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IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO;
*

i
*1

iOrganas Amerikos Lietuviu 

Rymo Kataliku Sv&rito.

, Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

' Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukoa ir pasišventimas dėl katali
ku spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir Žmonėms naudingesnis, 

. negU pirkimas, bažnytinių indij ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataliku Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- 

A daviniu. ; r
1! Vyskupas Kilian.

....... j, ........ : ..... '■ ■

D ARB.I KINKAS
— Eina-----

utarninkais, kktvergais ir 
SUBATOMIS.

I1B9B. • * • .»■ -t«»* , J4.50, . — ■;

Užr’ubežy metams .. .....►•T. i. .$5.50 
DARBININKAS

366 Broadway, Boston 27,. Mass. 
2’el. Souto Bosion 020.

K

P- TRIBUNOLAS NVTEI- 
J ' SĖTAS.

,___
• sysis Suv. Valstijų Teismas 

išnešė naują svarbų verdik
tą. • Firmų - sykiu šitasai 

. Teismas turejo dalyką su 
garsiuoju ICansas valstijos 
Industrialiu Tribunolu. Ta
sai tribunolas buvo įsteigtas 
risti ginčams, kilusiems tarp

■ darbdavių • darbininkų. 
Tam tribunolui priešinosi 
darbininkai.

Charles • Wolff Packing
> kompanijos darbininkai 
prieš du metu buvo pareika
lavę algų pakėlimo. Kom
panija atsisakė pildyti rei
kalavimus. Tada darbinin
kai kreipėsi į Industrialį 
Tribunolą. Šitasai Teismas 
pripažino darbininkų rei
kalavimus teisingais ir liepė 
kompanijoms pakelti algas.

. Pagal Industrialio Tribuno- 
; lo taisykles abi pusi turi pil

dyti tribunolo verdiktą. Bet 
: šitame atsitikime kompani
jos pasipriešino ir savo bylą 
"nunešė į Augščiausįjį.Suv. 
Valstijų • Teismą, ’ Šitasai

. Teismas išnešė savo verdik- 
. tą birželio 11. d. Pareiškė, 
kad Hansas valstijos Tribu
nolas neteisėtai pasielgė. .

Šitasai verdiktas teisybė 
išėjo prieš darbininkų rei
kalavimą. . Bet šiuo verdik
tu kartu uždrožiama mirti
nas smūgis ‘ ir darbininkų 
nekenčiamam Industriajiam 

‘ Tribunolui.
* i -   ..   J -   ■ .

mSTYNĖS SODU ALI S- 
~ TŲ SU KOMUNAS- 

TAIS.

Bilbao, Ispanija. — Lai
ke rinkimų agitacijos soči ja- 
lįstai ir komunistai susimu
šė.' Vienas soeijalistas buvo 
nušautas. Kitas soeijalistas 
buvo labai apšaudomas, bet 
išliko sveikas.

DŽIAUGIASI

VERDIKTU

IVaslihigfon. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompėrs pa
sidžiaugė išgirdęs, kad Aug- 
ščiausysis Teismas pripažL 
no Hansas Valstijos Indus- 
triali Tribunolą, neteisėtu, r 
.Gompėrs sakė, kad nors šis 
verdiktas reiškia nepripaži
nimą pakeltų darbininkams 
algų, bet kadangi kartu' pa- 
smaugiahias . Tndustrialis 
Tribunolas tai .reikią pasi
džiaugti. Gompėrs sako, 
kad A. Darbo Federacija iš 
pat pradžios pareiškė, kad 
Tribunolas eina prieš kon
stituciją, neš įveda privers
tiną darbą (baudžiavą-).'

Gompėrs sako, kas-žin ar 
gub. Allen, įsteigėjas Tri
bunolo, eitų debatuoti su 
juo, kaip anuomet kad da
rė.
r . • tfc

. Dabąrtinis ICansas valsti
jos -gub. Davis ketina su
šaukti legislatūrą, kuri pa
naikintų Tribunolą.

KĮLA PRIEŠ '
’ : SUKILĖLIUS.

ūkininkai pradėjo steigti sa
vanorių armiją ImvaLprieš 
sukilėlius pagriebusius val
džią. Esą jau sudalyta ar
mija iš 100,00.0 savanorių ir 
jų sąkicius didėja.. Sukilė
liai, pagriebusieji valdžią, 
teturi pasekėjų tik Sofijoj, 
krašto -sostinėj.

PASIDAVĖ

Losddn. — Rusija . paga
lios visiškai nusileido Ang
lijai. Pasižadėjo atsižadėti 
propagandą vesti prieš Ang
liją ir teip-gi pasižadėjo at
lyginti už padarytus nuosto
lius. Uz. nužudytą kapito
ną užmokės našlei’ $50,000. 

Kita Anglijos pilietė, kuri 
buVo rusų kankinama gaus 
atlyginimo $15,000/ Rusija 
pasižada nekliudyti žūklavi- 
mui palei Mimnianską. Ru- 
sija neves propagandos In
dijoj, Persijoj, Afganista
ne ir atšauks savo propagam 
distus iš Persijos. . . .

---------------— {
SUKILIMO PAVOJUS.

- Mne.nster. — Kancleris 
Cuno labai liūdnai žiūri i 
Vokietijos ateitį. Jis sako, 
kad Vokietijai gresia bolše
vikiškas sukilimas; Jis gą-’ 
lįs prasidėti-;bitė valandą?’ 
kadangi Vokietijos”masės y- 
•ra‘ alkanos. Tai gali pama
tyti kiekvienas, praleidęs 
nors porą savaičių tarp dar
bininkų. Todėl valdžia tuo 
yra labai susidomėjusi.

“Mes pasiekėm galą. Jei
gu Poincare mano, kad jis 
gali .išspausti daugiau krau
jo iš Vokietijos morkvos. 
tai aš kviečiu ji atvykti i 
Bėrimą ii' pačiam įsitiknti,” 
sakė/Cuno.

•/Kad . .pasiliuosavus nuo 
Francį jos miltaristų jungo 
Vokietija yra. pasirengusi 
užmokėti iki paskutinio ska
tiko,, bet sunku yra susitar
ti su Franci j a, kadangi ji 
atmeta Vokietijos., pasiūly
mus dar jų-vįsai nė negavu
sį.’ Ftancijni .rūpi ne ’kon- 
tribuciji? klausimo.
inas, bet' Vokietijos ekono
minis sunaikinimas. Ir joi-

DŪMIT-DŪMAI. v

•Pereitą utarninką Naujo- 
sioš .Anglijos^žmenės-irt-sL 
stebėti negalėjo, iš kur tiėk 
dūmų atsirado^ -. Kiekvienos 
apylinkės žmonės gal manė, 
kad tik jų apylinkėj .kur 
nors, “rubbish” dega ir dū- 1 1 
mų pridarė. Bet pasirodė, 
kad- dūmai apdengė - visą 
Naująją Angliją. Dūmai 
uždengė 120,0'00 ltetv. mai
lių plotą. . . r

Ne vienas spėjoį .kad kur 
nors miškai dega. t. Ir spėjo 
teisingai.. Baisus miško 
gaisrai; ištiko New Bruns- 
wicke, Maine iį. Rho.de 
Island valstijose. ■ Drėgnas, 
kaip paprastai siaurės vaka
rų vėjas papūtė debesius dū
mų po. visą Naująją Arigli- 
ją ir jie kabojo pažemiais 
priklastį darydami žmonėms 
miestuose ir farmoše.

Miškų gaisrai .ne visose 
vietose pateko gaisrininkų
kontrolėm . Bet j^ėr porą neradę. < _

v

dienų gaisrai jau būsią jit 
kontrolėj e. “ Geltonos die
nos ft dar ne visai greit baig- 
sis, nes vėjas tebepučia iš 
:g:aisrų apygardų.. Tiršti įdu- 
mai nė .tik priklastį daro 
žmonėms ant žemes, bet keb
lumą daro ir laivams, jurė- 
j.e.’ Pakrantės dūmai kaip 
migla apdengė. Laivai turi 
vartoti visus . signalus?-' iv 
priemones migloto oro.

Tiršti dūmų debesiai pa
siekė Ne\vHaven, Norwiėh, 
New London ir kitus Ct. val
stijos miestus.-

Massachusetts valstijoj 
motoristai ir automobilistai 
dieną turi važiuoti su nak
tiniu ątsąrgųmu i£.. su žibų: 
riais. Buvo pasklidęs gan
das; kad. vakarinėj Mass. 
valstijos dalyje kilo miško 
gaisras. Tai. Amherst’o ū- 
kio mokyklos studentai bu
vo paleisti ieškoti gaisro ir 
gesinti. Bet sugrįžo nieko

* ■ <

Atėjus šiltoms dienoms, 
Klaipėdoje1, Viliaus aikštė
je?Akas sekuiadienįvidudie
ni nuo 12 iki 1 vai. d. griežia 
karo orkestras, • . •

Gegužes men. K j d. 
Klaipėdoje buvo lietuviškai 
kalbančių- valdininkų susi
rinkimas. Pirmininkavo p. 
Vytė. Algų klausimą refe
ravo p. Aušra. Dalyvavu-, 
šieji tame posėdy Vyr. Geibo 
Kom. nariai p. Jankus, p. 
Lėbautas ir p. Pėterajtis pa
sižadėjo prašyti valdžios, 
kad ši valdininkus aprūpin- 
•tu didesnėmis algomis. Vai- 
dininkai visi’patikrino savo 
ištikimybę valdžiai. -

— Gegužėsmėh. 14—-T9 
d. Klaipėdos policijoje už- »
melduota 19 svetimšalių, 75 
bedarbiai vyrai ir 19 be
darbių moterų.

