGAlS IK
■ SUBATOMIS.

«.<i.«i.<>*•«
UžrtibfeMy metciDis ....••*.«•*■• *^S.6O 

DARBININKAS
866 Broadway, Boston 27, HtM.

Tek Soūtn Boston tt0.

Kaina 4 ceufai,

t

LAIMeJO bylą..
Korft.-t-Garsus 7 A- 

merikos .airių, vadas John 
Devoy, redaktorius laikraš
čio. Gaelic., American, buvo 
patraukęs, teisman airių lai
kraštį vardu The ’lrisli 
World. Reikalavo atlygini
mo $25,000. Bylą laimė jo 
ir minėta'suma jam pripa
žinta.

Devoy raname • laikraštyje 
buvo apšmeižtas ir apkaltin
tas sąryšyje su fondais, 
rinktais Airijos, labui.

■FANATIZMAS
- ATSLŪGSTA.

Maskva. —Rusijos bolše
vikų prieštikybinis fanatiz
mas ima mažėti. Vadai dar- 
bininkiškų unijiį uždraudė 
išmesti iš unijų narius, ku
rie išpažįsta tikėjimą; Prieš 
keletą savaičių komunistų 
partija buvo išleidusi atsi
šaukimą, kur nurodoma; 
kad prieštikybine agitacija 
jau pertoli nuėjo.

Bolševikų valdžiai dar ir 
todėl nepf išeina kovoti prieš 
tikybą, , kad jai pasisekė su
rasti sau paslankių pritarė
jų tarpe pravoslavų dvasiš
kių, kurių konklava (Suva
žiavimas) Maskvoj prakei
kė anti-bolševikiškus dvasiš
kius, ■ pasmerkė patriarkg 
Tichoną ir perdėtiniais iš
rinko bolševikų valdžiai pa
klusnius tarnus* Šitos išsi
gimusios dvasiškijos perde- 
tinis Krasnicki atsišaukė į 
Maskvos popus visais bū
dais remti bolševikų val
džią. * t

Šventojo Tėvo pašiunti- 
nis kun. Edmund Walsh ap
lankė kalėjime arcivyskupą 
Ciepliaką. Sake, kad arei- 
vyskupo sveikata greit nyk
sta. ->■

4-

l

SPIiOGO FIRMA.

• ■ Neto.: York., — Sprogo L. 
Ią Winkelmah & Co; broke< 
rių firma. JikapįtaUzuo- 
ta buvo ant $4,000,000*; Per

, pastaruosius du metu iš vi
so bankrųtijo 20 brokerių 
f frmip Jos įmonėms’Saiėdė 

į. apie $100,000,000. - u J

‘l
. 4 •

v

.Naujoji valdžia turbūt 
valdys diktatoriškai.' Stam- 
buliskį ir ,įo ministerius 
naujoji valdžia turbūt nužu
dys* ‘

Bet ręvoliucijonieriai taip
gi turbūt susilauks to paties 
galo.

KARDINOLAS GRĮŽTA.

NUSTOSŠELPUS.

Maskva-. — Pulk. William 
N. Haskell pranešė veikian
čiajam Rusijos premierui 
Kamenevui, kad Amerikos 
šelpimo administracija ap
leis pabaigoje ateinančios 
pjūties, tuo užbaigiant dvie
jų mėtų darbą darbą šelpi
mo Rusijos badaujančiųjų*

Pulk. Haskell sako, kad 
pačios Rusijos valdžios pra- 

inašavimu, ateinantis der-. 
liūs bus geras ir duos per
viršį maišto, kurį galima 
bus net užsienin eksportuo
ti. Tad. nors niekuriose vie
tose ir apsireikš trūkumas 
maisto, bet užtai kitose vie
tose bus perviršis, todėl 
maitinimas gyventojų pa
virsta pačios Rusijos vidu
rinio išdalinimo, maisto 
klausimu. Kadangi valdžia 

. sakosi galėsianti ir ekspor
tuoti maisto, tai ji galės 
gauti ir reikalingų medžia
gų, iš užsienio ir nors val
džiai būsią keblumų su mai
tinimu našlių ir našlaičių, 
tikrasis badas bus praėjęs 
su ateinančia pjūtimi, sako 
Haskell.

»

Likvidavimas ’ didžiausio 
pasaulyje, šelpimo darbo jau 
daromas ir pulk, Haskell 
mano, - kad paskutinis Ame
rikos šelpimo admĮnistraci- 
jos darbuotojas apleis Rusi
ją iki rugpjūčio. 1 d. Da
bar gi bus išdalinta užtekti
nai maisto, kad gyventojai 
galėtų išsimaitinti per lie
pos mėn. Dabatįniais pie
nais, nė vieno svaro rnaistč 
ar vaistų nepaliks neišdalin
ta.

Teikimas medikalės pa
galbos jau apsistojo; .:- 

Amerikos, kvakeriai 
mennonistai daro atskiras 
sutartis su Rusijos valdžia 
tęsti savo šelpimo darbą per 
ateinančią žiemą. Taipjau 
tokias pat sutartis veikiam 
sla padarys katalikų' šelpi
mo organizacijos ii Y. M. O*1 

: A* '
Dulk. Haskell mano, kad 

šelpimo administracijos vei
kimas užmezgė draugingu
mą tarp Rusijos ir Ameri
kos ir be to išgelbėjo ma
žiausia 5,000,000 žmonių nuo gG už jo didelį' radikališku 
bado mirties. Tam šelpimo mą ir jo. Teikalavimą .Bulga 
darbui būva išleista apie ‘‘ ................."z 1
$70,000,009. ; . • :

NAUJA VALDŽIA. r 
__

Sofija, Bulgariją. ‘—.Pe
reitą subatą Bulgarijoj įvy
ko revoliucija. I 
landą iš ryto kd 
paėmė huiiišterii 
do į kalėjimą. . •] 
pastatyti nauji j
Visoje šalyje tetfera tvarka, 

.Nuverstoji vajlžia yra ū- 
kininkų valdžia, {vadovauja
ma garsaus ūkiiuikų vado 
Stambuliskio. į ■

Trečių, va
niles jėgos 
s ir sugrū- 
E jų vietą 
ninisteriai.

i

Stambuliski buvo griežtai 
nusistatęs prieš 
dvarininluis. Kįralius bu
vojo tik' žaislas. • " ,

Jis buvo dide is priešas 
Bulgarijos stoji no karau.

v-' karalių ir

Jis karaliui tada pareiškė:. 
“Už savo žygį, Jūsų Dide
nybė, galų-g’ate-jfcšsds^sa^ 
vo galva.” .

Supykęs karalius-atsakė: 
“Saugok Tamsta savo gal
vą, o aš aprūpinsiu savają.” 
Ir įmetė jį kalėjimam Bu
vo nuteistas mirįop, bet nuo
sprendis buvo- atmainytas. 
Kuomet karui einant B.ul- 
meutas paleistas*

e

11"

Bostono kardinolas O ’Con- 
nell pereitą subatą Liveis 
poole sėdo laivan vardu Scy- 
thia ir grįžta namo. Sugrį- 
šiąs birželio116 d.

PETELIŠKIŲ SPIEČIAI

Mietini, Ėla. Nesuskai
tomi spiečiai'baltųjų pete
liškių lekia į pietus ir-pasie
kė šį miestą. Už miesto’ ke-' 
-liai ir- apskritai žamė -bah 
: tilo j a nuo peteliškių, kaip 
nuo sniego.

a.

i

SLAPUMAS IS KANA
DOS.

Detroit, Mieli. — Nuo 30
iki 50 mažų laivų iš Kana
dos įšmugeliuoja arti 65,*-

S
KAITYTOJAI! Tėmykite kas rašoma ant antro pus

lapio apie kooperaciją. Ar sekėte tuos raštus visą 

gegužes mėn* ir vėliau? Jei. ne—tat susiieškokite senus 

numerius ir atydžiai perskaitykite, Tai darbininkų ke- ’
* . *'■

lias ir darbininkų programas.

BAIŠržm&žVDTSTii

FramingUnif Mass. — 
llorris Amold. 55 metų am- 
žiaus, užėjus siustai, nušo
vė pačią ir bandė nušauti 
dvi dukteri. Papildęs pik
tadarybę, Ayiiold bego * ‘į 
mišką,; liet buvo suimtas.' ‘

. GAUS PO DAUGIAU.
* .n.. * » ,

Loweit; Mąss. -t-. Patronų 
dirbtuvėj, kuf dirba 900 
darbininkų, pakelta ant 10 
uūoš. algos. ' * .

■ - > ; ‘ ■■ U'

.... .

garijos karinė valdžia griu
vo, Staijjbuliski išėjo iš ka
lėjimo ir stojo valdžios prie
šakiu. Jis tuoj stojo už iš
dalinimą dvarų, privertė 
didikus dirbti ir. buvo kal
bama, būk jis flirtuoja su 

Rusija. Bet pasirodė, kad 
jis griežtai nusistatęs prieš 
bolševikus* Jis savo narni-, 
niams bolševikamš pareiškė, 
kad jei nori bolševizmą iš
pažinti, tai turi- ir prakti
kuoti jį* Sakė, kad bolševi
kus suvarysiąs vienon apy 
gardon iv jie* galėsią, savaip 
tvarkytis. ’ -

Nors alijautai labai neme-

* .
000,000 butelių alaus į Det
roitą kas 24 valandas. Per 
Detroit River svaigalai ga
benama ir statinėmis.

Eina gandai, kad esąs pa
darytas slaptas tunelis per 
rubežių į Kanadą ir tuo tu
neliu gabenama svaigalai. ;

IŠVAŽIAVO
SANATORIJOS.

ga-

I3attle Creek, MichU— 
Garsusis veikėjas senatorius 
La Follettė pasidavė sanąto- 
rijoik Jisai sako, , kad jis 
nesergąs, ;o senatorijon pa
sidavęs dėlto, kad nesusirg
tų k’ . • \ ■■

. .^.Į. ■ ,r, lį.-.uĮ.j. " - , x-

TUŠČIAS ^ATgUI>YS'.<

X
,4 .

Prieš 50 metų nėbuvo A- 
metike nei vieno telefono, o 
.dabar ant kas 8; žmonių A- 
mėrilse yra vienas ■ telefonas; 
V eik tiek pat automobil iii 
atsėina.

t-

rijai ‘išeigos jūron, bet toje-' 
ravo jį už tai, kad jis buvo 
vokiečių priešas, r

.Stambuliskio šalininkų 
parlamente buvo 215 įš 246; 
Todėl tie, 'kurie valdžia nu- 
vertė nei iš tolo rfegali turė
ti) paramos* Todėl parla-

I .. * *
■ ■'-■i’' ■ ■ i ' ■ ■

% - '

«

’ ' •; - - ■ ' ' 1 

^7, .    . . i * . ■ • ' . • V' •••»*-,

Niagara FaUs> 'V; K.
Šiomis dienomis vaitdenpuo- 
lyje. padarė sliy. galą, vyras 
.ir moteris. »fų .laVonąi/ras-

IŠ VILNIAUS GYVE- /reikia mokėti už svarą net - 
NIMO; po 3500 1. m.

’ Vilnius. “Dziennik V)i- 
Iensld” paduoda žinių ‘apie 
Vilniaus- universiteto stu
dentų sąstatą. 1921—22 
mokslo metų statistiniais da
viniais universitete yra- viso 
2202 klausytojų, kurių 1413 
vyru ir 789 moters. Tame 
skaičiuje tikrų studentų yrą 
3 407 žm. ir laisvu klausyto- 
jų 805. Sulig tautybe jie* 
šiaip skirstosi; 1777 lenini, 
317 -žydų, 48 gudų, 24- rusių 
16’lietuvių, 10 totorių, 5 ka1 
raunai, 4 vokiečiai ir 1 pran
cūzas. Medicinos fakultete

, , l

yra 551 studentas, teisių — 
530, humanitarinių mokslų

-5'277gamfos-mafernatikos 
— 401, dailės —123 ir teolo
gijos — 68. Laisvų klausy
tojų* palyginti esą daugiau
sia, humanitarinių mokslų 
fakultete ir mažiausia teisių' 
fakultete; '

— Vilniaus darbo inteli
gentijos klube nesenai įvyko 
konferencija miesto reika
lams, aptarti. Dalyvavo ke
letas miesto tarvhos nariu ir«> v

keliolika lenkų visuomenes 
veikėjų. Pirmihinkavo Ma- 
kovskis, o referavo V.- Stud- 
nickis. Buvo sukritikuota 
magistrato ir miesto tarybos 
veikimas:, ypač miesto ūkio 
srityj, būtent, pabrėžta ne
tinkamas miesto. įmonių ve7 
dimas, netikusi mokesnių 
ėmimo ' sistema, netvarka 
mieste ir magistrato bei Ta
rybos šulų neenergingumas.