. — Gegužės mėu. 16 d. 
Klaipėdos turguje sviesto

T
IE,, kurie, mano; kad darbininkai negali pasiliuošuo-

ti nuo išnaudojimo—savo širdyje piktžodžiauja
ę 4 . • . •

Dievui, .kuris žmogų padare laisvu ir augštos vertes su- • ' ■*
tvėrimu, gamtos valdonu.. . ■

l

• Gegužes men. 12. d. iš 
Klaipėdos uosto išplaukė 
trys laivai. Vienas į Mari- ' 
sonliafeiią, Intas' į Kėpciiha-'; 

_ gu-^r-^nbii. su malkomis Am ;
trečias į Hamburgą su coliu- • 
Ii ozu. ' . ;

“Krašto dirėktorija iš
leido įsakymą, kuriuo pave
dama policijai 'sekti turgų 

■ eigą ir gaudyti šmugierius,' . 
nes pastarieji, . neturėdami 
jokio leidimo,> perka gyvu
lius, -javus.ir jais spekuliuo- 
jm ■ .

i—Gegužės m. LL—19 d- 
Klaipėdos policijoje užuiel- 
duota 4 lengvos vagystes? 
suimta 5 asmens už girtuok
liavimą ir 1 dėl tardymo. ’

— Gegužės m.. 14—19 d. 
Klaųičdos uosfąn įplaukė S, 
laivai: vienas iš Rygos, kitas’ 
iš Liepojos, trečias iš Kek
so-, ketvirtas iš Rūgęnval- 
dės, penktas taip pat iš Ru- 
■genvaklčs, Šeštas iš Stetti- . 
no, visi tušti; septintas iŠ 
Hamburgo su kroviniais ir' 
4štuiiias4š Karaliaučiaus .sįv^-~ 
kroviniais. Išplaukė taip» 
pat 8laivaidu į Hamburgą

£
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TIEMS, kurie amžiną vergavimą skelbia—matyt rūpi 

darbiniukiĮ vergiją palaikyti. Vergija pranyks—kai 
protai nušvis ir širdys prablaivčs. Kooperacija griauna

' . 'T
vergiją iš pamatų.

• V * v •* įsrisi-
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LIETUVIAI OARBINlįB MUKITE!
Kad “Darbininkas1* jau parduoda Lietuvos pinigų—li
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, ■ kurie' norite, kad Tusų 

.. siunčiami Lietuvon pinigai patektų į-Jūsų giminių’-ran-- 
kasf Visuomet kreipkitės pas “DARBININKU/’ - jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums pfaarnaus.
Darbininkai, atsimnkite kad“DarbįninkasV yra Jusiu

. j DIDŽTADSIAS DRAUGAS;; “ . - < f
Siųsdami pinigus aKklausdatnį litų kainų visuomet adre- 

' ’ suokite laišk8s””šiĄip; : <* ' .

‘'V'.:/-y./ AR B^INįNKA^^
366 West BroadVray, Boston 27, Ąfąss

J . ........... 111 1

DIĮMS PASISUKIMAS.

. Waterbiii'įh Ct..—. Perei
tą nedėlią L. D. S. Connec- 
tįcut apskričio piknikas pui
kiai pavyko. Žmonių su
plaukė milžiniškos minios iš 
įvairių Ct. valstijos lietuvių 
kolonijų. Oras pasitaikė la
bai geras. Skaisti saulute 
žiljėjo, buvo šilta j visi links- 
iniuosi ir džiūgavo. • ‘ < ■

\ ' Beporteris.•V

ŠĖRĖJO KAlImiE Už

; .. : ■ KITĄ. C

.*
kuris buvo iiute'istas kalėji- 
man už peržengimą proliibi- 

. ei jos įstatymų. Cliapman 
turėjęs gauti po $100. ir po 
•$5 į dienų. $100 gavo, bet 
kitų negavo, kadangi N ic- 
rito pabėgo į Italiją, pama
tęs, kad iš to nušamdymo 
kito žmogaus sėdėti už: jį ka- 
lėjitne - gali išeiti blogai 
Cliapman, taipjau keli, kiti 
žmonės tapo areštuoti ir gal 
būt jis. vėl nueis kalė j iman 
ilgam laikui, tik jau benio- 
kesties.

<v

Chicago, “ Robert Cliap 
man, ’ 811 8. Štate St., pri.šL 
paliko, kad jis .atsėdėjo D v 
Kalb pavieto • kalėjime 19 
dienų už tūlą Gamei Nicrito,

> •

. kiaušinis, 500 mk., * svaras 
kiaulienos 500 mk., jautie
nos 400. mk., svaras žuvies 
900—5000 n ik., centneri s 
sėklinių bulvių .1.2,000 mk.,. 
ir metras malkų 30 litų. . ’

’ -— Gegužės mėli. 17 d. gi
lutės turguje • sviesto svaras 
kainavo'.7000 mk.’ kiaušinis 
600 mk., litras svogūnų 2000 

Imk, vidutinė vištą' .10,(Km!
mk., svaras žuvies 9,00-r-30u;) 
.mk., pora keturių savaičią 
paršeliu 120,000 mk., ccm- 
nė ris rugių 90.000 mk., kvie
čių 120,000 mk, miežių 75.- 
000 ink,,, avižų 70,000 mk. 
ir bulvių 10,000 ink.

— Gegužės mėn. 29 d. su. 
dideliu pasisekimu . praėję 
Klaipėdos miesto 
Verdi opera “Traviata;" 
kultoje Alfredo rolę ši kai 
tą vaidino K. Pet rauskas, o j 
Violetos p-ky Jozevskaite. '•

• — Gegužes mem 18 d. vėlr .. . T
... . .. 'reikia, mokėti dideliausius ‘pradėm • vaikščioti elektros i \ v+.

L ■ ' ' i> i .- . • iHiokesinus valsčiaus valdv-tramvajai. Raskutminis•. . . . ■ v n
_ . . _ bni, . o..be to dar seimeliui,

A a , v . ‘-ii kurio jiepierinkm. bet kuris
doie liukais tramvajus dėl ,v . V . , , .. •

>. 'v .. . . . išsemia is ni daugybe pini-.menko zmrnnn judėjimo bu-,. . . py , , \K .. , . A tetos tikiiinvliiis lenkai
vo sustojęs. ’ y n, • T

: • v - apkrauna mokošnuus nevio-
Kadangi Khtipėdos mulai — "" e*-’—

prekybos rūmuose pkUnc’ 
roj) iki šiol lietuvių pirkini

■ nebuvo tai dabai’, vatdžtai
c L 'L a .»'•

\u eeliuliozu, trečias įMucl-> 
deldorfą su malkomis, ket
virtas į Kotką tuščias, penk
tas. į Kotką . 
ir aštuntas' i ’ Liepoją 
svaiginamaisiais gėlimais.

. — Klaipėdos krašto dar
bininkai nuo sekminių algas 
reikalausią mokėti litais, nes 
'markėmis esą jau nebegali
ma pragyventi: prekių kai- 

; uosi1 kas savaitė pakylančios 
100V.. (> algos pakeliamos 
.vos 25 L ar dar mažiam-

Gegužes men. 14 d. Klai
pėdoje suimta trys gatvių 
plėšikui, kurie paskutiniu 
laiku, vadindamies krimi-

• tbarr, | Halines policijos’ valdinin
kais, apiplėšė gatvėse kele
tą žmonių. .. •

1

v su malkomis, ■ ’
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.. Pažymiui'. šven?Į>uiij
.valse. Virtos. gyventojams

(

«

vykti '.Amerikon.Rusijos 
valdžiiv jūkių kliūčiiyžydaius 
uedArys. ' .

savo nuožiūra. - Pav.t 
vienas kaimo ūkininkas B? 

; turintis loiikiysunpAiją, tu- 
rėilamas 120 dešimtiniųuno- 
km sehnelinr luįiįjp 1. m., o 
kitas lietuvis A.. turėdamas 
tik 2a došimtines žemes,- tu? 

1 ri mokėti 75,000 Km. //' ’
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* SNna11 South Boston’o utarnlnkala, 
fattvergnlg ir irabatomU. Leldiia Am. 
LjarruviŲ Rymo Katauių Žv. Juozapo 
lUMiirancŲ S4roi«u« ’
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“D.^BBININK AS” 
\ , JThe Wobkeb),

OCmr LmiTATfian'7 iHi-Vrakut Papik

gnbllshed etery Tuesday, Thursday.
, J Bbd Satūrday by St. Joseph’b Lito-

. JUANIAI* b. C. AgSOCIATION ov Labūi,
■ -- - - \ 1 .. ----- ———‘

\į\f \ /^JJritėred WW<^nd»tfn8g'faatter Sept 
J 12, 1915 at tnė post office at Boston,

• Mass., under tne Ačt o£ Mareli 3,1879/ 
. “Acceptance for mailing at special rate 

pf postage provlded for in Seetlon 1103, 
.Ačt of Oct. 8,1917, authorlzed pa July 
12,1918?’ *

SutHČfitftori Rat9tl "

Yearly «>-<>■>>•• *...$4.5(1
Boiton and suburbs ............■, " 
Forelgn countrlas yearly ........$K5ĮF
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Skriaudžiamiems - lietu
viams palengvėja kovoti už 

.•savo teises, kuomet galingas 
civilizuotų tautų . opinijos 

t, reikėjas užtaria lietuvius ir 

'-pasmerkia lietuvių skiiaū- 
y dėjus.

T Jie Boęton Hcraldi™ 
kartą yrą taręs malonų lie
tuviams žodį. Šitasai laik- 
rastis visai netikėtai prabi
lo apie lenkus - ir lietuviu- 
birželio 12, š. m. Tos dienu

* laidoje Tite Boston H e raiti 
turi editorialą antraščių

t

BLAIVININKAI, RUOŠKIMĖS I SEIMįl
— . ? ■ 
Lietuvoj. - Apie tai pasitar
sime sekančiame seime. - Bet 
akciją iš. Lietuvos ’ Blaivi

ninkų mes imkime tuojau.- ,

Lietuvos Blaivininkai sta
to savus namus kurių nau
doji,mas padės sparčiau va
ryt 'blaivybės darbą. Jie 
prašo mūsų pinigų kad tin- 
mniai tuos4‘Blaivybes” na
mus atremontavus. Mes gi 
ren

bedarbes, o “Darbininkas” 
nei kojų stiprų, nei dvasios 
nebebuvo turėjęs. - Tokiu 
būdu apie $1350.00 dar ir 
šiandien esą neišmokėtų 
nuošimčių už bonus. Dauge
lis žmonių, tikram reikalui' 
ištikus, prašė grąžinti pini
gus, indėtus į bonus./ L. D. 
S. negalėjo to padaryti, nors 
ir buvo žadėjusi. Iš to bu
vo daug rūgo j imu.

Štai, pavyzdžiui vienas iš 
tų bonų savininkų (M D.) 

4šio straipsnio rašytojui taip 
^maį^nįąi” 4lkMbmė^Ą

4 4 Gerbiamas* Darbininkų Są
jungos vadovai, a§ klausiu jū- 

. sų, ar jūs esate dvasiškas va
dovas ir ar jūs atliekate sava 
priedermę kaip reikiant. Jūs 

’ sutveria! visokias sąjungas ir 
perkat namus už svetimus pini- 
gus ir prižadat 5-tą nuoišmtį, o 
kaip pagaunat ’ pinigus į savo 
prakeiktu* nagui, ■ tai kaip Ju
desius Jėzų Kristų pardavė, j 
taip jūs parduodat savo dūsią 
ir kulią už žmonių centus. Jau 
j-ti metai kaip esu pirkęs tos 

. sąjungos .bonų už 50 dolerių,, o.
gavau nuošimčių išviso tik 1 
dol. ir 25ev.

Užklaustas platesnių pa
aiškinimų taip rašo :

ic1921 m. aš gavau laišką nuo 
komisijos, o tame laiške buvo 
prašoma atsižadėti nuošimčių. 
AŠ, apsvarstęs, kad7 tai yra ge
ru daiktu dėl sąjungos keli do
leriai, bet visiį nuošimčių do
vanoti nenorėjau. Aš parašiau 
laišką ir prašiau kad man pri
siųstų plunksną ūz "kokį i Ūol. 
ir 50 centų, o i doleris tegu 
lieka dėl sąjungos. Laukiau pri- 
siuntiino per 3 menesius. Po 
-trijų mėnesių atsiuntė ‘man 
plunksną ir postkartę,. ant ku
rios parašyta, kad plunksna 
■kainuoja doleris ’ 50 centų, o 
nuošimčių ! dol. 25e. ir reika
lavo iš manęs 25c. Aš parašiau 
laišką ir indčjau štampų už. 26 
centus ir klausiau, dėl. ko man 
priguli $1.25, o iie: $2.50. Ro
dos kad mano laišką kas nune
šė į. peklą. Jokio atsakymo ne
gavau per visą tą laiką nuo 
1921-ų metų. Aš per tuos 3 me- 

,tus apie 50 laiški! rašiau. ,.; bet 
atsakymo negavau.,. o Tams
ta rašai, kad tie, kurie valdS 

‘ -tuos, žmonių centus yra geri su
tvėrimai. Jeigu jie visi geri/ 
tai kodėl jie susuko. Ar aš 
koks kvailas, ar šuo,, kad ma
nę erzintų.., ” . •

. Skaudūs tai žodžiai... be: 
ar-gi jie nėra teisingi? Kas 
išdrįs akmeni mesti i tą dar- 
bininką už jo šiurkštumą 
Gerai apsisvarstęs nutariau 
siųsti jo •žodžius į “Darbi
ninką,” kaipo pamoką vi
siems, kaip reikia skaity- 
ties su žmogaus siela. Kaų 
anas B. D. taip lygiai gal 
jaučias daugelis tų, su ku
riais mes turėjome reikalų. 
Meg su jais pasielgėme tik
rai kapitalistiškai.. Mes 
daug jiems žadėjome, išga- 
vonu? jš jų pinigus, o paskui 
neriui rėme reikalo įiei. į jų 
laiškūs atsakyneti. Sakau 
metSį nes nors aš ir toli-bu
vau nuo tų bonų—tečiau 
dalį atsakomybes turiu’ ‘pa
nešti ir aš. ,

Kokia iš to visa .išejtis, pa
kalbėsime kitame straipsny- 
je; -•> j’/’C ..v?" te

%

• A- ■ Wlk. Nors , Pilnieji Blaivinin-
-į——- [kai turi savo organą ir jame
prie jo po keletą valandų.| savus .reikalus gvildena, te- 

Čiaus nebus pro šalį rašyt a- 
pie Blaivinftikus ir jų reika
lus ir “Darbininke.”

Šių metų Blaivinipkų Sei
mas atsibus Waterbury, Ct. 
Centro valdyba ir apskričio 
susivažiavimas Waterbury 
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Noriu tarti keletą pripa
žinimo ir pagarbos žodelių 
mūsų muzikams Marijonai 
Čižauskienei ir Jonui Či- 
žauskui—ne dėlto, kad juos 
iškėlus augščiau Litų mūsų 
muziku. Čia pat turėčiau 
pridurti Jonė brolį, kun 
Juozą Čižauską, sū kuriuo 
jie puikų “trio” sudaro. 
Reikėtų ne žemiau pastatv- 
fįą ir ■ p^ Jdkjksid faopęlni^, 

ir Pocių,, ir dar kai-kuiru 
kitij, bet Šį kartą man rūpi 
ypatingai pabrėžti nuopel
nus Marijonos ir Jono Či- 
žauskų, kurie sutartinai 
veikia vienoje didžiulėje 
mūsų kolonijoje, Baltimorė- 
je. Nesenai jie vaizdžiai 
parodė savo darbuotes vai
sius* z -

p. Marijona Čižauskienė 
sopranas — solistė, į- 

I steigė Baltimorėje giedoji
mo mokyklą, kurią šiemet 
lanke 16 mergaičių. Visos 
jaunutes— nuo 15 iki 18 
metų, daugiausiai augŠto- 
sios mokyklos mokinės, lie
tuvių darbininkų dukterys. 
Savo koncerte, laikytame 6 
gegužės,- mokykla netikėtai 
pareiškė keletą tikrai, gražių 
ir /stiprių talentų. Jų savi
ninkės jaunutes nepilnai dar 
šūaųgifsioš mergaitės. ‘ Joms 
beaugant augs jų balsai, 
bręs jų talentas; nenudils ji
sai ir nepražus, nes jį auk
lės luityrusi - ir atsidavusi 
mokytoja. * Rūpėtų man la
bai dvi-tris mergaites išvar
dyti, • bbt • susilaikau, . kad 
joms pačioms galvelės neap- 
svaigtų, —. nes dar daug 
darbo ir jos turi pridėti —- 
ir kad kitoms drąsos neatė
mus. ' .
' p. Joną Čižauską žinojo

me, kaipo baritoną-solistą, 
.kaipo . nesulyginamą choro 
vedėją, kaipo gabų vargonų 
Valdytoją (turi kur pasiro
dyti, grieždamas ant di
džiausių vargonų visame 
Baltimorės mieste. Jie kai
navę $17,000.00). Ir bė to 
dar turi stiprų dailės mece- 
nasą asmenyje savo klebono 
kliu. J. Liet. Tečiau p. Č.i- 
žausko -gabumai ir energija 
surado clar vieną darbo dir
vą. 1 Nesenai jisai suorgani
zavo pirmąjį mūsų išeivijo
je Lietimų Simfonijos Or
kestrą. Birželio 4 d. Šv. Al
fonso svetainėje, Baltimorė
je, tasai orkestras davė 
pirmą koncertą. Išpildė 
keletą lietuviškų muzikalių 
veikalų, ’o taip-pat ir keletą 
sunkesnių klasiškų veikalų^ 
tarptautiniai žinomų. Išpil
dė, gali sakyti, tikrai geraį?

Orkestras susideda.. išviso 
I iš 26 muzikantų: 20 smuikų, 
1 korneto, 1 trombono,. 1 
klarneto, 1 f įeito, ■Tkontra’- 
baso ir 1 fortepjoiio. : ■

Kasgi - tie orkestrą nariai, 
muzikantai? .Vėbgį jauni 
vaikijĮiikaį,' dąiignįuslą bug
štu jų - mokyklų ir faiegij ų 
mokiniai,; šviesūs,? gudrūs, 
gabūs ■— gražiausios jr dhūg 
žadančios - pa jėgos.; Ir čia" 
pratryško skąidrmi keletas 
lieąby,t&įįąų •talęįjių- . 
-pijanistas 1$’ m, įjuo mažų 
dienų teteką .beskąnibįnūu- 
tįs. : Kęl mažąš buvęs,. 
kedąvC teartais diržo, ;kad 
privalyti pvie pijate gi ’dte 
bar jte Jteliifalimą- esą ifa 
jo nuvaryti. Knsdien?šėtlįs

Visokia idėja šiandien 
plinta lab j ausiai per spau
dą. Taip pat ir kooperaci
jos idėjai išplatinti reikia 
spausdinto žodžio pagelbos.