—• Dil* Narbutas pranešė 
policijai,. kad įsilaužę jo bu- 
tan banditai jį apvogė. • ' 

Suimtas Fridmanas nž 
slaptą arklienos pardavine- 
jinią..

— Nuo pil* Vaitranterio. 
Beil.iuovo, Frenklio ir Vasi
liauskienės. pavogta daiktu 
ir pinigų už 19,500,0001. in. 
ir 25 dolerius.

. —r Sekminių pirmą dieiitj 
iš šv* Mikalojaus bažnyčios 
lietuvių procesi j a ■ eina Kal
varijų vaikščioti. . .. ■.;

— Lukiškių, kalėjimo, jau 
kelios savaitės sėdi kūn 
iViebiękas.. Policija jį su
ėmusi Rudišky. Jis .kalti
namas neva už norą: pereiti 
Įnetuvoh ir išsigabenti' daik*; 
tu*s. ? 'y.' ,

Pastaruoju' inėtu miesto 
lęraittuvėse.iū^hiįįią didėlė

* .

VilnhtS' Gradiškių kai
mas, Joniškjo par. yra ne- 
itralinej juostoj. Dabar ten 
nei kariuomenės, nei jokios - • 
valdžios nėra. Balandžio 22’ • • 
d* vakare atvažiavo čion 16 
lenkų 4. su vadu • priešakyj. 

Jie sakė ieškosią . lietuvių 
partizanų ir, išstatė sargy
bas, įsake, niekam iš - narnų 
neišeiti. Anksti rvta iši- .•>***«* 
veržė į A. ’Pakleturio namus 
ir pradėjo grobti. Pats len
ku Vadas atstatė Pakietūriui 
krūtinėn revolverį ir įsakė 
jam nesijudinti,, kiti gi gro
be rūbus, skalbinius, avali
nę, žiedus, pinigus, laikro- 
džiūSy -mėsąvhHr p. ~ ‘ •
•riųėjo komodų stalčius ir vi- ’ ' 
sa ką rado dėjo į maišus, net 
■iižvalkalus nuo pagalvių nu
vilko, bet pačių pagalvių 
neėmė.- Negalėdami nuimti 
laisvai- nuo subrinkusio Pa- 
kieturio žmonos piršto žie
dą. nutraukė jį su oda;. Pas
kum paėmę arklius, karvėj, 
pakinktus ir sudėję visa į 
vežimus išvažiavo. Įsakė 
taip pat eiti kartu ir Pakie- 
turiui, bet greit jį paleido. 
Paprašius Pakieturiui, kad 
atiduotų jam nors arklį, len
kų vadas šovė du kart į jį, 
bet nepataikė. Paki.etuvis 
grižo namo, o banditai nū- 
važiavo link lenkų sargybų* 

Pasiskundus lenkų parube- - 
žio sargybos dviem komen
dantam, viens jų atsakė, • 
kad neturįs teisės. “partiza
nus” bausti, o kitas, kad tai 
ne jo eką rajone atsitiko ir 
patarė kreiptis Vilniun. 

Paskiau susekta, kad pir
mas jų davė partizanam* 
net ginklus. Atvažiavęs Pa- 
kieturis pas Vilniaus Storas
tą, be užuojautos* taip pat 
niek nepešė, o paprašius jį ' 
leisti pasiskųsti.vyriąūsybes 
delegatui, jam buvb'atsaky
ta, kad tas sergąs./ “ .

.—2 Nuo jūk Poperšįetieųės 
pavogta, už. 4 milijom t . 
markių (daiktų.

’ . . . - - «' - »<.
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Ptiryžiu^— (Laikraščių 
pranešta* kad aeroplanu ųiąį 
naiiš Italija atsltrydo žino
mas Gabriel d’Anmni^K 
Paaiškėjo tėęiaus, ktd tau 
netiesa* k i y
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Kooperatoriai negali ten- 

kinties vien svajonėmis apie 
Dievo Karalystes ant žemės

Daugglį vilioja • koopera-f VILNIAUS LIETUVIAI 
tyvis gaminimas — išdirbys- 1 LILIU v IHI
te. Tai svarbiausioji, 'to
liausiai siekiančioji koope
racijos šaka. Joje vienijasi! 
gamintojas su vartotoju;ji j 
teikia darbo žmonėms pilna]

» - r: - -— -. į   *

AMERIKOS LIETUVIU
. VISUOMENEI. \

Laikinasis Vilniaus Lie- s 
tuvių Komitetas, kuris kai-,
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, £The V^orkerI

ITboi JjrHUAJriAjf Tbi-Wkekxt Papis.
Eubllahed every Tuesday, Thur«day, 

lUd Saturday by St. Joszph’b Lith 
uawxaw R. C. AfiSOciATionoir Labos.

; A > i; / f ta- / .
■ y I as aecond-clasa matter sipL

1/12, 1915 at the post office at Boston; 
v Mass., under the Act of March 3,1879?' 
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Df postage provided for in Section 110B, 
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12,1918.”
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VIEŠA PADĖKA TAUTOS
- FONDUI

Svarbiausia kultūrinė mi
sija, kurią atlieka Tautos 
Fondas, yra studentijos pa
skolomis šelpimas. Nepri
klausomai mūsų Tautai rei- ' 
kės ir ’savystovės, gražios ir ' 
galingos gaivos kultūros. Vi
sa mūsų j almoj i geiitkarte— 
veržiasi kultūros darban. 
Bet daugeliui jaunuolių 
tniksta^tmkamo prisii*en^i- į 
i^r* aukštojo įuokšii/ Bu/ 

darni neturtingi, tie jaunuo
liai negali savo lėšomis-lan
kyti aukštųjų 'mokyklų. 
Frie tokių priklausė ir-čia 
žemiau pasirašęs.

Sugrįžęs Amerikon skai- 
tau pirmiausia ir švenčiau
sia savo pareiga pareikšti 
gilų savo, dėkingumą jausmą 
tikram studentijos globėjui 
— Tautos Fondui, kurio lė
šomis baigiau mokslą Fri
burgo universitete. Jei sa
vo darbu galėsiu kada-nors 
mūsų tautinės kultūros au- 
kuran Įmūryti bent vieną 
plytelę, tai. bus darbas ne 
vien mano, bet ir tų gerašir
džių lietuvių katalikų, kurie 
savo aukomis rėmė Tautos 
Fondo didį kultūros žygį.

Harmoningai visuomenes 
pažangai vykdinti reikia 'su
tartino darbo 'fyzinio ir 
tautinio. Aukštesnio moks
lo- pasiekusiųjų pareiga kel
ti aukštyn visus tuos, - kurie 

‘ gyvenimo kovoje ' negavo 
progos į mokslūs gilinties.

Dėkingas būdamas labda
ringai visuomenei, tikiuos 
neužmiršti brolio darbinin- 

’ ko kultūrinių reikalų: mano 
nedidelis žinių žiupsnelis 
priklauso Jums, lietuviai 
darbininkai, kurie ir be auk
štoj o mokslo keliate visos 
Tautos kultūrinį' susiprati
mą/ siekiate betybių žmo
gaus idealų.

■ Teikites priimti mano Šir
dingo dėkingumo ir gilios 
pagarbos išreiškimą.

Jūsų- Kazys. Pakštas. 
B’klyn, 1923, bii'ž. 2 d.

fe- i..  >

AKLOSIOM 'ŽARNOS 
*■ UŽDEGUrAS.

(Appendicitis)

Skaudėjimas, dažnai su 
diegliais dėžiniam paslėps
nyje. Užkietėjimas vidurių, 
kartais dėžiniam paslėpsny
je patinimas. zBūna vėmi
mų, karščio. Žmogus guli 
kaip linas, net nesijudina. 
Tuojau gult į lovą, nieko ne- 
'Vą|gyt, tik vandens nuo'į’se- 
dų, - gurkšniais, nepMdūug. 
Neimt ricin’os ar kitų pra- 
liuosuojaučių vidurių vais
tų. Nuo vėmimo ledo pu
pos didumo. gabalėliai ryt. 
Tuojau kviesta gydytoją, 
bet nevėžioi ligonio, negu 
tik į ligoninę. Kai kada be 
operacijos neapseinama.

Liga atsikartoja, Brač jus 
aštriajam priepoliui. reikia 
ilgai sergėtis sunkių valgių, 
nuo stalo pusįauvalgiu atsi- 
kelti; niekada ligi sočiai ne- 

? privalgyt, simkąus darbo 
nedirbt, nieko sunkesnio ne
kelti. ■ ■

Geriausia ramiu laiku, pe
rėjus jau aštriajam uždegi
mui1 įjašiduot, operacijai, 
žiur, dar; pilvą plėvės užde
gimo.

Dr. J. C. Landžius.

Šiuomi išiinksto pranešu 
kad Moterų Sąjungos 9-taš 
seimas įvyks Rugpjūčio-Au- 
gust .27-28 dd., 1922, Apreiš
kimo Panelės Švč. parapijos 
svetainėje, kampas North 
5-th ir Havemeyr .St, 
K'ooklyii, N. Y.

* fe
Kviečiu visas kuopas ir 

apskricius svarstyti organi
zacijos reikalus ir gaminti 
naudingus Įnešimus dėl bū- 
taip seimo* /Kiekviena kuo- ‘ 
pa turinti 10 narių gali siųs
ti delegatę Į seimą, kupos tu* 
rničios daugiau narių gali 
siųsti vieną delegatę nuo 20 
narių. Būtų labai malonu, 
kad kiekviena - kuopa pri-t 
^r^tų-delegattaKšS'l^tai-- 
giau delegačių tai naudin
gesnis bus seimas. 1 . '

Sesutes! Sukruskim prieš 
seimą, sustipriiikim savo 
kuopas, brganizųokim nau
jas ktiopas,’ teii kur jų lig 
Šiol nesirado. Tegul nelieka 
nei. vienas lcoliouijos kurioj 
neskambėtų prakilnus var
das “Moterų Sąjunga.” 

MariįQW'tfo-kubaifG,
Moterų Sąj. Centro pirm.

* . A ' '

inkmiij^ ukųiipmine ._nepriMauspmy-|pQ organizuotų VK

rr pradėti savo teorijas vy
kinti praktikom Jeigu ko
operacijos pagrindai — bro
lybes, lygybės, atsakomybės 
ir darbo yra paties Dievo 
apreikšti žmonėms, Aai jie 
buto ąpreikšH nė^ien pasi
stebėjimui ir pasigėrėjimuį 
bet ir vykinimui. Kitų tau
tų kooperatoriai jau senai 
perėjo nuo teorijos prie 
praktikos; net ir mūsų bro
liai laisvoje Lietuvoje rim
tai ...griebiasi w kpoperacijos 
veikimo; — laikas tat ir 
mums sukrusti tuo keliu ei
tu .

>

Yra daug rūšių koopera- 
tyvių organizacijų: vienija
si vartotojai tinkamiau savo 
reikalus aprūpintų .ir, kad 
perkant bendrai produktus 
sau sutaupytų iŠ jų pelną; 
vienijasi išdirbėjai, kurie su
dėję kapitalą uždeda. savo 
išdirbyštę; vienijasi žmonės 
kredito reikalais, tai yrą 
taupymo ir paskols reika
lais. ‘ Vienijasi darbininkai, 
kad 'bendromis pajėgomis 
nebrangių ir . patogių butų i- 
sitaisy ti; vieni j asi Įvairiais 
apsidraudimo reikalais: gy- 
-vvbės, sveikatos, ugnies, ne
laimių ir tt., vienijasi ūki
ninkai, kad pigiau pirkti, kO 
jiems reikia ir brangiau 
parduoti savo produktus. 
Daug yra kooperacijos, rm 
šių, bet žymiausios iš jų y- 
ra trys rūšys -. vartotojųCko- 
peratyvėš- krautuvės), gu
aninio jų kredito.. ' *'

Vartotojų kooperacija y- 
ra labjausiai ’ žinoma, kaip 
visame pasaulyje, taip ir 
tarp lietuvių. Yra tai pra
dedamasis kooperatorių dar
bas, -pirmoji praktiškoji ko
operacijos mokykla, dėji
mas . .pamatų- . būsimai jai 
tvarkai. Vienkart vra tai■ ’ **■ 
lengviausio ji iš visų kitų ko
operacijos rūšių. ;

Kur dar mūsų kolonijose 
nėra kooperatyvės krautu
ves, lai atsiranda tenai.ini- 
cijatovių ir lai pradeda tyri
nėti, moldntles kooperaci
jos; ingytomis žiniomis lai 
dalijasi su kitais draugais 
ir taip lai gera mintis sklei
džiasi. Jei kurioje koloni
joje nors keli žmonės per ke
letą mėnesių uoliai padirbė
tų kooperacijosidėjosplati
nimui — tenai dirva koope- 

L racijai jau būtų prirengta. 
Beliktų tik paskui šaukti 
susirinkimą ir reikalingas 
kapitalas netruktų susidėti. 
• Tonai kur kooperatyvės 
■krautuvės jau yra,' .bettavo 
dėl' seniau nurodytų' 'prie
žasčių pakrypę, ■reika. tos 
Vitas atsidavusį kpoperą- 
Ibriij būreliui sudaryti plo
ną, kaip, pastatyti koopera- 
viją ant kojiųr ; “ •

. Kani patinka labjau ko-^ 
nporatyvio kredito- idėja — 
lai ima rimtai tątaką tyri
nėti ne tiek teoretiškai 
(nors, ir tai roilmįįuga); 
kiek ypač pralętiMcai,. pasi- 
stengdamas įstoti.į .darbą Į 
,kooperatyvĮ banką, kur tok
sai yra, arba, kur jo nėra, 
tai nors ir į paprastą banką, 
kad su banldniu bizniu ata 

J kritai apsipažinus, \

' • : ■ j. - A
/’ ; \ ’ A »

/ *«

sirengę ir ■apsisvarstę jie tu-

IŠSIAIŠKINO
Prieš rinkimus į Lietuvos 

seinui buvo žinia , apie tai. 
kad Klaipėdos krašto pilie
čiai kaitų dalyvaus rinki- fe *f •
niuose i seimą. Teeinu ga
vus žinių apie linkimus pa
sirodė, kad einasi tik apie 
Didžiojoj Lietuvoj buvusius 

■ rinkimus. Ir jokiu, žinių a- 
pie Klaipėdos krašto rinki
mus nebuvo.