Mūsų išeivijos .istorija, tu 
rėš tarti pripažinimo ir pa
dėkos žodelį mūsų 4 4 Darbi
ninkui,” kad jisai pirmas 
svetingai pravėrė savo skiltis 
kooperacijos klaiiiimui. Jei 
niįo paDpradž/ų mūs^/t. 

S. gyvavimo būtų sttsispie- 
tęs Bostone susipratusių ko^ 
operatorių-idėj minką stip
rus būrelis, šiandien .mes. 
būtume-visai kitaip stovėjo. 
Būtame gal apsisaugoję nito 

....... apetito mūsų pirmųjų, kapi- 
";"’h talistėlių, būtume ’ išauginę 

stiprų ‘ kooperacijos judėji- 
-.0 mą mūsų išeivijoje ir gar- 
HAu bingai atsistoję pirmose ei- 

. lesė tarpe ateivių tautų; o 
ii; pats mūsų “Darbinin
kas” mažiau gal finansinių 
vargų būtų turėjęs.

Bet atsitiko kitaip; pir
mieji mūsų kooperatoriai / 
(labai nedaug jų tebuvo) 
arba išvažinėjo, arba davė
si pasivilioti korporacijų i- 
dėjai, pasidavė greito pra
turtę j imo pagimdai. “ Dar
bininkas” įsisteigęs su ma
žučiu kapitalu-: iš suskolintų ; 
pinigų, negalėjo tinkamai 
išvystyti veikimo’ ir stipriau 
finansiniai atsistoti, JSTętru- 
kus atėjo bendrovių gadynė, , 
o su ja ir “Darbininko” lai
kinoji vergija korporacijų 
idėjai, kuri tęsėsi beveik 

I per 4 metus iki 1.922-ų me
tų seimo. Kai buvo parda
vinėjami bonai, tada 4 4 Dar
bininko” sparnai’ jau buvo 
parišti, jo dvasia- supančio- ■ 
ta ypač* vienos iš didesnių 
mūsų bendrovių, 
kitų- vidujų 
“Darbininko”

♦
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Polancl cind Her Generah.[įąe-j 
Rašo apie tai, kaip Lenkija i 

. apteikė .savo generolus -nau
ju Lenkijos Atsteigimo Or- 

• denu. Tarpe gavusių • ttlos 
• ordomis yra Pilsudskis, Pa- 

dereivski, Ponikowški, He
leris ii’ Želigovski. Taigi 
tas įtakingas laikraštis ra
šo, kad Lenkija suteikdama 

’ razbaininkui Želigovskiui 
ordėną su juodino savo’ bar 
tąjį erelį ir .suteršė naujai Į 
steigtą (ir doną. T Ji e Bosi tu < 

' Herald parašęs, kad kiti 
Lenkijos veikėjai' užpelny
tai gavo ordeuus, apie Želi
govskį šitaip rašo :

“ZeligOAvski is. notorimis- fui! 
an adventui!;, of auotlicr dės- 

. eriptioių- in which uo glory w.r 
yvou by him o r liis governincni 
IIoav did be obServe the armis 

. tiec eoneluded bet\\*een Poliui'!
. aud Lithtiaiiia in Octobei 

1920, at tlie instance of th-' 
Leagūe of Nations? It dre\v it 
line • betiyiKt ’ the tivo eountnes 
leaving Vilna on the Lithua- 

. nian side, yet before a .ivee! 
was out. be nuirehed aciros'- 
that line vith a re gula v Po 
lish army eorps into Lithuanl;: 
ant. took- posaesajon of Vilna’ 
lt tras a gross breaeh of i'aith 
blackeiiing. the - tvinte , eagb- 
Nobody believed that the ■■ Po 
lish general vould ha ve dari 1. 
to act so dishon’orably tvilhoi i 
oi’ders irom XVursaw. . ■

' “Britam and' France ’ tc r i ...
monstrated-with the Potiih 

: govermnent. lt eagerly ękmtod 
rešponsibiiity, deularing that 

’ Zeligbv.sld had' aeted of Hš 
. ovn aeeord' vitli Jns ovvit arniv 
corps, aiul that hc avus a ’rębol 
not amenable to ihe -govern 
ihmiVs authorilys Būt the go.< 
vernment did not send a-coupk' 
df Idyal eorps- 7ta briiig Mnį 

,z bacfcahd coiirt-totrtiai hhn.’ It
; di j not order -the testorathm o f 
Vilna te Lithuaūia, būt iūhtill 
the hėldčr oi‘ the pląnfa. -The 
Polish presš; bus gloried in Z 
Ugovsld’s cxploit. Ant

. ,tjic Pdlhh government bostovs
oji liim,. along with' threo for-' manship and ūiplomacy.”
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Buvo ir 
priežasčių 
finansinių 

vargų. Atsitiko taip, kad 
nors ir buvo. 4 ‘Darbininko ” 
nonų parduota už keliolika 
tūkstančių, teeinu tas nau
jas didelis kapitalas ne tik 
nepastatė “Darbininko” ant 
kojų, bėt dar labjaus jį Į- 
miukde. . Šiandieną, tiesa, 
mūsų 4 4 Darbininkas' ’ - j au 
itsilaikp. Yra viltis gėrės-j 
lės ateities. Bet ir šiandien 
lat vis prisieina ranką atkv 
lūs ubagauti pagelbos — au
kų. Iiigijome net blogą uba
gavimo paprotį.

Prašėme seniau, kad atsi- 
iadėtiĮ savo paskolų tie, ku
rni pinigais “Darbininką”' 
iždejome.

Prašėme vėliau, kad bo- 
iu. savininkai. atsižadėtų 
įuošiničių,. kuriuos regule- 
/iai kas metai mokėti buvo- 
nė apsiėmė.

Vėliau net ėmėme prašyti, 
kad ik bonus padovanotų.

Dėl * nuošimčių (už bonus 
/ieną sykį buvęs .padaryta’s 
let valdybos nutarimas, kad 
ik tiems nuošimčius mokė

ki, kurie jų prašys; o.: kurie 
lieko nesakys, tylės — tai 
leiuoketį ir laukti, kas bus. 
r nteuostabu,’ kad iki ■ to 

priėjo; laikai buvo sunkus.

.............'■■■■■■ĮjĮMilII H’l» I M y •l

mei* pteinierš, •Ihuta'aUsid1,I>o- 
įnkbu'ski and »Sikwką and 

,• fotų diploinats.'the highost de- 
t ('orntipn that JPoIaąd .ean eon- 
' f te ŠuTcly the orderis t ar n islv 
ed that i’eū'teūū. rehėltion ;.or 

fcobbpry eąually wi th sf a los-
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ŽMONIŲ LIKO
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■ smar
kaus J ietims al)i - Afkahsas 
upės išsiliejo, f. užliejo dūlį 
Uiięstd ir-šimtai žmonių liko 
be. pastogės. Gauta žinių a- 
pie pptv&iuš ir kitosb Kau 
sus dalyse. -

: 'i; '
' >#. t** ». ' Ate-* '

'fe ..te;

Paprasto darbininko sūnus. | 
Teknika taip jau tobulai iš
miklinta, kad galėtų vienas 
gražius koncertus ’ duoti. 

Bręstant atsiras, daugiau gi
laus .jausmo, platesnes iri 
galingesnės tverybos; lieto- . t , . ,
ūmoje ateityje, jei viskas, miižūrėjo tinkamiausiu, 
eis tvarkiai, turėsime iš jo Ger. kun. klebonas Valąntie 
lietuviuką paderewskįL Ar-įjū/i uoliai Efavhiiiikus kyie- 
fe J. v/—#-os Mufeilcia ten susivažiuoti. Išrodo 

vaikinas, tėvo .mechaniko kad, seimas bus šaunių-šau- 
nižinieriaus kiek ant smui- mansis,.
ko griežti pamokintas, be Seimo dienos. yra 7-ta ir 
jokio profesoriaus pagelbės g-ta rugpjūčio, 
surado, kad jo smuikas jam į 
-kalbatea4H^asa^°teWisaiL 
jaučia ir trokšta. Jei tašpieteliams reikėtų kuo- 
vyriukas neduos savo .tik- uoliausiai dirbti iki seimui 
ram talentui užmigti, suąi- Dirbti, rašyti, galvoti! Nes 
lauksime it iš jo garsenybes,- reikia getų darbų, ir

Tautines garsenybės tik pienų.
taip ir išdygsta, kad jų ta- Ką šįmet seime'svarstysi- 
lentą reikia surasti ir paža- nie • Ir vėl kaip negerti? Ir 
dintis jaunatvėje, kad pas- vėl kaip kitus, nuo gėrimo 
kui 'duoti jam galimybės iš- sulaikyti? . Taip.. Tas tai y- 
augti ir stiprėti. Tolimoj e fa blaivininkų auksinis- sie- 
Baltimorėje atsidarė lietu-piS-
viškų talentų suradimo ir Pasekmės mūsų užsibrie- 
auklėjimo įstaiga. Ją gali pime remiasi gi ant įrankių 
vesti tik talentingi, žmonės. D1* būdų. Mes ėmėme kaipo 
Tokie yra Čižauskai. Gar- gerą įrankį literatūrą,’ pra
bų jiems. Valio ■ lietuvių mu- kalbas, vakarus, išvažiavi- 
zikos pijonieriai. įnius, ‘seimus. • Bet išėmus
. •^..J . ‘ + iiteratfei, kiti visi įrankiai

Bet kai-kam priguli dari ,nA SpnilKn1 
garsesnis valio. Tai visų- 
pirma mūsų tautos genijui 
Per amžius slopinta tautos 
drasia ■ ’ judošiškij taojūjl Utelfttoa prUkaity. 
.migdyta,.siaurėssaldy- L ;ie įraHldo lavinangio h 

uessuvo, o t* lauke pa- : - Tl clvieJu
togios progos apsiredist!. mlms reilda bet.prie jt} rei. 