.Dabar paslaptis• išsiaiški
no. Klaipėdiečiai rinkimui)-, 
se nedalyvavo. Alioji žinia, 
būk Klaipėdos krašto pilies 
čiai Mulu rinks* atstovus šei
niau su D.. Lietuvos pilie- 

. šiais buvo klaidinga.
Pagal duotąją autonomi

jos ‘konstituciją. Klaipėdos 
kraštui,- to krašto ^piliečiai 
ne vėliaus kaip po šešių mė-' 
nėšių py> ’ konstitucijos pa
skelbimo turi rinkti atsto
vus Lietuvos seiman.

1

Nevv Yorko valstijos gu- 
! bemat oriu s Sinith staiga la- 

_ bai pagarsėjo. ■ Tas atsitiko 
.. . dėlto, kad j is pasistatė p i.y. n 

; “ proliibicija. ,'Jis jau sveiki
namas kaipo sekantis Ame- 
.rikes prezidentas. ’

Gub. Smitli taip staiga 
‘ pagarsėjo, kaip . anuomet 

. . Mass.achusetts valstijos gub. 
Coolidge,- kurs pasmaugė

• Bostono policištų streiką. 
Tą jam atlikus, jis buvo 
sveikinamas kaily) sekanta 
prezidentas. Tečiau Coo- 

.liūge ’ui nepavyo tapti pre-
taidentu, o tik viee-prezideii- 

tiu Tai ir gub. Sniith jei ne 
*’■ geresnio, tai Coolidge’o Ii* 
- kimo gali susilaukti. Auti- 

prohibicionistų jėgos rodos
* stiprėja ir jie prieš Vol- 

steado aktą drąsiau prabils.

t

Pirmos žinios apie elek-
■ trą susektos .prieš KOO m? 

prieš Kristų: (taikijos Ti- ■ 
, losofas Talės pątėmijo, kad
- patryptas. burkštinay .pirl-
■ traukią inažučiūs dalykėlius.. 

Bet : tik ’T?30 m. anglas 
' Stephėn Urey susekei kad

i elektrą gulima.leistiper yta 
jas. ,r > y . ; .

■ ' X. • .

Seniau; elektrą leidžiant 
/per vielas jos išsieikvodavo 
52^* Dabar elektrai einant 
vielomis. 260; niaili t į teršta 
eikvoja jos . tik apie 5%. •

n .. . v.' . ~ .
v ’ Elektros pramonėj Buv. 
Valstijose 1922 m. "buvo įš 
viso įnvestyta $5,100,000,- 
0'W ;

ta
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niaus lietuvių išrinktas oi*~
Bet šitoji kooperacijos ša- galias, atstovauja Vilniaus 

ka yra pati sunkiausioji ir lietuvių visuomenę ir rūpi“ 
pavojingiausio ji. - Produk-naši visais Vilniaus krašto 
cija — gaminimas reikalam lietuvių reikalais, siunčia 
ja daug mokslo, sugebėji-Amerikos lietuviams pąsvei- 
m, patyrimo, wcijątyws kinimtą ir totą širdingą pa* 

;ir W. A'^ei/jaiį įurytįl Mą y\ dėkos žodį uz gątisiaMawas,. 

pamigai-vien gerų norų ne- kurios per* įvairias lietuvių 
užtenka. Užtat ir negalima di’augijas ir organizacijas, o 
skūbinties griebties. tos ko- kartais ii‘ per atskirus asme- 
operacijos šakos. Tik ten nis patekdavo į Vihiių ir 
kur yra pakankamas skab davė mums galimybę atlikti 
čius gerai prisimanaiičių ko-į nemaža tautini, kultūrinį ir 
kio darbo žinovų ir kur ga- labdarybės darbą. Mūsų pa- 
lima tikėties narių "sus^au- čių šudėtos ir surinktos .am 
symo, tik ten galima rizi- kos tolį gražu nepatenkina 
kuoti ’ griebties . gaminimo visų reikalų, iš vietinės gi 
kooperacijos^ Pav' Ameri-lenkų valdžios 
toje daug yra prityrusių nieko. 
iietttTiu_ srovėmKai-lro- wkal 
rios kolonijos . (l?ay4Kal0 vgsuM užgjrtSi vilniu.
Baltimore) daugiausiailabai daug vaifai nag. 
sroviu, ii' siisideda. TenĮsteigta 
vieliaminciiį barelis ga e prieglaudų, kuriose
mėgrori ir 1 gaminimo ko-1— daugiau.
operaciją eiti. tvaikų. Visi vyresnieji vai-

‘Teciau yra dar vienas kai lanko mokyklas. Šelpi- 
svarbiausia reikalas mūsų įmo reikalais daugiausiai r ū- 
kooperacijos judėjime; tai pinasi susitvėrusi dar - di- 
tas, kad tam judčjbnui rei-džįojo karo pradžioj drau- 
lda centro, kurs visą*judėji- gija, vardu: “Centro. Ko
mą vienytų ir . vadovauta! mitetas NulfentėjuSiems dėl 
Tasai centras *būtiį žinoma, įkaro Šelpti. Paimamos iš 
tik šaka Amerikos Koopera- šalies aukos, kaip taidrau- 
tyves’Sąjungos,’‘.kurios cen- gijai, taip ir Įvairioms ki
tas yra New Yorke (The toms, pastaruoju laiku eina 
Cooperative League, 167 W. per Laikinąjį Vilniaus Lie- 
12-th St.yNęw York City)’. tuvių Komitetą. . ’ «
boksai lietuTOprooperacijos y tin dom 
centras tro-etij būti Bostone,L Metimo darbų. Vilniaus 
tai.yra toje vietoje is ku-L. gyea6ioni «Eyto„ 
nos kooperacijos idėja jautabeveik viea tik iš aukų. 
Imk metai atgal pradėjo m dvi imnazi ji h.
sldeistis ir ypač Šiais pasta-.m 8eminalij , tas.

. tmiais metais isfalojpmnų-l^^^ mok k.
:jųmetų musų reikalų ir ini- las 1Įffiko Miol&a sjjilhl 
peilių ‘-Darbininkas” ta- .jalaikaiaj ir ^geiiį 
retų būti to judėjimo širdį- daugiausifli betm.gill T£fitai; 
mi* ■ kurie mokėti už mokslą ne-
“ Plačiau apie tai., pakalbę-į turi iš ko. 
sįme kitame straipsnyje..

“Darbininkas”

negauname
• ♦ r

Sodžiuose ir 
sįme kitame straipsnyje.. Į miesteliuose yra įsteigta jau 

Uosis. 120 pradinių lietuvių, mo-
. takiu. > Kaimiečiai , labai 

. noriai leicliža vaikus mokiu- SUVAŽIAVIMAS tis. Šviesa ir susipratimas 
___platinasi. -

Moterų Sąjungos Coim. Dirva, kaip • matote plą- 
apskričio suvažiavimas. buspb darbo labai daug. Ir gau- 
17 d. birželio, 1923 m., ii šių auluj neužtetaa, kad tta 
Capitol Avė., Hartfbrd. Se- karnai viską aprūpinus. Už- 

.. sijos atsidarys 1 vai. po pie-tik paminėjus, kad 
tų pagal naujo laiko. ■ prieglaudų vaikgns priseL 

Tad malonėkitė visos Ct na maitinta labai' blogai, be- 
apskričio kuopos S. L. R. K. pik pusbadžiai, nekalbant 
Moterų Sąjungos piisiųsti jau apie blogą apsivilkimą 
atstoves į. minėtą suvažiavi-pr kitą ką, 
fną. Vidurinėse mokyklose y-

Su tikra pagarba, ’ pa didele stoka įvairių mok- 
M LL AS^en^.yaŠt, pk> priemonių, įrankių ir

- PRAŠIAS | dinose mokyklose padėtis y-
■■ * . - L /, ’*• ra net taip bloga, kad vai-

Ttęrlįianiieji Amerikos- lietuviaiįkaitis prisema mokintis no- 
broliai jr jieserys, aš Lietuvos ta J turint stalų ir suolų, rašto 
reivis savo, ir jūsų tėvynes gita p 
jas. Dabar ilgomis vasaros <ta 
nomis labai malonu laisvą valau- f 
dą turint /paskaityti laikrascųi ir 
įgauti pasaulinią žinią. Labai 
prašau ■.atsiųsti laikraščių ir laiš- 
ką į kūlį duosiu .atsakymą ir iš>| 
kareivio. gyvenimo žinią, - 

. Štt pagarba, ' - '
;• B-nasRimdeika,

Šančiai, IlStalO&k ta

>*-

knygą, kaitoriose. gi pra-
*1-v -i, T "t 1— . •.

♦.-

’-r

Pirmoji Amerikos . guzo 
kompanija Įsteigta Bąltimo- 
rėj 1810 m. Per Šimtmetį t 
y. iki 1916 m. išleido tiek ga- 
zo kiek per šešis pastaruo
sius metus, t. y. 1916 m. iki 
1922.

darbus atlieka atsigulė ant 
grindą. ' •

Trūkumų ir didelių kliū
čių yra, žinoma, labai daug, 
bet kaip matote, broliui a- 
męrikiečlai,.Vilniaus krašto 
lietuviai gyvi! Neklausykite 

. j mūsų priešų skleidžiamų 
J3-UUB' JMUlUUlKi*. ' ■ I . • . • ' -i- -i v.

- . Ehteo Tedmita.
_ ] lietuvių visai nebesą. . Nėra 

tokios jėgos, turi galėtų šia- 
Į me amžinai lietuvių krašte 

New Yorko Pennsylvania i mus panaikinti. Nors viso-; 
kotelyje vidutiniškai' imant kials būdais varžomos ne- 
9,000 sykių vartojama telo-J nustoja gyy’uoti įvairios Ke
tonas, 400 sykių šaukiami[tuvių? draugijos. Nors nuo-f 
svečiai prie telefonų. lai baudžiami ir uždaromi— I

X
V

• ‘ «-
nenustoju eiti lietuvių laik
raščiai. Nors buvo susodinti 
kalėjimai! ir ištremta kelios 
dešimtys žymesniųjų lietu
vių veikėjų — darbas nesiu- 
stoja ta vieton vimy veikė
jų, atsiranda kiti. .Būdanti 
Įvairių' politinių pažiūru, 
dirbame visi iš vien; mums 
nėra laiko ir galimybės skir
stytis Į partijas. Vienybėje 
turime galybę & tikimės, 
kad .materialiai, broliams a- 
merikiečiams mums pade
dant, laisvės ii kultūros 
spinduliai ^apšvies mūsų ap-' 
šiniąukusią rytų i>adangę,

. Piiuiininkas —
‘ U

Vice-Dirmiinnkas
Kitik V.‘ ZdjbneiiiisJais.

Namk
‘ Kini. Utcliaiiskis^ . 

Stapel^,. *
/ ŪiiiK U. Jczuk'evičiitSy 

U.onsU . -
• R.&mčŲS, ‘ 

’ Ktdb K. ;
Seki.. St, KamuKštU.fe
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ATSAKANTIS KVEPA-
- VIMAS.

Mūsų gyvastis priguli nuo 
šviežio oro,, kurį .inimame. į 
kūną per kvėpavimo pa
prastą būdą. Svarbiausias 
dalykas sveikatai netik tin- 

' karną orą kvėpuoti; bet tin
kamai jį Įkvėpti..’

Daugelis žmonių kvėpavi
mo reikalu yra tinginiai. 
Todėl, jog tau) lengva įkvėp
ti orą jie papranta netinka
mai kvėpuoti.. Tas jų kvė
pavimas neneša naują orinį 
plaučių visas dalis, 'ypatin
gai į plaučių viršų. Nes ge
rai suprantame, jog nevar
totos didys . ^ąučių lengvai 
inima Įi’ laiko Hgų gemalus.

Gilus Švėpavimas natūra
liai- inima gerą ir šviežią 
orą, ir reikia atsiminti, jog 
kvėpuojant reikia vartoti 
nosį, gerklę, krūtinę ir 
plaučius.

Tinkamus kvėpavimas tu
rėtų prasidėti nuo diafrag
mos ir* reikėtų vartoti krūti
nę ir kąklą. Nėra reikalin
ga save išsipūsti idant leng
vai kvėpuoti. Tinginys ga
li .tuoj priprasti giliai kvė
puoti K sykį pripratęs vi
suomet prie to prisilaikys. 
Yra daugelis kvėpavimo pa
bandymų, . kurie prisideda 
prie gero kvėpavimo ir ge
ros * pozitūros. Kiekvienas 
turėtų kas rytą ir naktį, 
kuontėt atsikelia ar prieš ei
nant- gult, pakelti rankas 
virs galvos ir stt. pakėlimu

takos.- Kelionė 
^džiaut rankas iškvėptu Rei
kia tiesiai’ant .-abiejų kojų 
stoti. per pąbąndymą ayba 
truputį - pasikeiti aut kojų 
piržtų kvėpuojant ir ntūsi- 
jeistiūškVėpiant ; ,
- Thikanras;.kvėpa\dmas nū" 
krHpš: gerklūSi -j'nošies, ir 
gerklinių išsišakojimų- kro; 
niškas Ilgas. ■ Yisuoniet yta 
kia^Įtaępti per nosį Jeigu 
tą nėgalitna lengvai padary
tu v reikia pasitarti su: geni 
gyuftoju. Burna dėl kve- 
pavimo. ’

iš gra-
Tai-gi 

sesutes

NEDAUG LAIKO
Pilnąją' Blaivininką Naujosios 

Anglijos Apskričio domei.

Gerbiamieji blaivininkai ir blai- 
vininkės! -Jau beliko Alsai trum
pas laikas iki Pilnąją. Blaivininką 
N. A. Apsk. išvažiavimo, kuris. į- 
vyks 17 d. birž. š. m. Laivrence, 
Mass. ’ Palangejej vienoj 
žiausiij pasaulyje vietą, 
broliai * blaivinh^kai ir
blaivininkes, žinau, jog jau esate 
prisirengę keliaut, bet prikalbin
kite'ir-kitus drauge vykti,su jr 
miš. Tikiu jog visu miestą i • 
miesteliu visos apielinkės suva
žiuos tūkstančiais jauną,, seną-i 
mažu. . Visiems vietos užtek 
Bus daug ir inteligentijos, pas' 
kys pamokinančias prakalbas 
pie gyvenimą darbininko taip-' 
ir blaivininko. g

tinote, kad gydytojai patai 
būti kodaūgiausia tyrame ore 
pie .pušynėlius, palei vandenį 
ant kartšo smėlio saulės inkaitin- 
to. * Tas viskas yra Palangoj. Tif 
i-iii viltį, jog visos Naujosios 
Anglijos chorai dalyvaus, kaip tai 
Bostono, Norivoodo, Cambridge, 
Broektono, ■\Voreesterio, Haver- 
liiU’io, Atholio, Laivrence’o irjri- 
tą visą, Tai-gi brangus lietuviai 
atsilankydami padarysite didelę 
naudą dėl savęs ir dėl svarbiau
sios organizacijos lietuvių tauto
je, ■ kuria turime augint, idant iŠ- 
bujotų, stipri, tvirta, .galingą, o 
tada Lietuva nežus turėdama blai
vius piliečius.

Lai gyvuoja blaivininkai 1
■ Valio visi Į “Palangą!” ■ .

Ben. Jakutis, iždo globėjas/
' -- -T- ' - 7——

lūks mutom
ŽLMUALIN.

Bc¥(jen> Norvegija.“Ka- 
pitohas Roald . Amundšcii 
orlaivių išlūta šiaųrlniii 
žemgaliii apie birželio 20 d.

■padaryti tikisi per S2 vata* 
4i;~ Iš Alaskos per žemgalį 
jis lėks linkui ^salos Špita 
bergeii* • Ties šita sala “Tu 
Norvegijos hydroaeoropla- 
imbir vienas laivas stovėš ir ’ * 
gavę ži uią. kad kapitonas 
išlėkė iš Alaskos keliaus jb 
pasitikti. -

.. ..... 1 j ■ ■ .............Į

J9DŪU bankai ŠuV Vals
tijose yra“ invostmę 
000.000 j elektros taapMii* 
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BALTIMQRE, MD.
___________ »

žv. Antanas — darbininką 
džiaugsmas.

’ • Birželio 13 d. pripuola Švente 
šv.Antano išPadvos miesto. Daug 
meš girdėjom apsakinėjimu jog 
per šv. Antano užtarymą Dievas 
sugrąžino . pavogtus daiktus. 
Anais metais prie, prezidento T. 
Roosevdto įvyko bctiarbti. * Vie
nas darbininkas niekur negalėda
mas gauti darbo (o jau sutaupyti 
^inigaihaiges^^ąste^ai^iMiš-ąįa 

vaikeliai, , ismes iš 
lcambarių, -nes nebus iš ko randą 
užsimoket; Vieną rytą anksti ei
damas iš namų savo žmonai pasa
kė, kad eisiąs į bažnyčią, o pas
kui tuoj sugrįšiąs. Nuėjęs į baž-

Antano, kad išmelstą nuo. Dievo 
nors kokiu būdu užsidirbti ant rtž- 
laikym,o šeimynos, meldėsi per mi
šias ir po mišią nuėjęs prie šven
to Antano stovylos graudžiai kal
bėjo švento Antano litaniją. Štai 
atžingsiiiuoja vyrąs per bažnyčią 
ir patylomis sako, kaip pabaigsi 
maldą, išeik iš bažnyčios tai : aš 
tau pasakysiu. Tas darbininkas 

. nustebęs pabaigė litaniją ir išėjęs, 
rado laukiantį žmogių kuris atėjo 
vestis į darbą, nes vienas darbu 
ninkas neatėjo dirbti. Reiškia, 
nuo šv, Antano,altoriaus pavadin
tas'! darbą, išdirbęs, iki vakaro ga
vo paliepimą ir ant toliaus ateiti 
dirbt. Bėt parėjęs vakare namo 
rado jau kitą žmogų laukiantį 

.kad .ritu pas jį ant visados dirbtu 
tai prisižadėjo pas šitą' eit,, nes 
pirmoji vieta kito darbininko ne: 
patogu buvo užimti ir šiam darbi
ninkui buvo uždarbis ganėtinu 
pragyvenimui.. Tai 'buvo tikrai 
šv. Antano nuo. Dievo , išmelsta 
dovana šiam darbininkui. Jis 
pats sako, toj dirbtuvėj visai 

' mažai buvo darbininkų, o kiek 
•ateidavo prašyti darbo ir viršinin
kas nepriimdavo, o kiti darbinin
kai ištisus menesius ieškojo .dar
bo ir negalėjo gaut da gabesni ir 
tvirtesni už aną darbininką kur 
šv. Antanas suteikė darbą reika
lingojo pragyvenimui; Šitas dar
bininkas 'ir po šiai idenai stebisi 

■ dėkodamas'Dievui per šv. Anta- 
. -no užtarymą ir tikrai reikia ste

bėtis kad tūkstančiai darbininką 
tada ieškodami negavo darbo ir 
jis kelis mėnesius' negavo darbo 
kolei viltį nepadėjo pas šv. Anta
ną maldoje ir tą pačią dieną į dvi 
dirbtuves pavadino, liet iš; bažny
čios. Garbė šv. Antanui!

Liet. Pilietis.

nčse kolonijose tokią koncertą ne
gali surengti, o jeigu po seimui 
kurie delegatai norės praleisti po
nį dieną daųgiaus, tai turės pro
gą apląnkyti New Yorko inuzįp- 
jus ir išsimaudyti sūriam marių 
Vandenyje. ‘ <

Todėl aš ir: sakau, kad verta 
praleistCšios^ vasaros vakacijas 
N'evark’o apielinkėse.

Taigi ąiažesniųjįi kuopą darbi
ninkai . gaukite iŠ jūsų kuopos 
mandatą -ir dalyvaukite šeiniu , 
. NetyarldėtisĮ

SIOUX CITY, I0WA.

Vakaras.-—Naujas vargonininkas.
8 *

Gegužio 20 d/ moks!. J. Žabu- 
ionis siirenge^gražą vakarėlį pa- 

jiapijos-svetainėj-—iparapijos—iiau- 
i lai. Atvaidinta gražus ir juokin
gas vieno veiksmo veikalėlisf< Gu
miniai Batai.” Vaidinime daly
vavosekanti: Paulinos rolėj V. 
Biržetaitė, Marytes -— Z. Mocke
vičiūtė,. Onytės —> A. Balčiūnaite, 
Valkatos — A. Žibąs. Publiką 
prijuokino iki ausą, o ypatingai 

: ‘Valkata.” •
Po vaidinimui mūsiĮ naujas 

: vargonininkas . p/ Emil. Šlapelis 
tLors trumpai, bet gražiai pakal
bėjo, pasveikindamas parapijo- 

Paskui sudainavo solo “Oi 
kas’ ir i(Mergužėle.brangi” ir da 
paskambino ant piano keletą gra
žių gabalėlių. . P. E. šlapelis yra 
garas ir gabus muzikas pianistas, 
vikriai ..valdo pianą. .Pabaigus 
piano skambinimą, -publiką griau
smingu delniĮ plojimu išreiškė pa
dėką naujam vargonininkui!

Ant galo. p..'Emil. Šlapelis .su 
inažaiš berniukais ir mergaitėmis 
žaidė ‘‘Aguonėlę” ir'“Artojas” 
ir kitus žaidimus, kuriuos per 
trumpą - laiką sugebėjo vaikus 
pramokyti. Jis dar ‘tik penkta 
diena kaip pas m,us užėmė vietą 
vargonininko. Šie ‘ visi žaidimai 
visiems labai patiko; už. ką visi y- 
ra jam.laabi dėkingi. Matyt, kad 
patenknti naujuoju vargoninin
ku. ;

V

aus.

Koresp.

NEWARK, N. J.

Kadangi LDS. Seimas jau visai
. arti, tai neabejoju, kad daug iš

rinktą seiinan delegatą bei šiaip 
jau daugiau susipratusią darbi-

. įlinką žingeidauja, ar bus kas •
■ nors- surengta vakarais laike sei

mo? Ar verta. važiuoti ka^l daly
vauti seime ir praleisti šios vasa
ros vakacijas Neivark’e. . Asgi sa
kysiu, ka(d jeigu kas mano pra
leisti vakacijas kur nors kijur, tai 
esant K D, Sąnariu,, geriausia jas, 
praleisti Neivarkc. Dalyvaudami 
skaitlingai seime, prisidėsim prie 
svarstymo svarbių LDS. reikalą ir 
naują sumanymą, kurie pastaty
tą IiDS. aut tyirtesuią koją. Lai
ke šeinio vakarais; yra rengiama 
birželio‘26 d. vakarienė, sti puikiu 
programų, kur delegatai ’ turėsj 
progas susipažinti su Nmvarko ir

, , .apylinki lietuviais ir lietuvaitė
mis. ‘ Birželio'27 yra rengiamas 
klasiškas koncertas, kur dainuos 

.. • garsiausi lietuvių tarpe . dainiui ti
kai pįfc j. Čižauskaš. ii M.. Gižaus- 
kienė įš Baltnnore, Mik .Be Ją 

-dar dalyvaus Neivarko ir apiėlin- 
dilų jmsižymeję solfetės ir-solistui 
p. R/ Jurkuitiene ir p. ;M. Brądū- 

/• Inctią p. Verba, tai■
žvaigždutės, į)4ė-• Dapldiitc .. iš

■ Bariison, bk j, p. J, ,SpraiuiUjs-iš' 
Ikperšon, Ny J..,- Neįveikti šv. l'e-’ 
rili jos.‘ elioras vadovaujkmas. ga-

, baus vargonininko p. fk Daunoro, 
"llarrišono Birutės choras, veda-

; mas vargonininko p, J. Odelio.,- 
žodžiu sakant, šis koncertas bus 
tfąną įdomus ir gyvenantį mažės-

LAWRENCE, MASS.