Lauke laisvės, šilumoš, gy- kia sistemos, būdų tinkamų, 
vybės. Svečioje Ameriko j e Vieną gerą aplinkybę pri
musų tautos dvasia- surado mena mums Lietuvos Blai- 
sau patogių aplinkybių apsi- vininkai. Ir šie mūsų bro- 
reikšti ir išbujoti. Ir, ro-hiai tvėrė skyrius, rašė, kal- 
dos, nebe, taip gaila tų mū- bėjo, mokino, agitavo ir tt. 
sų jaunuolių, jeigu jie, ar Dabar jie atrašo laišką į 

: jų vaikai ilgainiui susilies mūsų Blaivininkų Siisivie- 
su didžiąja Ainerikos tauta, uijimą per gerb. Dr. kun. J. 
Jie įneš gražų kraitį, ne vien Navicką sū prašymu kurį 
Amerikos tautai, bet ’visaiimesremsimeiriš jodarpa- 
žnionijaį; jie duos savo tau-simokysime.
tos dvasios žiedus, duosi . Gerb. Kan. Kuii. Juozas 
vardą lietuvišką.-Mūsų bro- Stakauskas- rašo gegužio 4 
|lių darbininkų stubose gimė d. 1923, gerb. kun. J. Navic- 
Ine vienas Caruso, ne vienas kui, D. D. laišką padekuoda- 
Padereivskis, ar.Misha Bl- mas daktarui už parinkimą 
man. Tėveliai nepasigaili aukų vieno j kitoj vietoj, pra
dam mokslo, susiranda “sa- pydamas jo ir . daugiau pa
jus gabumus ir- atsidavęs linkti ir norėdamas kad A- 
, talento -vystytojas — ir mes, merikos Blaivininkai pasko- 
I lietuviai, žengiame į kultu- liūtų Lietuvos Blaivybei pi- 
ringų tautų skaičių. Dar nigų. Gerb. Kan. rašo : 
vakar baudžiavinmkąi, šian* 4Blai\yrbėsJ Centro -Vai- 
dien jau besivejantieji pa- dyba, reikšdama širdingą 
čias kultūringąsias tautas, padėką už aukas, prašo 
gi rytoj gal jas šiuo-tuo iri Tamstą: 1) gauti aukų iš 
pralenksiantieji. Valio ga- pa^eiiių skyrių kas įnemio 
liiigoji lietuvių tautos dva-| apie $30., už kuriuos • būtų 
šia, valio jos genijus I

Gi antras dar labjau šir- 
‘dingaš valio pkiklauso mūsų 
broliams -darbininkėliams, 
jiems kurie šu sųnkiū var^ 
gu grumdamies, ' besigaili 
fefau pąskntinių lėšų savo 
vaikty. įavinįmųią moksle ir 
dalėte l^ty^AįĮ^.oAera*. 
gavę, jie fajaiičia ir supran
ta'jo.vertę; Jie suf&ratiię- 
tiivįškalštvėnne kelia savo 
šeimynos gerbūvį ir savo 
tentai vardų/ pelno. Ne tik 
vaikąinš geresnį gyvenimą,; 
bet ir savo scnal vei džiaugšr 
nuyrr rentimą jie tiio gabii- 
na. v I . '' . \

(fag jtete-tedsų d tdie j r 
■pašišvtmlelinu,‘tėvai; darbi 
įlinkai! .’ .. ■

Blaivininkų kuopoms ir 
pavieniams bTaivininkaniS'ir

<

r

r

ūkime Blaivininkus Lie- \ •
tuvoį ;BU^motoęiS.&.Ą/V/ J 
steigkinte Blaivininkų na* 
mus, kttr galima Ameriko
je. Kur nėra galima savą 
namų įsisteigti, ten steigki- 
me bent’ Blaivininkų kam
barėlį, ar sankrovą. Savas 
lttop'eiiš““plid'arb tinkamą 
aplinkybę darbuotis blaivy
bės dirvoj. . ’

-fe ’ - • ' v

Taigi sekančiame Blaivi- 
ninku Seime, Waterbury? 
Conn. turėsime apkalbėti a- 
pie šušelpimą “Blaivybės” 
Draugijos Lietuvoje ir apie 
steigimą savų namų čia A- 
merikoje. .

Blaiv. Centro Pirm.

ir būdų. Mes ėmėme kaipo

[yra tik sųjudinimo įrankiai 
j yra tik šujudiniino įrankiai 
— ūpo .sukėlimui. Nors pra
kalbos, kad geros, ir galima

4
4?

i . . -

galima palaikyti. veikėją. in- 
teligentąl pilnai ateidavusi 
blaivybės reikalams, • kuris 
rašydamas straipsnius ir 
darydamas paskaitas ir nuo- , 
lat-judinti! mūsų sustingu^ 
šių Vįšuomete.., Arne* 
galotib Centro Valdyba .gau
ti paskolą AmeriĮcos, Drau
gijose . apie $2,000.00 luž 
8—1.27c; • užbaigimui.Blaivi 
dies. Namų vr einoųid, •' ” 3) 
Prašomč • • gauti -• dauginus 
prenmūvrątbrių ° Sargybai- 
ir teiktis prisiųstų■ iš -kalno 
po Į. . ..
r Ųųrlv BlaivybespMuuihi- 
•,Iąiš:taiįvgi pamini kad -fa 
inuose būt .galiniu užlaikyti 
ir Bįalvybės^Ceiitro Biuras. 
.. Mes amerikiečiai be akte 

■ jo paremsinie palei* savo'iŠ?
gale’uBįaBybėS'? Draugiją

. ♦’

♦

> ■

t
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Artinasi 26 ir 27 d. birže
lio. Tose dienose įvyks mū 
sų brangios organizacijos L. ___  ___
D. Š. seimas. Prie tų dienų 
rengkimės visi ir visos L. D. 
S. kuopos.. Siųskim savo 
veikėjus į seimą, parūpin
dami jiems kogeriąusių įne- 
šimii pagerinimui L. D. S.

Tose dienose seimas išduos 
raportą iš savo metų veiki-’ 
mo ir užsibiieš veikimą atei
nančiais metais, . '

Broliai ii* sesutes darbi- • 
įlinkai ir darbininkės, kurk 
uepriklausot prie L. D., S. 
atsiminkim kad mes turim , 
eiti. į vienybę ir stoti petįs. 
petį, kad atremus visus si 
vo priešus kaip bedievybe 
teip ir iš ekonomines- pusė 

Tik tada mes. galėsim'veik 
ti daugiaus pagerinimui sa
vo būvio, kada pas pas mus. 
lietuvius. brolius sužibės 
broliška krikščioniška mei
lė, kada parnešim vaidus, 
barnius ir prasivardžiavi- • 
mus. Juk mes esame visi 
vienos motinos Lietuvos sū
nūs ir dukterys, visi vieno
je katalikiškoje bažnyčioje 
krikštyti ir mokyti šv» tikė
jimo. Tik į šią laisvės Šalį 
kaip atvažiavome iš vienos 
puses slegia mus vargas ir 

i išnaudojimas iš kapitalisti“ 
nės-sistemos, o iš antros gi 
puses visokios rūšies darbi
ninkų .užtarėjai vedė į ge- 
rosite darbininkų ateitį, į lai- ' 
mę, bovino mus savo gra
žiais žodeliais ii' džiugino 
dideliais daviniais, bet nie
ko gero jie munis nedavė.

Daugeliui iš mūsų brolių ir 
sesučių atėmė tikybą; dorą, [ ’ 
artimo ir tėvynės meįįę; iš
vedę dūli miš iš krikščioniško 
.darbininkišku; kolio • kelio, 
nuvede žydų keliais, kad su; ' . 
jU’pagelba mumis išnaudo
jus. Gana niilms klajoti jų . .
keliais, tufas susiprasti ir 
stoti į krikščionių darbinin
kų eite į L1M, .fa tik'D. ' ' ‘ 
D. X‘ •
darbininkų ateities, prie lai- 1
nies, apšvietus ir geresnių 
darbo sąlygų. : ■ . .
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SPRINGFIELD, ILL.
* ’
Aną sekmadienį vietinės parap/ 

svetainėj, VyČiir 48-tos „kuopos 
jaunameČių skyrius po vad. muzi
kė Aleksio sulošė “Guminiai Ba- 
taŲ_L“Mokxkloje,”,ir “Žydas ir 
Dzūkas.” Geriausiai savo roles 
a'dko: K. Mankaitė, M. -Lapins
kaitė, D, Stanslovas, .M, Marčių- 
(ionaitė, A. S’tanslovaitė ir E 

’ Marčiulionaitė. Kiti lošė .viduti- w * . * • i
niskai. „ Vakaras visapusiškai pa 

71/ r. 11^ ;l\.\ w Birželio *3 d. . Vyčiai surengi
V -k V “šaltakošės”vakarėlį. Šeiminin

kavo Stasyte Brazaitė,’ Julytė Šti- 
pėnaitė ir Ūranutė Mankaitė. Lai
kas praleista maloniai ir pavyz
dingai, ’ '

Mūsų Baseballiiinkaų po vada-

•Ecpšio kas šventadienis su įvai
riais ^tymais” žaidžia ir neretai 
amerikonams “šinus apdaužę” 
grįžta linksmi namučių link. Su 
nekantrumu jie laukią seimo,"Trur 
turės progą savo gabumus, atvy
kusioms, delegatams. užreprezen- 
tuoti. ’ jaunamečių “tymas” po 
vad. Bakūno ir Urbanskio ir.-yi 
nuolatai lavinasi.

Tennis ratelis vadovaujant Vik
torui’ Alsūnui ir Elenai' Bueevi- 
čiutei “raketais’ ’tik mosuoja ir 
beveik kas dieną savo “geimio” 
šakoje praktikuoja.

Skaitlingas Vyčių koras vad. 
’ muzikui Aleksiui Seimui ruošia 

gražų mųzikalį scenos veikalą. .
Iš pus-ofieialių versmių sužino

ta,. kad. Vyčių Vajaus ofensyvo- 
je mūsų kuopa Centro dovanąjai- 
mėjo. Iš to malonaus nuotikio 
visi vietiniai darbuotojai labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi.
. Birželio 17 d. 10 vai. .ryte vie
tinėj lietuvių bažnyčioje įvyks 
pirmas iškilmingos mišios gerb. 

*kun. Š. .0. Junkerio. Visos vie
tinės draugystės prie tos .iškilmes 
uoliai ruošiasi.' Po pamaldų Le- 
Iand Hotel įvyks iškilmingi pie
tūs. Vakariene atsibus pos sole- 
nizanto brolį Petrą S'tirlų. Va
karę.-Vyčių kuopa savo uoliam 
nariui kun., S, O. Junkeriui ren- 

.,-gia su labai įdomiu programų pa- 
.. gerbimo Vakarą.

Mūsų jaunimas su nekantrumu, 
laukia oficįalio L. Vyšny XI-to. 
Seimo paskelbimo; “Oli Boy !” 
Seimo rengimo komisija sako, kad 
seimas bus iškilmingas, interesin
gas ir imponuojantis, kokio nebū- 
.ta’ organizacijos istorijoj.

Birželio 24 d. rengiama pirmas 
šią vasarą piknikas. Bus įvairių 

• žaidimų, dainų, lenktynių ir ki
tokių įvairumų. Pelnas skiria
mas Vyčių Seimo reikalams.

K •: Vytė.
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deggimo komitetas: Stanislovas 
Matulaitis, Mateušas Urbonas, ir* 
Jonas Kiekis ir daugelis kitų buvo 
prisidėjusių savo darbu. Todėl 
vardan Albany, N. Y. lietuvių ir 
šv. Jurgio bažnyčios tariu mano 
Širdingos’ padėkos žodį kiekvie
nam dalyvavusiam iškilmėje.

Kun. Kleb. K. P. šatkus.

Building) ant viršutinių trepu 
pasitiko didis būrys miesto .politi
kų svetimtaučių su - New Yorko 
universitetą prižiūrėtoju prof, ap- 
švietos A. J, Smith, kuris' buvo į- 
galiotas New Yorko valstijos pa
imti. iŠ lietuvių rankų-lietuvišką 
vėliavą. Prieš paimdamas velia
mą, 'pasakė gražią prakalbą. Nors 
pats nekatalikiškos tikybos; bet 
jo prakalba pasirodė pamatu-ti- 
kypinių tiesų., Jis sake; Žmogus • 
žmogui į liuosybės negali duot i/ 

’tią^ai' pienas Dievas f kaimynišicos 
Lietuvai tautos nenorėjusios jai 
pripažinti laisves, bet vienas Die
vas,, kuris viską valdo davęs lais- ’/ 
vę ir nepriklausomybę, štai-tiems 
žmonėms lietuviams, iš kurių ran
kų aš esihi įgaliotas Nmv Yorko į 
Valstijos, paimti tautišką vėliavą 
ir-patalpmti-tarp visų-tautų velia- • 
vų šitame mieste Albany, N. Y. 
Dar sakė,, jūs ateiviai šiandien 
esate, geriausiais budavotojais A- 
merikos, dirbdami kartu su. mu^ 
mis, budavojate sau namus ir įsi- 
gijate nuosavybes... Kalba trau 
kės 15 minutų su ’ didžiu, prielam 
kurnu lietuviams. Antras kalbė
jo Mr. J. G, Dunney, miesto ma
joro įgaliotas pasveikinti Lietuvos 
neprigulmiiigą tautą. _. Jis išgyrė 
lietuvių pasišventimą už. iškovo
tas sau tiesas ašvo tėvynei. Sa
kė: Aš džiaugiuos iš to ir turiu 
.viltį, kad lietuviai Suv. Valstijo
se ir Lietuvoje veiks išvien su mu
mis ir bus mūsiį. draugiška valsty
bė.' Po šitos prakalbos buvo pa
duota Lietuvos vėliava iš rankų 
Jurgio Bubino į rankas Mr. A-' J. 
Smith pridedant savo ranką kun. 
Šatkui. .Iš čion eiles stoja'aplink 
visą Capitolium ir benai užgrie- 
žia Amerikonišką himną ir po tb 
lietuvių benas iš Amst'erdam, N. 
Y, užgriežė Lietuvos himną ir' už2 
baigus tą, eilės išsitiesė į Statė St. 
iv žengė į AVashingtOii Bark į vi
sų gražiausią vietą’ir po aukščiau
siai išlapojusių medžių kame, su- 
stous žmonėms į ritinį pasakė 
gražią patrijotišką prakalbą, la
binus kad lenkai apleistų Vilnių 
kun. "ldeb. P. Bačkauskas iš Sche- • 
uecteday, N. Y. Kalbėtojui, klau
sytojai atsimokėjo gausiu .delnų 
plojimu.

Vietinis , kun. ldeb. K,. F. Šatkus 
išreiškė augių-, kalboje gilios pa
dėkos žodžius Neiv Yorko valsti
jos valdžiai ir miesto Albany, K, 
Y. u žsuteiktą jiem . pavelijimą 
padėti lietuvišką vėliavą tarp vi
sti tautų vėliavų Apšvįeos Name, 
sostapilyje Albany, N.' Y. Po to 
buvo nuimti parodos paveikslai, 
kurie bus prisiųsti į lietuviškus 
laikraščius. Iš parko, visa paro
da. gražiausioje tvarkoje sugrįžo 
pas lietuvių bažnyčią ir ūžė ild 
vėlumos;, tos dienos ir jomarko, 
pelnas, buvo skiriamas lietuvių- 
bažnyčiai^ už ką vietinis, kun. 
klebonas yra. visiems dalyvavu
siems dėkingas. • Su mielu noru, 
didžiausi prielankumą parode lie
tuviai iš Sceiaectady, N. Y,, atsi- 
veždami. savo gerb. kun. ldeb. IV 
BačkaUską- kaipo kalbėtoją ir nu
samdytą lietuvių behą iš Ams lor
dam,'N. Y., kuris davė išgirsti 
svetimtaučiams pirmą kartą Lie
tuvos himną Albany, N. Y. Taipo
gi Mr. Max-lietuvis iš Scenectady, 
N. Y. daug prisidėjo, prie dienos 
.tvarkos gražioje uniformoje,.per- 
statydaiųas kalbėtojus, anglų ir 
lietuvių kalboje. Lietuviai iš 
Troy ii* 
savo didelį heną ir didis ir mažas 
parodavo. > Iš MoelianicviĮle, N. 
Y. gražiai atrodė Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto draugija. Net 
ir iš AVaterbuvy, Conn. Jųzųicriūs 
ponas Domeika su kitais iškilmin
gai dalyvavo ir didžios minios no- 
pažįstamų iietuvių sii didžiu per- 
siemimudalyvavo, vieni įsakęs 
matę pažįstamų.’ iš Brouklyių. N, 
Y/, kiti iš Didžiojo Nm¥ Yorko... 
ik 2,000 'buvo eilėse parodoje iv 83 
išpuošti automobiliai .vėžiavo,- 
v.’ Prie surengimotIškilmės ir ga
vimo; loisiiy pašįdarbavo vietinis 
kuų. klebonas K. P.- jšatkuš įr 
Justinus Šulskis, tižkvieliine .tei- Dambrauskui ’Adpmuf Jakštui 
pos-gi viotras klebonas Jr_ViitCtts Jlaipo ,ir tok draugijos genmliiūn 
Aūgnsiinait'iš., • Vadai parerdoa įgiiliotiiuiuj »

ORENMMASS. .

- Niekad- nera-buvę apie mūsų 
miestelį parašyta žinučių “Darbi-, 
mnke.” Nedaug lietuvių čia tė
ra, tai nelabai kas yra ir nauja. 
Gražus mūsų miestelis. Lietuvių 
yra apie 25 šeimynos ir .gerai vi
si dirba ir kone visi turi y savas 
stubas ir daržus. Dirbtuvių yra 
keletas. Viena didele s dirbtuvė 
siuvamų mašinų. Vadinas New 
Ilome. Toji dabar gerai eina. Pas 
mus žmonės visi katalikai, dažnai 
važiuoja į Athol lietuvių bąžny-

- v* aą. .
Čia yra airišių bažnytėle. Yra 

toks senutis kunigas, tai pamal
dos būna striukos, niekad nebūna 
giedotinių mišių. Tai labai greit 
pabaigia —*■ per pusę valandos ir 
paleidžia. Gegužines pamaldas 
laikyti sueidavom pas Antaną Si7 
ranaitį. ’

Pas mus biznierium yra vienas 
lietuvis. Jis turi vieną valgomų
jų. daiktij krautuvę.’ Jis yra Po
vilas Šatus. Tai kone visi lietu
viai eina pas savo, tautos štornin- 
ką pirkti. Dar vienas lietuvis tu
ri. farmą ir’jis'visiems lietuviams 
atveža pieną. Tai.Juozapos Ja- 
čionis.