Geg. 30 d. įvyko šy. Braneiš- 
tvuus parapijos išvažiavimas po ' 
vadovyste. gerb.' tėvo Virmausko 
ir tėvo Juro. Iš ryto po mišių 7: 
vai, risi veikėjai iš-kp. ir di’-ją 
nuvažiavo į_ falangą . pasipuošę 
kromelius sau tinkamai kad išlai- 
įnėjus dovaną. Zntonią privažia
vo dikčiai. Dieną'.buvo vesi, to
dėl visi judėjo. • Jaunimas Šoko, 
svetainėje grieže puikiai orkes
trą. ' ' . '

Vaikučiai gi turėjo geriausius 
laikus jodinėjant ant arkliuką 
gyvą (ponieš) kuriuos paaukavo 
graborius Brcen. Suaugę žmo- 

.nės gėrėjosi visu kuom tik aky- 
vaizdo j mate, išleido keletą už
dirbtą centą, bet žilio kad ant ne
apsakomai gero • tikslo^ džiaugės 
kacl mūsų tarpe buvo daug. Ame
rikos augusio jaunimo, supranta
ma kurie tėvai siunčia savo vai
kus ir dukteris lietuvią tarpe bus,, 
tikri licturiah ’

Birželio 3- d, nedėlioj .3 vai. iš
kilmingai •katalikai švente ‘ ‘ Cor- 
’pus Christi.” Mišparus Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje laike gerb. tė
vas Juras, sub.-diakonais buvo tė
vas JuŠkaitis ir tėvas. Virmauslds. 

Į Procesijoj adlyvąvo apart kuni
gą,. Alt, Dr-jos nariąi, N, p. Dr.

mergaites pb vadovystę O. Sidera-l n n ■JJ £ X 11 ę 
vičiutės. šv. Cecilijos choras gie- į FIIM II151 Bl A d
deroj mišparus po vad. O. Baubi-1 
niutes. Tuoj-po pamaldų jauni-į T n O.-T . . a i
mo būrelis ir keletas suaugusią! D. D. b. Mautosios Angll- mivažiavo į ^.Palangą” ant tyroj jo» apskričio^kuopoms pra- 

aro, rado ten daug jaunimo, ką-įneŠame kad įvyks L. D. S. 
m turėjo būt pirm ant pamaldą.Į Naujosios Anglijos apskrį-

T. Linksmutė, r g j0 metinis suvažiavimas
• ——- Į birželio 17 d., 1923,1-mą vai.

. VOROES^, MA«S. i Li(;’uvili’R i£ p?.

čia.mūsą bažnytėlėje tapo iš- rapijos svetainėje Rogers 
kilmingai apvaikščiotą devintas Į St., Lowell, Mass, 
nedėldienis po Velykų arba “De- | 't tv n at a

• 4.m • ♦ -I Gerbiamos L. D. S. N. A«vintuies.” Iškilmingi mišparai .v. , , •
prasidėjo 3-čią vai. po pietų. Tuo-1 apskričio kuopos maloneki- 
jaus po mišparų būvo iškilminga I te atsiusti kodaugiaŲLSia ats- 
prmješijąi' \ Procesijoje. dalyvayo įtovū į ^ttva^ąvmaa^ies sįtas 
iiyoažnytines draugijos,' kaĮ& tai d s^zi y® meilūs Ar
m. Blaiviniąką, Onos, wMpa^t&ds * prmš L. D. & 
rą di-ja, Marijos vaikelių, mergi-K . . vr_• • k n f
utį drja ir mažą mergaičių Augę- seut1^ Kuopa te
lą Sargą dr-ja.- Visi altpriai bu-1 nepusiHeka jieatsiuntus ats- 
vo gražiai papuošti įvairiomis gč- tovo į suvažiavimą, nes yra 
lėmis. Reginys buvo labai malo-1 labai daug svarbiu reikalu 
-ws^ČiMiHm^pąžymetMūgKla>ka^rtį- LDS. organizacijos 
vininkai skaitlingai dalyvavo. | labul. Tos1 kuopos, kurios 
Laite procesijos iWė gi-ažm bū- ,al(-site atsillstt atstovo.

* . tai atsiųskite geru mesimu-
Nelaimė. Įnešimus" siųskite apskričio

čia Jonas Almokas tepliodamas j valdybai. Taip-gl yra pra- 
riamą krito žemyn ir vietoje užsi- Somos N. A. apskričio
M Nelaimė atsitiko 5 birže- nepasiMo,
lio. A. a. Jonas Almokas buvo ,, <v.gerai pasiturintis jaunikaitis, nes feote i apsknclO akacijos 
turėjo keturis namus ant Marion rzdžį po 5 centus ant. metu 
gatvės. J. Almokas nuvežtas pas nuo nario, tai malonėkite 
seseris Nonvoodan.. Velionis tu-į pašimokėti iki suvąžiavi-
ri dvi-seseris tenai. Tai-gi ten mui. Pinigus siuskite aps- 
bus ir palaidotas, nes gaspadinėh^įv^ iždininkui M. Abra- 
nept-iėĮnė i savo namą veiioiiio.kū-M Atn* gx
110. Tai-gi.čia geras pamokinimas P ~ Ar 

i mūsą jaunikaičiams. Vertėtų ap- Į tellO, JMass.
sisaugęti tokių, gaspadinią. Beis- Primenaine, jog šitame
kia,.kod buvo gyvas, taLbuvo^-Įslivagįavinie dalyvaus umūsij 
ras kada, niokėjo už .kambarį, o anizaeijds tsra darbi.
kaip numirė,- tai nei velionio ne- ® .priima į namą. Ištikiują tai di- į“11*1*' Patelius, gerb. kun. 
dėlė gėda. : Jaunikaičiai turėtu, iš Į U Kemėšis.
.kalno sužinoti pas ką eina ant LDS A. Apsk. VaM^a 
ruimo, idantnelaimei atsitikus - . J) ■ **
nebūtą jūsų kūnas nepriimtas į Pirm. — V. J. Kudirka, 
namą. Reikią pasiieškoti geri 37 Krankliu Št.,
žmonęs kad būtų kur prisiglaus- 11 : Norwood Mass.
ti nelaimei ištikus. ’ ' I ' • ?. /

Darbai pas mus eiiia labai ge- Bast. J* V. Smilgis,
rai, tik nloonshiheriams tai nela-l 125 Chetry St., 
bai sekasi. Mat policija pradėjo Į ' Cambridge, Mass.
smarkiau darbuotis. Tai-gi kiek-1 ‘ ____
vieną dięną tokių paukščiiį su-1
čiumpa nemažai. ■ | L. D. S. CONN. APSKRIČIO

’ KUOPŲ DOME!

Užgavimas saules spinduliu 
irkarščio. i

l--^.Tj.^.įM-.-.jįĮj>.ūR-Įn»imią|i į.i j W»*|į

- - - - - :---------------------------------------- --------------------
M'

Reporteris.

1010 m. Detroite miesto mokesčiu ant sraHgūs Broliai ir Sesutės Dar- 
žmogaus išpuolė po $14.68; Ui 1922 L. . , . . v. . , _ , ...■m. tu motas.! Detroltlėčiam^ Hpuolė PT11?“.® D”b“UI!k.es ! 
po -$42,22. 31 apskričio pusmetnus susivazia-

:—1—r '-*-■/ ------------į vhnas. Turės ■ kuopos išduoti ra-
' B 1P01’^ pusės metą veikimo. 

• 1^1 aC. Žiūrint į veikimą’nieko daug ne-
- ‘ L - nuveikta ir mažąi pasižymėtą • or-

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER ganizatyviu darbu, kuris mums L.
LIVERP00L Į py g, vaidams yra vienas iŠ svar-

ant naujų, didelių, puikių aliejųIiriausių darbų, kad sutraukti vj-. 
varomų laivų:. į sus lietuvius katalikus į milžimš-

SCYTHiAi.....BiržeUo 23, Liepos 261darbininką organizaciją. Mes 
HAM2ČRIA — Liepos 12, Rugpjūčio b | turime daugiau domės kreipti-į 
. Greitas patarnavimas į Lietuvą Ir Į n-,i •
visas-Baltijos valstijas,. Puikios vle- Clganizatyvį daibą^ Gerbiamo
ms,-geras valgis. ' įsios Conn. apskričio--kuopos arti-
žiiSfkete'į LieiSVk riS sli- miausiuose susirinkimuose pakol- 
ti.ios valstijas kas irtnrn inkų -ant' trijų kitę tą klausimą ir išgvildenkite 
nuui.! S<»th, vlsapnsSka5i aĮ,svaWlute. taip
MAŪRETANIA, AQUITANIA, galėtume pagei-tati milsij taopu 

BŠRENGARTA. • stovį ir ant apskričio susivažiavi- 
, . .• .., .vmo įneškitė. Aš iš savo pusesTaip-gl reguUaului isplauklimti tie- , f , , - . v: .

sint į Hamburgu ant- naujų aliejumi duodu tokį piešimą: Kad apskn- 
kurinančių laivų. 3 klesti (į Pilhivų 
$10G.5Q) (į Hamburgą $103.30. -Katės 
taksą $5.00; • * -

CUNARU piniginiai' orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai,, ge
rai. ■ ' ■ ■

Dėl inl\n;nmeiją kreipkitės prie vie
tinio agento arba į ■ • > •

THE GUNARO STEAM SlIIP 
' . UOMPAN’Y L1MITED 

. 120 Statė Street,
. • Bųston, Mass.

*-■4

* LINIJA •/ ff Broaclvay; * Nev^ork.NY L
• TIESI i

• KELIONE^

ARBA. JL1EP0 J(L ”1
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR * 

: ■ TIESIU. KELIU ■
Llctnvfat vnMiuojimtf i Piltuvą nyku- 

. Rlfl lenką įuostų (horldorąh Visa trečiu kią. 
Hu.t>udiLilnWĮ kiiiubnrluBunt 2-jų, 4-t?iąk 8-ulų 
lovų. ... ' , ’

SI'etHjalfimt KdlŠdfį liplaukimaii
S. S. LITVANIA....Birželio-13 
S,1 S. POLONIA.; r.. i.., . .Liepos 4

IA New Sun ki) ir Bostone | HamliurRą $103.60/
Ii i PHUnvij $100,BO, į Llbltvų Uf Memeli 107,— 
| Ii Bostono | N«w. Yorkų per Fall RjVer LIulją, 

Kreipkite^ oria vUtlnįą agentą.'
• *• . * . . *

ris ir kuopos datigiąąs kreiptą 
domės į orgauizatyvį darbą ir kad 
į tą darbą būtų pastatyti mūsą L. 
D; S. veikėjai ii? kalbėtojai. Ga
lime didžiuotis, kad jų turime. 
Štai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lė 
M. Jokubaite. pidis mūsą tar
pe veikėjas ir kalbėtojas gerb. J 
B, Šaliūinas, Conn. apsk, garbes 
pirmininkas, P. *J. Tutoraitis, 
moksleivisTautila. O vąkacL 
ją laiku "privalomo sunaudoti 
ąvarbiausįjį ir didžiausįjį mūsą 
veikėju, tai geri), kun. F. Keme
šį. Turėsim rengti prakalbas, pa-, 
įsiautas, disMisijas. Gi neturėda
mi priekyj pastatytų savo veikė* 
jų kalbėtoją, negalėsime tą "pa
daryti. Kiltą goriaus, -kad Čomi:. 
apskrityje pastačius du organika- 
toriu, kad jie galėtą pasitarti ir 
su pagalbą kubpą vcstiAhirbą.' 

į' . Gerbiamieji Coim. L. D/& ap
skričio nariai ’ apsvarstykite ir 
prlsiiįslritc. į ■ apskričio susivažia
vimą buvo veikėjus, kad galėtumo 
pastatyti į valdybą tinkamus na*

. ' P. Gumbulevičiui, *
L, p. B. M kuopos reporteris.

TokW dalykus .pagaminai: 
perdidelis. kaištis, Tai* yra;' 
viena iš pavojingiausią ne- 
laimių. ' ,t

Priėžasfrįs.- Kaikada.pa; 
puolimas į atsimušimo vasa
ros karštu saules spinduliu 
vietų, ypač kuomet orąs 
drėgnas.

Labiausiai paprasta, kaip 
mebul^,; dirbant i viduj f ^a. 
lęar$tisf tankiai užgąuia, y- 
pač permier nusidirbusį- ’ 

Perdaug sunkūs drabužiai 
esti priežasčia saules ūžgavi- 
mo, teipgi jei skrybėlė ąr 
kepurė nepsaugoja galvot 
nuo saules, yra pavojinga.

Gėrymas bent kokiij svai
ginančių'gėrymu prieš įtem
pimų fizišku pajėgu Prie 
darbo, esti labai tikęs daly
kas kad tapti saulės užgau
tu. .

. Persp&ji'ma.s. Vengti vie
tos, kur stačiai puola saulės 
spinduliai vasaros laiku. , •

Geriausia galima darbvie- 
čių ventiliacija vasaros lai
ku ir saugojimasis perdaug 
nuilsti.

Lengvi drabužiai ir kiau
ru viršum ant -galvos kepu
rėle. Vengti alkoliaus prieš 
išėjimų ant saulės’. Jei kas 
pajustu pirmutinius simpto
mus saulės užgavimo, . jis 
privalo greitai prasišalinti 
nuo darbo ir atsigulti į vėsių 
vietį Teipgi rankas ir krū
tinę reikia prausti’ šaltu 
vandeniu ir‘ šaltų vandenį 
.geiti.

Simptomai* Paprastai pirm 
kol pradeda veikiai atakuo
ti, skauda galvų ir slogina. 
Burna raudona. Akių lėlės 
įtemptos’. Oda labai karšta 
ir sausa. Neprakąituoja. 
Stropiai kvėpuoja ir dūsau
ja. Pulsavimas lengvas, 
pulsas pilnas.

Apsiėjimas. Pamažink 
temperatūrų. Pašauk. dak
tarų. Pernešk ligonį tuo-' 
jaus į vėsių vietų. Atlyiuo- 
subk ir nuvilk, jei galima, 
drabužius. Apšildyk kūnų. 
Dėl šito akltu vandeniu ar 
ledu brauk aplink bumų, 
kaklų, krūtinę, ir pažastes. 
Esti geriau paguldžius ligo
nį į šaltų vietų,, arba suiy- 
niojus į šaltam vandenyj su
šlapintas palas, kurios pas-, 
kui turi ir būti šlapiomis, 
atkarioj ant jų sušlapininių. 
Kaip tas padalyta, reikia 
be pertrūkio trinti kūnų, 
kad iššaukti paviršiu krau- 

• jų.
Kuomet sųmone sugryžta, 

galima ligpniui /duoti gerti 
šalto vandens kiek tik jis 
nori. Atgavusiam sųmone 
galima nuo jo šaltį prašalin
ti,* bet jei oda pradeda la
bai'kaisti/ reikia vėl atnau
jinti. Paakstiuimas nėrgi- 
killingas. ?

' PeršiŪmds. ' ’: '
•- Ji, .A *

Šiame ^padėjimo manoma 
esti .kaip ir nuo saulės užga- 
vimo, tečiaus didelis skirtu
mas. Peršilūhas tai tas pats 
kų įr vardas sako perši- 
Jimas,. -v. išsisėmimas arba 
/sunykimai spėkų mw peik 
iniof didelio karščio.

Simptomai* Didelis slo? 
ginimas ir pusiįfnmas, bet 
besųmone nek visišku Bur-

* M

»•

na išblyškus ir aptraukta 
lipnum prakaitu. Kvėpavi
mas menkas. Pulsas sap
nas arba ir tvirtas/

’ f «•- , _ J

_ ,ApsiZjimasJ Pašauk dak
tarą. Nugabenk ligonį į ve
sią vietą ir paguldyk atsa
kančiai; atliuosilok drabu
žius, Vieta neutri būt šalta, 
bet vandens galima duoti 
-gert ^ą^b\R_-/1Pa^Wimma' 
kaip .tai arbatos, Wavo% 
amoni j os aromatjškiį spiri
tu .arba biskutį 'degtines, 
pridedant, gerą ^dalį van
dens, galima duoti. • /

■ . »•

skarulį- reikia merkti d 
uesnin vandenin. Kai 
ligonis gali ryti, - dtrol • 
aketinimą — kavos ari 
balos poreijąr
šaut ’ truputį degtines ’ 
aromatišku amoni j os * 
tų, . . "

Ligonį negalina dėti 
ugnį arba į šiltą miaii 
pakol cMtaliačįja Jc 
nepradėjo veikti dar 
ligoniui šaltame kanai 
Tų galima patemyti nu 
sididinimo pulso pa, 
gerėsnio kvėpavimo ir ..

■’ taipogi mio^p^ " 
nymo odos.palvos* V

$  

t

.I^okį padėjimą galima 
patilti būvant ilgą laiką ne
išpasakytai šaltoje vietoje.

Priežastys. Galutinis (vi
siškas) sušalimas. Veikme, 
kuri pasididina nuo perdi- 
clelio įtempimo pajėgų, al-j 
kio, alkoliaus ir menkų dra
bužių.

! • t 1

Perspėjimas.' Jei 'manai 
patekti į labai šaltą .vietą, 
pasirūpink atsakančius dra
bužius, tinkamus atspirčiai 
tos.veikmes, (šalčių). Nepa- 
sirengk į ilgą kelionę iieval- 
gęs ir nekeliauk pėkščias 
šaltyj teip toli, kad vidur- 
kelyj neprisieitų, noras su
stoti, o gal būt ir atsigulti, 
iš priezasties.nuilsinio. Ne
gerk alktfliškij gėrymij, iš 
priežasties kad nori sušilti, 
nes tai dalykai kurie nešil- 
do, tik nuslopina tavo pa
jautas ant- tūlo laikė ir daug 
greičiau gali sušalti išgara- 
bus tiems nuodams. \
. Jeigu gi netyčia patektum 
po šalčio sparnais, tad pa- 
švęskie visą ‘ savo energiją 
krutėjimui. Atsigulus to
kiose- apvstovose visuomet 
pasekme ’ bus sušalimas.

Simptomai. Apystovas rei
kia apsvarstyti. Sloginimas 
toks didelis, kad išžiūra li
gonio it mirusio. . •

Apsiejimas. • 
priešintis sugrįžimui šilu
mos į kūną. Įnešk. ligonį į 
šaltą kambarį, paimk šiurk
štų skudurį, pavilgmk į šal
tą vandenį ir juonii įiuo ko
jų iki galvos trink ligonia 
kūną; taipgi sumažink kam- 

: baryj temperatūrą, jėi gali 
ma. Tas tad būt daroma 
palengva'ir karts nuo karto

Nuvyk aka 
ma šalin

Baigai patyli, i 
lungiSkas tra 
mas muskulu 

Iharyt&sBąnai’
Visuomot yra t 
gaiš didelio SI 
no. Tačiau pr 
nūs truputį "

PA!N-EXPELLER 
aut, skaudamos vietosi baustose 
greitai pabalintas.. P»in-Fipni,r 
ekair«aa«. yra mirtini priešai. Mus 
kito jo lenką Šiandien įįgįlįįfc
pa3 savo aptiokorių— 
kaina tik 35ir70e. Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musų Iškaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4t6 St. 
Brodlclyn,N..Y.

EXPRESS PATARNAVĘ 
I T ■P.TTRnPAĮ EUROPĄ

Reguleri 
plaukimai 
subatrį. Luii 

plaukia iš 1 
ir -l. Hobokc 
dęli greiti 

; Geras valgis 
vąs kambarį; 
darys jusu

i ne . Suv. Vi
i laivais parai

.. .L
’Bir
.Blr .

Sfą..
S. Š. LEVIATHAN_____
PRESIDENT ARTHUR... 
GEORGE 1VASHINGTON 
S. S. AMERICA..........Birf 
PRI-3SIDENT ROOSEVELT. -L 
PRESIDENT TTLDMORE. .LU 
PRESIDENT ELlRDING,..rLi 

! 'JS.’OM&i informacijų apie ką 
ir'laiką

United Statės Li
45 Broadivay New Verk 

- VedČjai
-Ū. S. SHIPPING BO.

Po biskutįj

• 3
vi

ii
tie

■u

’vįaEj

M r pirk 
DOVANOMS 

FONTANIHĘ 
PLUNKSNĄ

H Kuri bus atminčiai ilgr 
laikui.^

Kainos Prieinamo;
Reikalauk Katalogo 

“DARRTimrcAS, 
S66 Broadway

Boston ttfe

i

E

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ^DaTbtanka^? jau parduoda Lietuvos piuĮgi 
tij perlaidas ir savo draugams darbininkams , įtrt 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad. 
siunčiami Lietuvon pinigai patektu į Jūsų gMtaį 
kas, visuomet kreipkitės pasLARBININKĄ, ’’ 
visūomėt nuoširdžiai Juinž ptaarnaus< . .
Darbininkai, atsininkite kad ^Darbininkas>! yra - 
DIDŽIAUSIASDRAUGAS.
Siųsdami pinigus at klausdami litu kainu visuomet i 
suokite laiškus šiaip r. , ■ ; \ <

./< / * ‘‘D AR B Į NINKĄS, 0
366 West Broadway, v , < Bostęn 27, Ir

VatVžHmtVi Kukardu* visokią Žėnklėlti|, Gut&ušta, Attt 
, L/ll M uU,V V »p*udv ir kitokiu DriUgytiMa reUaMngą 

Malattįfcmf Katriogt ar Stthpriv, paimkite ir . jušą W
MTRUPAB OO.,* 00-88 Fcrry Si. N«wark,*N. J
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■ „‘Birželio 6 d. š, m. šv. Pet-
Bb bažnytinis choras laike 

nesinį susirinkimą. At-
Riaukė gana skaitlingas bū- 

*is nariu. Susirmldmą 
V atidarė pirm. V. Valatka. 
®,Terskaicius .protokolą vien- 

balsiaitapo priimtas.. Bir
ia buvo raportas ko- 

įjos rengimo koncerto. 
Ęive V; Medonis. Pasiro- 

•'dė, kad pebjp pasiliko virš 
* penkių dešimčių dolerių. Vi

sas paskirtas nauju vargonų

t

susmukti, nes timesime 
svarbių reikalą. Turėsime 
išrinkt atstovus į D, D. S. N. 
A. Apskričio suvažiavimą* 
kuris bus Loweiry, Muss. 17 
d. birželio,. 1923. . Taip-gi 
turėsimo atstovus rinkti ir į 
LDS. seimą' kuris bus 26-27 
birželio Newark, N. J. Teip- 
gi malonėkite sunešti išda
lintas knygutes.’ Tame susi
rinkime turėsime būtinai tą 
reikalą užbaigti. Nepamirš
kite ir nauju narių atsives
ti. .

į žiaviis į Lietuvą jo vieton
• tapo išrinktas V. Medonis. 
" Tolinus buvo svarstyta 
: kokiu būdu sėkmingiau pa-

jį Čia visi nariai ėmėsi gyvai
L svarstyti. Išrinkta komite- 

jtąs sudaryti pienus. Šios y- 
patos- tapo išrinktos: J, 

į Skudris, K. Vaitkus ir A. 
L Gribaitis. Teip-gi yra išda
ilinti nariams paliudymai su 

klebono parašu ir parapijos 
- antspauda. Tad-gi g-ėrbia- 

jf mieji, kuris naryš kreipsis 
prie tamstų prašydamas au- 

;• kos dėl vargonų ir turės to- 
J-ld paliudymą, 'tai meldžiam 

neatsakyti ąle .aukoti pagal 
išgalės.

. Toliaus buvo skaitytas 
■laiškas nuo L. Vyčių Naujos 
ĮAnglijosJApskričio su už- 
fkvietimu dalyvauti jų ren
giamoj gegužinėj, kuri bus 
Liepos (July) 4 d. š. m.-Pa
langoj, šv. Pranciškaus pa

rapijos parke, ' Lawrenee, 
' Laiškas priimtas. 

?asvarsčius tapo nutarta 
važiuoti ir prisidėti su pro
gramų, . Gerbiamas koro 

^vedėjas M. P. Karbauskas 
J- pasižadėjo^ išlavinti naujau- 
jjpsių -dainą. \Tad-gi visi cho- 
Bro nariai ii* narės, malonėki- 

_®5tė lankyti repeticijas, kurias 
^paskirs gerb. vedėjas, nes 
Bturime parodyt.. suvažiavu- 
® siems, ką mes galim. South 
^Bostono bažnytinis choras 
įdainuos pirmu kartu Law- 
»* rence, Mass.

' t* Teip-gi antras laiškas bu- 
’S-vo nuo Pilu. Blaivininkų 
IVapskrieio- su užkvietimu cla- 
r lyvaūti jų gegužinėj birželio 
F 17 d. Laiškas priimtas ir 
!/nutarta- važiuoti liuosnoriai. 

Toliaus‘buvo Įnešta su
rengti ■ choro savybės išva- 

; žiavimas. Vietai surasti, ta- 
$;po išrinkta komisija: IC 
| Vaitkus, A. Gribaitis ir M.

- r*.Gribaitė. . Čia .patėmyta,- 
K kad tarpe choristų pradeda 
Prastis geresnis susivieniji- 
■Lųms ty noras smarkiau .veik- 
Fti dėl labo bažnyčios ir- tau- 
>tos. Dieve, palaimink jų 
■įdarbuotę. *

i Korespondentas.

•V

HM

Kviečia V(ddijba
, I , < ■ ,. -iir.ir

DrOELE EKSKURSIJA 

/^W«aa/A/' 
So. Bostono Lietuvių Ūk. 

Kliubak rengia didelį išva
žiavimą laivu Mielinei J. 
.Perkins ant salos Rainsford 
Island‘15 d. liepos, 1923. 
Laivas išeis nuo- Atlantic 
Avefkaip 9:30 ryte. Progra
mas bus pąaiškytas vėliaus.