Birželio 7 d. buvo didelis
4- 

griausmas ir trenkė Jokūbo Bara-' 
katičiaus štubos stogąn ir po visus 
kambarius išsidriekė, ale neužde
gė, o žmonių nebuvo tą sykį šlu
boje, tik moteris Barakaučienė ė- 
jo į stubą, tai tik ją sutrenkė ir 
ji pargriuvo, ale vėl atsitaisė. In- 

. suranee apžiūrėjo, gaus apmokėt 
už padarytus nuostolius.

1 ,4^

ar tokių būdu, pavyzdžiui, kaip 
kad Ona-Unguriutč, labai uoli vie-; 
tinė veikėja, prisidėjo ir priside
da prie stiprėjimo tos garbingos 
draugijos, It...

—Ir nors aš ne poetą, 
Aluzų ne garbinu.'..

Tarp, dainių man ne, vieta,»*. 
Vienok ritinu tariu... .

Tariu ačiū Širdingą 
Kančiukui Kunigui

Už jo veikmę naudingą 
Mūs lietuvių labui. ,

Ačiū j už. tą, kad spaudą - .;
INaudingą platina;

Kurios vertę ir naudą 
i I Kiekvienas supranta.
Ačiūį Valio! lai sekamba

Imi/ garbaus Dambrausko-. 
Kur ^s kūrė t^ydfadgn^/ ’?

Švento Kazimiero.
Ir ačiū Ungtiriutei, 

Vietiniai veikėjai ■—
.Tai triūso mūs’ bitutei,

Kad veik’ tarp mus uoliai.,. 
Kad daugxnarių draugijai 
—Švento Kazimiero ---- ..... ’ J -

Prikalb’- čia išeivijoj
Naujų r— dėl jos: — Valio!

Su augšta pagarba, •
Antanas Poniškis,

Amž. Narys Šv. Kazįm. Dr-jos, 
2824 AĮter St., Philadeljlria, Pa;

J. C.

SVEIKATOS DALYKAI • “;dien sa raililu iSsi*
. „TTT T r ' (3) kiekvienam žmogui

AKLŲ LIGA. ■ [reikia atskirus , rankšluostis;
I f Tirpti:

N e vienokios j ii yra ’
W kurias pavojingas,. gali (*>. ^kelinti svetinę 
Ii ne paitarti-tnojiiii nors ir ™StD11“1 !’<<3)0 aiW» 

su maža liga kreiptis prie r” 
gydytojo.

. Be to patartina: .
(1) įkritus į akį kokiam 

krislui, liežti neduoti, nes 
nuo nūšvūi’ftus liežuvio daž- Į 
’nai ūkis mžsiteršįa ir ?pra-L 
puola; V \,r V v Vr 

2 • (2) prausiantis atsidėjus '

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36-tos kuopos- mėnesinis 
ir prieš-seirtųiiis susirinkimas į- 
yyks 17 d.-biržeiio-, tuojaus po su-į 
mai šv. Andriejaus parapijos sve
tainėj. šis susirinkimas bus svar
bus titomi kad bus renkami dele-l 
gatai į seimą.

NEWARK, N. J.

Švinta padange.

Po įvairių šmėklų, tamsiai liūd
nų debesų aušta giedra saulutė ir 
leidžia savo jautrius spindulius 
ant Netvarko užnuodytos žemeles. 
Per kelius metus padarytos žaiz
dos pradeda gyti. Organizatyvis. 
kūnas grįžta į normales vėžes; 
sąnariuose gimsta naujo konsona- 
eįja, gyvybė ir pasišventimas. 
Daugelis Netvarko žibintuvų ne 
tik dirba, bet tiesiog kankinasi 
dėl labo organizacijų; jie aukoja 
savo centus, nemiega per naktis 
-— dirba- dle visų. Tai gyvieji 
žmonėsj verti didžiausios pagar
bos.

Nuo pereito rudęiiio Bos-1 
tolio diecezijoj, katalikų ku- ; 
nigų mirė 25. Gri šį pavasa
rį šios diecezijos sv. Jono še- 
minųiijų baigs tik Į8 semi
naristų. , ’ .

(5) pirštais . akitj 
trintį j

(6) gyvenamuose ka 
riuose nerūkyti.

Akiniai svarbu jeigu 
reikalas,.

Pr. Ldnt

\i

«

*

'i

i

y.*v

. t

.- <c^ .

- fi.; r

r

k' ■

Išgaruadiutą Pienų l£grW 
dalimi vandens iv vartoklt A 
kaip, pienų.

IŠGARlįODINTASPIENAS

daugiau kaip kiti paprastos rūišes pienai, 
pienai,; bet turi už savęs tyrumo, šviežumo 
ir gerumo garantiją, kurią Borden palaike 
nuo 1857,

Vienas iš parankumų varto
jime Bordeno Išgaruodlnto .

’ Pieno yrjt, kad galit pirkt bl--. 
le skaičią blėšinią ir turėt 
vartę j ImuP kada, norit. Nesu- 
rngs'atdaroje blėšinėje,. > ne
paisant koksai oras.

Jot norit dažlnot

žuvis . ~. ■ 
sausiu. Pudingai 

Sriuba 
I TarūrtA ■

fa.fa t * v * .* * * .»

lihTŠtttf fa t * *.%***

< % i fa * fa * * *•*

t
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Kepimo 'kur reikalaujamu 
Smetona, viirtoklt neat-- 
skiesta. Tokiu budu ture- 
Šit gardžius maistingus 
valgius pigia kainu.

ftUDlKiy

6

ibaifc ikyrictje mes falku 

mo faūso nfld«udm» re!> 
luta* {lomias bfctanŽfoms 

motinom* fa tfstlnanfa jau-, 

Kidlkly airtpfalaii fa-pc- 
■iJUu* jtodUftartyyoi 
sjrtrbo* Jetaynal ir UuUl 
fa mk jsUSūae, kai tai 
yn Mybui fa) km* to- 
rimo.rtgaUariikiI*' laiko-1 

tarplifa Kfafaal.fa. lafaral 
tuivfldsaU.f*'

St 

STIUfPSAZįJ XV.

Kūdikio I) ra panos, t
Kūdikio drapanos turi būti padaryk I 

tos atsižvelgiant į Šilumą ir patogumą. 
Reikalinga dažnas mainymas, ypatin
gai palų, idant kūdikis butų šviežias 
ir švarus., - Kūdikis aptogial aprėdytas 
kad jo drapanos yra šiltos, bet ne 
peršiltos. Jei kūdikiui peršilta, jis pra
kaituoja.; a jei ne — .jo kojoms ir ran- f 
konis bus šalta* arba apnieiynuos apie 
burną. Taig, apvedant kūdikį, varto- . 
kito savo paprastą sveiką protą, visa
dos laikydama mintyse tiksiąs, kurluosl 
reikia siekti; '“būtent,’ apsaugojimas ' 
nuo oro, ir palikymas vienodos tempe-Į 
raturos.
/ Drapanos taip-gi turi būti Iiuosos, 
kad augantis kūdikis turėtą ..užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti.

DĖL APRŪPINIMO 
MOflhfytRjV 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

K

Laikykit pieną ant ledo, jei 
atdaras. Bordeuo ISgaruodin- 
tas Pienas yra lengviau užlai
komas negu paprastas pienas, 
bet visgi liebūna šviežus per* 

. ilgą laikąa po atidarymui ble- 
šinės. ,

Nauja gyvybe vyčiuose,.

Vyčiai jau buvo visai numaty
ti, stovėjo ant duobės kranto, ro
dėsi, kad tuoj puls ir nuskęs, bet 
būdami pilni tvirtos lietuviškos 
dvasios iškentėjo .viską,, patyrė 
dkug; dabar grįžta plačiajin vieš
keliu —- stoja naujau gyveniman 
su didesne energija ir* visuomenes 
užuojauta. Visam jaunime ir tė
vuose teka kokia tai neapsakoma 
aureole, reiškiasi uvalizmas, no
ras stoti vienan ratan .ir traukti 
“gyvenam tautai ir bažnyčiai.” 
Vyčiai rengia milžinišką iškilmę 
birželio 14 d., ketverge. Toje iš
kilmėje žada parodyti tą ko New- 
arkieČiai nėra matę nei girdėję. 
Kalbėtojais busekonomistas K. E. 
Baulionis ir juristas-studentas 1?. 
Daužvardis, iš AVasliington, D. O. 
Į prakalbas ir. kouyersaciją įžan
ga visiems veltui, o į šokius ne 
nariai tutėš keetą centų primokė- 
«•. ■ ’ ■'*!«

Nepraleiskite progos, bus labai 
svarbu, ypatingai jaunimui ir 
vaikų tėvams.

L, D. S. rugpjūtis,

Sąjųiigiečiai štebiiklus rodo, 
kelią darbininkų klausimą. į pa
dangę; reiškia kokias tai neišpa
sakytos brolybes ir pasišventimo. 
Kiekvienas narys stengiasi sąži- 
niškiausiai dirbti dėl labo organi
ni jos, ypatingai. rengimo seimo., 
Laikytame susirinkime, birželio ’8 
tk iš komisijos raportų pasirodė, 
kad seimo Vakarams yra sureng
tas toks programas, kokio nei vie
nas LDS. seimas nėra ..turėjęs; 
Vienas komisijos narys' išsitarė:

Jeigu per L, D. & soiihą birž,.2G 
ir ai dd. dalyviai ji* svočiai nebus 
patenkinti, tai mes pinigus grą- 
zisirne.”

Šeiniau išrinkta penki atstovai: 
kum Igi Kelmelis, studentus P. 
Daūžyąrdis, D. Janųlionis, J\ 
maltis ir X<Kuzlas. _ .

Męstra susirinkimą nutarta lai
kyti sekmadieny, birželio 17 ČL

diedr.-Darbininkafi.

PHILADELPHIA,PA.

Padėka-Šv. Kaz. Draugijai Kaune 
ir nariai patenkinti knygomis!