-Gaspadorius.
A. Latvinskas, /'

- Paštininkas.

uiūs„ J. Jiikeliavičįus, R. Kaman- 
clnlione, A. Akstinas, M. Jakelia- 
vičiene, J. Tumonis, A; Petclšis, 
K. SaimMfc, J. Dūksta, K. Vaičių 
nas ir iŠ Cambridge’io Jakas,- 
Smilgis vr kiti, kurią neteko su
žinoti vardą. Taip-pat pasidar
bavo .faunos mergaites, pasidarba
vo likjncij pardavinėjime.

■ Visiems svečiams ir darbuoto
jams vardan LDS. N. Angį, Aps
kričio tariu nuogirdą ačiū. *

Dryim pelno liks suvirš $400.
O labiausiai tariu nuoširdų arui*' • ... 

tid viėlJuifM- gerb, klob. kun. 
^vagždžiniAiž^priČnnmąsvečią

M. M. Kamandulis,
Išvažiavimo Pirmininkaą.

v*\

J.

' NEDŪLINIAI KON
CERTAI.

Nuo birželio 17 d? Bosto
no parkuose pradės griežti 
benai. Aut Boston Common 
beitas griež kas nedeldierų 
nuo 3:30 vai. ild 5:30 vai. po 
.pietą: Kas antrą nedėldie- 
įiį benai griež Marine Parke 
So. Bostone, Franklin' Par
ke/ E. Bostone, Jamaica 
Plain ir Savin Kilk

:________ . •
AJAUSKO LAIŠKAS.

» ■■

♦

Bremen, 5 birželio,’

Gerbiama “Darbininko” 
rudakei j a ir administraęi j a: 
Siunčiu jums gerus veliji
mus nuo jūrių Siunčiu vi
siems draugams ir draugėms 
o ypač Brightoniečiams už 
gražų surengimą mano iš- 
leistuvių ir už dovaną. 
Siunčiu gerus velijimus ger
biamam, kim. J. Krasnicklū. 
kuris mane palydėjo į laivą. 
Važiavimas labai yra geras 
ant Suvienytų V aisti ji! lai
vo Presideiit Roosvelt, ku
riuo aš važiavau- Valgis ir 
guolis labai yra geras. Kož- 
ną vakarą koncertas ir teip 
kiti pasilinksminimai.

Suegodomį

x B. Ajaofras.

K DIDELIS IIOTELTS:

E Dbstone yra pienai pada- 
•ryti pastatyti milžinišką lio- 
fcelį su 850<kambarių. Ilote- 
fcliš ątsėis’ $7,000,000j Vietos 
fcioteliųi 1 nužiūrėtos piję 

‘ Kpark skvūro ir prie Tremoiit

'Rr Stuart gatvių, f
- ---

\ -B’ SlWNKBrAS. ' .

’ E’ LDŠ,. LmosJyitbpas;susi- 
®InHmąs^įyyi<s keįverge, -1% 
Ed birželio, 1923 m. parapi- 
-Ejo* saloje.’ ant 7-tos ‘ gatvės 

r30 Vakare; Visi nariai lūa- 
■lonėkita : Idtoskaiiliii^iaąsųi 

■ KL- ■ ’ - \ ’

PADeKA SVEČIAMS IR DAR
BUOTOJAMS. ,

Buvo rašyta' pirmiau apie Įz. D. 
, 8. apskričio išvažiavimą. Bet Čio
nai pažymėsiu visij svečią, prijau
timą dubininką reikalams-. Ger
biamieji svečiai pribnvp. iš So. 
Bostono: kun. K. ITrbonavycius, 
kun. Moekusj veikėjas. J. Cdinee- 
kis, centro rast. Tumnsonis, buvo 
ir kiti atvykę trakais ir kelios de
šimtys aut omobilią. ‘

Iš Cambridge’io-;' kum Jnškai- 
tis, centro iždininkas Jakas ir ki
ti svečiai.** ' * • ‘ ' •-

Iš Xorwood’o t 'kun. Taškantis, 
apskričio pirmininkas Kudirka, 
keli trekai ir keli desėtkai auto
mobilių. Buvo ir iš kitų kolonijų. 
Buvo suvirs 2,000 žmonių.

Pasilinksminę išsiskirstė visi 
linksmi šviežio oro gavę Romuvos 
parke* . ■
• Darbininkai DDS, 2 kuopos vk 
4 Maloniai tarnavo -svečiams. 
,Taip pat šv. Monikos draugystės 
hiivo Maląs, dirbo didi .kataliką 
darbuoto ją Bronė Trąinavičiėąė, 
•tarnavo sveriamsY'. L* . •' ’■

. LDS. 2 kp. -darbuotojai: T. 
Akstiiucnė,. Alena Jezukevičienė, 
K, PoĮiackas, J. P-
Tūbelis, P. panyla, J. Daiig&ravi- v* ’ «W> *»->* . '»r '

v 
į

L. D. S. Naujosios Angli
jos Apskričio metinis suva
žiavimas įvyks birželio 17 d., 
1923 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Pv. Juozapo parapijos 
bažnytinėjsalėj',RogersSt., 
Lowell, Mass. ' ."

Gerbiamosios L. D. S. 
kuopos malonėkite prisiųsti 
kodaugiausia atstovu- į suva
žiavimą ir parūpinti daug 
gerų sumanymą, nes šis su
važiavimas bus . priešsėimi- 
nis. Todėl gerbiamieji dar
bininkai ir darbininkes, jei 
mums rūpi L. D. Š;, kurios 
užduotis šviesti darbinin
kus ir parodyti kas yra dar
bininkų užtarytojai ir kas 
išnaudotojai, tai visos L. D. 
S. kuopos pasirūpinkite pri- 
rų sumanymų dėl organiza- 
siąsti kodaugiausiai-atstovų 
į suvažiavimą. Taip-gi ma
lonėkite parūpinti daug ge 
kaip minėjome,, kad Šis su- 
cijos ir darbininkų labo, nes 
važiavimas bus priešseimi- 
nis. Todėlei kuo daugiau 
atstovų suvažiuos, tub dau
giau galėsime nutarti daug 
gerų įnešimų į būsiantį sei- 
Jn'ą, nes šis seimas bus vie
nas iš svarbiausių. .Seimas 
turės, surasti tinkamą būdą 
pagerinimui mūsų L. D. S. 
0 ypač pagerinimui organo 
“Darbininko.” Tai-gi lai 
nelieka nei. vienos- kuopos, 
kuri neprisiųstų savo atsto
vų į šį taip svarbų suvažiavi
mą. - O jeigu katros kuopos 
Jau tikrai neišgali prisiųsti 
savo atstovij į suvažiavimą, 
tai malonėkite įnešimus 
siųsti apskričio valdybai.

Taip-gi primename toms 
kuopoms, kurios prigulėjo 
prie apskričio ir dėl tūlą ne
susipratimų atsisako prisi
dėti ir dirbtiiš vieno, nes is- 
vieno dirbdami daug ką .ge
ro nudirbsim d'el niūsų orga
nizacijos ir darbininkų labo. 
Taip-gi .kviečiame ir tas 
kuopas kurios dar nepriguli 
prie apskričio,, prisidėti ir 
prisiųsti atstovus į šį suva
žiavimą. ■ .

Taip-gi primename ger
biamoms kuopoms, . kurios 
dar neužšimokėjo savo meti
nes duokles į apskričio agi
tacijos. iždą, kad malonūtūte 
užsimokėti iki. sekančiam 
suvažiavimui, nes - nekurios 
kuopos yra. užsilikusios su 
mokesčiais už kelis metus. 
Todėl meldžiii visų kuopų 
užsimokėti, kad nei' viena 
neliktumėte neužsimokeju
stos ild šiam suvažiavimui.

* V. J. Kudirka, pirm. 
J, V, Smilgia, rast.

, .. l.i ,u , -.1 --
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NETE« MAS PILIET ysTeSI“^■ii.ii.mHnw > .mui .v w met*;natui'alizuutas piliete 
i^grižtaT^T^Suv. Valstijas 
vartais laikyta jog jis neke- 
Ine pamesti pilietystę bet 
tas neliečia visus atsitiki
mus.
f Tokį atsitikimą Suv. Val
stijų teismai New Yorke tu
rėjo nutarti keli.metai atgal. 
Švedas, po vardu Aiiderson, x -• « o 
atkeliavo i Suv. Valstijas.^pM<UntaX»epąprą$taį^i- 

1891 m,5“ gyveno čion 14 me
tų, tapo naturalizuotas kai
po Amerikos pilietis 1905 
metais. 1906 m. jis sugrįžo 
į Švediją ir pąsiliko ten ild; 
1916. Kuomet sugrįžo i 

po ateivis kuris V prigulėjo 
prie tos kliasos, kuri, sulig* 
imigracijos įstatymų, negali 
atvažiuoti į Suv. Valstijas. 
Kad nors jis pareiškė jog jis 
mekuomet-neketino--pamesti 
savo Amerikos piletystg ir 
Vislfomet buvo jo noras su
grįsti ir .atsivežti savo šei
myną į Suv. Valstijas, imi
gracijos viršininkai laikė 
jog .jis nepilietis, ir įsakė jį 
deportuoti. Apeliacija bu
vo’ nunešta į Suv.. Valstijų 
teismą. Teismas nutarė jog 
dėl jo ilgo nuolatinio apsigy
venimo užjurin, sulig- įstaty
mo, Anderson sustojo būti. 
Amerikos pilečiu, ir jog- jis 
negalėjo parodyti’ tinkamų 
prirodymų, ir sakė jog An
derson buvo ateivis. Įšaky- 

: maš deportuoti buvo išpildy- 
tas. " . ■

Kitas panašus atsitikimas 
kitaip perstatė Mausimą.

Vokįetys naturalizuotas 
kąipo Amerikos pilietis, su- 
gryžo į Vokietiją kelis me
tus prieš karą, ir.dėl nesvei
katos jo žmonos tėvų ir dėl 
karės, n’esugryžo į Suv. Val
stijas ild 1921 m., bet jis tu
rėjo turto Suv: Valstijose ir 
laike jo ’apsibuvimo Vokieti; 
joj tas turtas vis pasiliko A- 
merike.; Jo turtą paėmė 
“alien property custodian” 
kaipo turtas. kurįs priguli 
-ateiviui. Kuomet sugrįžo į 
šitą šalį jis kaipo pilietis 
bandė atgauti jo turtą. Teis
mas nutarė, jog kad nors jis 
sugrįžo ir tas gal reiškė jog 
jis nenorėjo pamesti savo

■ pilietystę, ū* visi jo prirody- 
i įnai rodė jog - jis- neturėjo
■ norą pamesti Amerikos pi

lietystę, buvo skaitytas kai-
- po pilietis ir galėjo atgauti 

savp turtą. ' . -
Tokiu būdu kiekvienas at

sitikimas turi atskirai būti 
nutartas. Bile nafuralizuo- 
įas pilietis kuris sugryžta : 
savo gimimo teistą dėl dau
ginus kaip dviejus • metus, 
turėtų suprast jog jo sugrį
žimas ■ Amerikon neparodys 
jog vis pasiliko Ameiikoš 
pilietis. .. ■ '
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NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siun- 

tmį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo ‘4 Algiman
tas” knygą. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me ’ Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
■apdarais knygos, gražiai at-

gi kaina. Tiktai vienas do- 
eris su prisiimtimu.

‘"DARBININKAS”

VARGONINKAS
Suprantantis gerai savo muntų ir my- 
intis darbuotis turpe jaunimo Ak turin

tis paTludymus, iešką, geroji vietos, Itel- 
IkftibV gpfhiitml . klėlion^i/lų'ęipK'lteš /U 
\*J/apblninkd“ Admbifstriicljų. \ /y \

' ‘ ?’ , Tel. Malu 2483 ]

GEORGE H. SHIELDS 
.ADVOKATAS 

.811-812 Old South Building 
. _ 204 Washington. Street ___

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 5:20 P. M.

. Gi/venimo rieto
10 WlNTHE0P S1HEET, EaST BOSTON 

Tel. East Boston 152-—J.

B

DR. A. J. BORMAN
X«UMAUSKAS))

D AUTU TAI

’ Kiekvienas natUTaližuotas • 
Amerikos pilietis,- kuris ma
no grįžti į savo tėvynę ant 
kiek laiko, pirmiausia turė
tą atsargiai apmąstyti visą 
dalyką, nes' gali pralaimėti 
Amerikos pilietystę ir jam 
visas prigulinčias tiesas.

Kuomet ateivis prašo A- 
merikos pilietystes^ jis. ,po- 
prisiega sako, jog yraJo no
ras nuoiatai apsigyventi 
Suv. Valstijose, ir pasire
miant ant tos svarbios pri- 
žadosf Suv. Valstiją valdžia 
duoda jam tas pačias tiesas. 
kokias<feri? Sitv. ’Valstijdse' 
gimusieji. Viena iš tų tie
su yra apsauga Amerikos 
valdžios ir Amerikos vėlia
vos kuomet užsiėmimas arba 
pasilinksminimas veda jį i 
svetimąs šaĮiš»

Jeigu naturaliziiotas pi
lietis lanko šalį kur gimė ar
ba bile kita šąli, mūsų vai- 
džia ir jos diplomatiški ats
tovai visuomet noriai jam b f "

suteikia reikalingą- apsaugą, 
ir prižiūri jog jo tiesos pri
žiūrėtos, bet jeigu natūrali1 
zuotas pilietis apleidžia sa- 

j vo namą, šioje šalyje, ir nuo- 
latai pradeda gyventi kitoje 
šalyje, nėra, reikalo. Šiai val
džiai jį tolinus apsaugoti.

Todėl Įstatymas aprūpi
na, jog jeigu į penkis metus 
po jo natūralizacijos.pilietis 

: sugrįžta Į save -.gimimo^ šalį 
arba į kitą svetimą šalį ir 
pradeda ten nuoiatai gyven
ti, tas ' jo žingsnis; bus 
“prima faeie” narody’mas, 
jog nebuvo jo noras pasilik? 
ti Suv. Valstijų nuolatiniu 
piliečiu kuomet padavė’ pi- 
lietystės prašymą,, ir be ki
tokių prirodymų jo pilietys- 
tės certifikatas 'bus panai
kintas kaipo neteisingai 
gautas. " r

, i

Tas įstatymo aprūpinimas 
liečia tik naturaliziuotus pi
liečius kurie prasišalina iš 
Suv. Valstiją po penkių, me
tų po išsiėmimo savo pilie- 
tystės popierą. Bet kitas i- 
statymo aprūpinimas liečia 
netik pirmus penkis' metus 
bet visą naturalizuotd pilie
čio gyvenimo laiką. . Tas ap: 
rūpinimas pareiškia, jog 
jeigu natuializuotas piletis 
važiuoja užjurin ir apsigy
vena per du metu svetimoje 
valstijoje iš kurios jis paei
na, arba penkis metus kito; 
valstijoj, bus manyta jog. jis 
sustos būti Amerikos* pilie
čiu. Tik jeigu turės. gerų 
prirodymą bus kitaip many
ta/

Tas nereiškia, jog natura- 
.lizuotas pilietis automatikai 
pameta savo -pilietystę po 
dviejų nietų. apsigyvenimo 
savo šaly j e. Bet reiškia, j og 
Suv. Valstijų ambasadoriai, 
konsuliai, imigracijos išty
rinėto jai ir kiti valdininkai 
tūrį teisę manyti, jog jis at- 
sižądejo; savo Amerikos pi- 
lietystę, ir. jis turi juos per
tikrinti. j og * neketino ’taip 
daryti ir nepralaimėjo savo 
Amerikos pilietystę. Ge
riau sakant, po dviejų ine- 
tą apsigyvenimo, šąvo. šaly
je, jo, pilietystes pbpterės 
nėra prirodymas jog Jis yra 
Amerikos pilietis. . Jeigu j 
bėdą papnola Amerikos dip- 
įomaiiški ollčibrlai gali atsL 
sakyti Jam. teikti pagelbą,“ ir 
jeigu Jis uort sugrįžti'p pim 
Valstijas jis' gali sugrįžti 
kaipo ateivis Lr gulj būti pra-

f

Dygiui prieš .100 metą, t. 
ih.’ btįvo padarytas 

pirmątįMs gazinis pečius. 
Dabar Su< Valstijose yra 

čiu4. J Kanneiis, U Etmalavi- -7,000,000 gazimą‘pocią.; _
. - . * , ’ . t.. , -

*
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Tsl So. Boston 3488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydą aitrias ir chroniškas Ilgas 
vyru, motery ir .vaikę. Egzami
nuoja krauj^spjaudalns, Slapus#* 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresasi •/ ;

: A jV/
/ BOUTH BOSTON, MAb< V 

|f (Kampas G St Ir BroadwayJ . 
|| VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

r

i

.♦

Tel. So. Boston 82t 
LIBTUVYS DANTISTAS 

OR. M. CASPEB
(KASPARAVIČIUS)' 

I Laikinai perksifl ofisą po Na 
425 Bboadway, So. Bobtok, IIam. ■ 

Ofiso Valafitoi: 
Nno 10 iki 12:80 ryte Ir nso X:|0 

Iki 6 Ir nuo 6:80 1M 9 v. Tak. 
Oflflaa uždarytas subatoa vakarai* 

Ir nedeilomis.

jPIRMOS RŪŠIES BARBERNė| 
S Nukerpant plaukus vyrams, rtier-$ 
ffi glnorns ir vaikams, ,. ffi
@ Turime visol?iu kvepiančių tonkg 
S kų plaukams. ©
'© Ateikite ir persitikrinkite, aš ti-© 
S kiu, kad busite patenkinti. ©
r- C. S: B AB E N I 

111.6 DORCHBSTER AVENUEi 
| SOUTH, BOSTON, MASS. i J 
© (MUE PAT BRdADUAY Tt’NEBTo) S 
i®©©©©©©©®©©©©®©©©©©©©©©@i

REIKALINGOS MERGINOS.
Visokiems dirbtuves dar- | 
bams. Darbo mokėjimas ne- ( 
reikalingas. Mokama alga 
laike mokinimosi.
. AMERICAN RUBBER 

COMPANY
Arti Kįendall Sq., Cambridge

I’aiejžknn sesers Miknlinos Lensevi- 
čieiu's p<i tėvais Zuiuiusklutės. Apie 
keturi metai gyvena Elizabeth, N. J. 
Turiu laitai svarbų reikalų. -Ti pati 
arba kas žino apie jų malonėkite nuui 
primesti sekančiu antrašu:

TEOFILIJA šUlCTĘENfi
3641 S. Union Avė., Cliicago, Iii. 

' ... (14 .)

JO SKRANDIS IR NERVAI 
DABAR GERI.

Sakosi jaučiąsis 20 metą jaunesnis 
. . ■ esąs.

■ ąonaš w. ■ T. Wood iš Nasliville. 
Tenii., sako : “Aš buvau nervuotas -it 
sugriuvęs Ir maniau, kati. Įkiš nors a t 
sifilis, nuo puslauiiakčio negalėdavau 
miegoti. Aš paėmiau . Nugn-Tone’o 
bonkelę it* tas. man tuoj pridavė ūpo ir 
gero ajusmo. Esu GS metu ir Jaučiuo
si 15 ar 20 njC'tų jaunesnis esąs. Ma
no darbus darė kliūti viduriams ir net-- 
vams.Jiet dabar aš neturiu Jokios kliu 
ties. Sveriu daugiau negu kuomet sver 
da.vau per 25 nieius.'’ Nuo skrandžiu 
ii* visir kitu virškinimo kliūčių, vidų 
rių užkietėjimo, nerviškumo ir apskri
to sugriuvimo nerasi nieko geresnio 
per Niiga-Tone’;p PauieginR jį pats 
ir įsitikink. Vienam pilnam mėnesiui 
gydytis tik $l.oo.* -Nugą-Tono’u pardn 
vinšja vist geresui uptiekitiiukal pozi 
tingai ga.rantuodami, kad suteiks pilnr 
patenkinimą avim pluigai bus sugra 
žiuri (garantijų rasi prie kiekvieno*- 
bonkėlės), arba, pasiųs Jį tiesiog ap 
mokėti! paštu Nntioiial Lnboratory 
1038 S. IVabašli Ave;i Cllicpgo, pasiun 
tus Jiems $1.00.

(AdvJ

NAUDOKITĖS PROGA
SO.- UOSTONE; 3 šeimynų namas, 

1 i kambarin * su kaikurlnis,j taisymais, 
remiu metams nešu $6.50, Kaina $1300.

; PARSIDUODA 2 šeimynų, TO kanu 
biu'ių namas geroje So. Bostone vieto
je U Ž .$.'1SOO;? ’ ’
’ 8 šėbnynų. namus, 17 kambarių su 
visais įtaisymais išskyrus elektrų ir šb 
lumų City -Potafe už $s,ooo.

Taipgi •turki nlauir namų Dorcbes- 
-ter’y,. So. Bostou’e Ir-kitose vietose, 
■iniulo turi būti parduoti greit. Tud 
numink Rėš. proga—pirkite namus per 
A, 1<\ Kirnlžį; Visais pirkimu ir pnrdtb 
a-imu namų,, lotų h11.- reikalaiskreip
kitės phs

a; e, kneizi, >
W i-v Nlųtit' Sto 8,0.. Boston; Mnss'

DIDŽIAUSIAS BARBENĄS
• 1‘uvši dumia - 3 <šeimy nų Ii kmnlmrtų 

medinis nuums, 'kasat: ir tnlleiu’t, ten- 
(los per mėnoKĮ $35, prekė $2,500, |neš‘ 
H reikia $700. Kreipkitės pas :

- D. -.LIOLSKIIU, . ;
425 *Bronihvit,v.,‘.. So. Boston, Mnss. 

' Tel. 2305-^.1, /. ,*
v ' (12);

i • 

s ‘

■• ■»'

t ,

18 Metę South Bostoną

OR. H. S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
S90a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Niro 9 r. Iki 7 v. vak.

i a Tel So. Boston 21*0 S

J.MACDONELL,M.D.|
i GalfMa twikdlb6ii ir lieiuifiiial- ■ 
9 Onso VMAMDoa:. ■
9 Batais Iki 9 vaL Po pietų nin I—< ■ 
H— Vakarais nao 6 Iki 9. .
| 6M Broadway, Bo. Boitoi. H

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mereer St., %o. Boston, Masti 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,'
146 Bowen St., So. Boston,* Mass. 

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

FIN. RAŠT. — Juoz. Vinkevičius,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
307 E. 9-th St,, So. Boston, MąM. 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
' 115 Granite St; So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio d r-J a laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirma nedėi- 
dienl kiękvieno'mėnesio po No. 694 
\Yashington St., Boston, Mass., 6-tą v. 
vakarei Ateidami drauge ir naujų na- 
rlų su savim atsiveskite prie muši] dr- 
los prirašyti.

i
u

V

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

PIRMININKAS”^
P. J. Kyrius, . 

?. 13^ Unidn Avo.*>
• ••’ ■ BtooMyii,. N. Y, 

VICE-PIR1M1N1NKAS -
‘ . D, Janlilionis, . ‘ • -

RAŠTININKAS — ' ■ '.’
? -LŠvrrikąJ . ' - '

.• p f -211; JėMwn StroM, ’’
’ ’ \ : Ncivnvk, N. J, . ~

-KASIEIltUS — 7
■ -V..Daiiliam, -
- • ; :k)0'SouthVirst Sū. 
. ■ Emoklyn, N, Y.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT i 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. MielnikienS, pirmininke, ■
44 Cedar St., Hartford, Conn.

C. Labickienė, vlcė-pirmlnlnke,
90 Shėldon Street, Hartford, Conn, 

P. Labickienė, iždininke,
44 Madisan St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaltg, fin. raštininke,
16 Atlantic St., Hartford, Conn. • 

R. Rundzlėnč, prot. raštininke,
19 IValcott St.,* Hartford, Conn. 

šios draugijose susirinkimai būna kas 
antra nedeldienj kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS, , 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS —-VI. PattlauriMi.
314a S-th St. Tel.. So. B. 3335—M.* 

VICE-PIRM. — J. Jaruša,
440 E’» ’6-thS t,So. Boston, Mtuto, 

PROT. RAST. — A. Janušonis, e
1426 Columbta Ild., S. Boston, Mum. 

FIN. RAš-T.— K. Kiškis, 3
428 E. 8-th St., Šo. Boston, Maus. 

IŽDININKAS — L.švagŽdla,
111 Bowen St., So. Boston, Mass. • 

TVARKDARIS — P. LiiuČka,
393 fe. Fifth St.. So. Boston, Mass, 

DRAUGUOS anrašaa reikale —
866 Broadivay, So. Boston, Mass, 

Draugija gavo susirinkimus laiko 2-ri ■ 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mą vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventb St, So. Boston, Mass. .

ŠV. JONOEV. BL.PAfeELPINeS , 
DRAUGYSTES VALDYBOS

. ' ADRESAI.

PIRMININKAS — J, L. Petrauskas,
252 Gold K So. Boston, Mass. ' 

VICE-PIRM. KasyA Arabrosas, 
• 492. Eū 7-th St, $6. Boston, Maus.

PfeGT,. Julius Savickas, j
ld Ho\ven St, So. Bostoti, Mas*. ' 

FIN.RAŠTININKAS — J.Švagidj’S,
171 W. 5-th St, So. Bb«tou, Mass. * 

KASIERIĮUS Ą. s v ,
’ 88515. BroadvrayrS, Boston, Mass.
MARŠALKA J. Saikia,

l tyiufteią st, ŠO. Boston^Mm 
Draugija laiko susirinkimus kas 
nadfcldtenl kiekvieno mfinseto,' £r* vak - 
po-platti iy.. Petro j^w0w »al<į, 499 
& Ssrortiifett South'’.&Mtont' iimLL? +
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