Išskaičius, iš laikraščių kitų. šv. 
Kazimiero Dr-jos Katine skyrių 
pareiškimus ’ iš gautų knygų, ii-- 
glaus ir aš negaliu užtylėti nepa
reiškus'-viešai mūsų skyriaus ■ na
rni ir savo patenkinimus. Visi na
riai gavę knygų'iš Šv. Kaz..Dr- 
jos Kaune stebėsi, nesitikėjo gau
ti tokių daugybę knygų, kurias 
perkant būtų vertės $5.00 jei ne- 
daugiaus ir dar labiausia darbšti 
šV.Kaz. Dr-jos valdyba atsiuntė 
ne bet kokui knygų, bet labai rei- 
'kalingų ir naudingų knygų, iš to. 
esame visiškai patenkinti ir tapę 
mariais tos draugijos nesigailime. 
Šitiomi reiškiame džiaugsmo ir 
širdingiausius dėkingumo * jaus
mus šv. Kaz. Kauno draugijai.

Linkiu labiausia kiekvienam 
prisirašyti prie tos draugijos už 
amžiną, narį, tik $35.00.- Tais pi
nigais- labai paremsime . katalikų 
spaudą, o sau šimteriopai naudos 
semsime ir daugiaus apturėsime 
kaip šv,. Kaz. Dr-ja; naudodamos 
iš tų pinigų. Prisirašę, užtikrina 
kad nesigailėsite, tą liudija kiti 
nariai, kurie jau prisirašė. Susi
rinkimas tos draugijos pusmetinis 
Įvyks birželio 17 d. sekmadieny, 
tuo jaus, po sumos šv. Kaz. parapi
jos svetainėje. ■ Maloniai prašau 
visų narių atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti prirašyti.

šv.. Kaz. Dr-jos Kauno skyriaus

A . . Q. Unguriutė.

Vartoklt Bordeuo Išguruodin- 
tą Pieną lietoj brangios Sme

tonos kavai. Yru geresnis ne
gu pienas ir pigesnis’ 
Smetona. *

negu

ALBANY, N. Y.

Didžiausis iškilimngas paroda- 
vimas gatvėmis ir padėjimas Lie- 

• tu vos vėliavos Neiv Yorko valstk 
jos sostapilėje Albany, N. Y. bu-

- vo gegužės 30 d. 1923. Apie 9-tą 
vai. iš ryto pradėjo lietuvių mi
nios rinkties pas lietuvišką baž
nyčią iš visų , aplinkinių. 11 vai’, 
prasidėjo iškilmingos šv. mišios, 
kurias atlaike vietinis . klebonas 
kun. K. F. Šątkus už žuvusius lie
tuvius karo laukuose už ncprigul-

. mingą Lietuvą ir pasakė tai die
nai pritaikintą pamokslą •“Mels
tis už Numirusius.” Laike šv., 
mišių ir pamokslo visi atvykusie
ji dalydavo bažnyčioje ii* pride-

■, rančiai Dievui garbę davė. 2 vai.
užtraukus trinis griausmingiems 
benums pradėjo tiestis didžiausios 
ėilės. išsipuošusių draugijų ■ Ženk
lais, nešdami rankose Lietuvos vė
liavėlę ir antrą. Suv., Valstijų. 
4-ios didžios Lietuvos vėliavos bu
vo neštos ir dvi Suv._ Valstijų ap
sirengusių mergaičių h< moterų 

. tautiškais rūbais,’ maži, vaikai ir 
mergaitės tcipogl sudarė didį bū
rį ir gražiai att-ode; išsitiesus ei
lėms, pa-iūdavignu. 3-yš benai nr- 
pomtojo griežė, lšaul0 viso miesto 
žmonos ant’pdatig vietų. 
•Ž manės, stovėdami ant gatA| Jr

” žiūrėdami per langus iŠ natfitt plo
jo rankomis, išvydę nopaprastąi

' pnrodudjimčius, ktvykus prie Ap« ... ................... ...... ........ , - - ......
švietos namo CState Ediieation Apol. Jakaitis ir Apol.’ Beinis. Kušuiukui ir v|šiem»| kas šiokiu, tolių daVe $132,914^123*

rfa"
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j

ii- ’VVaervliet, N. Y. turėjo Baštinmkė' ,

- v .Viesag- aoiut

^jiibidelįjhijojZ Pa, įirieč tųlų 
laiką geib. Intįi; P, Kaščhikaų .į*, 
steigė' skyrius švento Ikuzimięrų 
spaudos’ draugijos. -4r./. F lai- 
jkūk atėjus, aš gavęs knygas. įųati 

. puškij’Us, taip, jomis esu užganą* 
Mjntas.tir jlžiaųgiuos, kml nebega
lėdamas sūsitiumti, tą džiutigšnią 
malio nidtjdpo ^plačiųi .'imsklel- 
cLžitt -r-. tariu .košiidingiausį. neiti 
taip įkui\ej;Ut įos'draĮigi jos^ labai 
gerbiamam pralotiiTAleksandrui 
M. - - ■ « & * k. H. •— »». M <* ■ S '

v

'i

“ ■ ie - '■■V

« ' • ’ M"
-

»

Palai. t
Pala' yra įkyriausia dalis- kudikioj 

drapaną. Jas turi pagaminti iš minkš
tos, lengvos sugėrtansios materijos; ir 
reikia turėti ją daug, taip, kad gali
ma butą greitai permainyti, jei’jos su- ; 
sipurvinu ar sušlampa. Jas reikia per-i 
plati ti karštame vandeny su tokiu mui
lu, kuriame lietu nieko erzinančio odą, 
paškui išgręžti geriu, išdžiovinti i-r pra- Į 
vėdinti pirm vartojimo. Palą ir kitą į 
drapanų niekados nereikia džiovinti t’ 
kūdikio kambary, kadilngi, nekalbant f 
jau apie pagauiiųtą drėgnumą, dar pti- 
kįla nesveikus ir priklus kvtipsiiis.

, fiudiki^ Aprūdipnas.
Apvedant kūdiki reikia pdgauldytl Į 

ant motinos kelią, ir drapanas vilkti 
uugštyn per kojas imt kūno, o ne prot 
galvą. Naktį reikia visas kūdikio tirto į 
.panas permainyti. Naktiniai marški- ■ 
įtini turi būti ilgesni už dleniniuSi Jais- . 
vi ir lluosi, kad kūdikis galėtą judiu-J 

-ti savo sąnariiS. .žiemos metu jie turi , 
būti Iš minkšto, lengvo f kinelio, arba 
panašios materijos* apačioje sutrau
kiami su slulu. Vasarų gėtiuusla mą- Į 
•tori j a yra minkštas muslinas ir turk- . 
tintai kali bųti palikti atviri apaičo- 
Jo.

Tūkstančiai ir tulcštmiCIai ktiiUkiųi : 
reikalauja ypatingas.1. domės metuose 
tarp keturių-Iv šešiolikos.. Jiems-rei- ; 
.kilt nutįsto,' kuris ypatingai drūtiimti-Į 
tls» ' Jiems reikia muisto, kuris piuimi 
rys juos stipriais, vikriais, Ii? intgvū • 
bes. kovoti su ligomis; ■ Tčvtuns šitokią I 
valką, sUplrtfl rokomendliejasi Bov- 
den's .Engiu Pleims, Vntlurybm.Jš 
moksliškai’ suimtišyto puikinusio pie
ne Ir gerinusia cukraus, Jis nedtųtonv- 
tą kūdikį greitai surlėbiim. ir Išuimt-f 
nuboi padaro jį sveiku Ir stipriu, Tė- į ‘ 
vnms yra didelis anttmlpyiints prĮžiū
rėti, 'khcl ją kūdikiai tinkamai subu-1 ’ 
dnvotl butą, nes tuila jie goriau kovosi 
su ligomis, le ynii piginu paliUky-tl ku-l ’. 
dlkį sveiku, negu Išgydyti jį-sveiku, f " 
šitiems valkams rokumonditojume duo-j 
H po du šaukštų. Kūgio Plono, ubriiež- 
to trlpriš •liotTlrtuiiu.Uuls šnitmitrlrlm 
to vandens, dali-šitą iarmują jtomsĮ 
duoti .arba- paryčiais arba pė 'pletą.’i 

......‘ ‘‘J w-i 
R mt gluger alet»vaHij Rimkomis ar- į 
lm mipiaktn klunSkdu škanskonlu; L

Siiiids štHiiifsntus i’ttd’ sai'iiitn 
4 ir g#ci<Jfu£

.Kanados valdžia valdo to
lvi‘HŠtd o’idpŽitiliplttfs BJr dti kianti .utim-purydats. arba įhi'p KLdbLO .^UCZIUM. Lilis. X ei uu m-uwt vuĮklU klH ka(m InWml jį 
puštaruo,] u ’(1921 ii* 1922)

•gorK. PetruFmdtn įde gctežmkelMi mos-

*

> ,t

d-

4

i

liaip kept su Bor-
- neito Kgitruoilln- -

•tū Pienu, IsmIuIj
kit .kuponą, 
ženklinant kokias
pamokus norit ir
mes-' pasiųsim vi 
siti dykai.
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. ŠV, MIŠIOS.

T

NĖSŽINIOS
•SUSIRINKIMAS.

L 1-mos kuopos susti 
as įvyks ketvergė, 14 

rželio, 1923 m, parupti 
ralėjė ant 7-tos gatves 
vakare; Visi nariai ma- 
'te - kuoskaitlingiausia 

tii, nes turėsime 
r reikalų. Turėsime 

.t atstovus į L. D: S, N. 
Apskričio suvažiavimą, 
is bus’Lowellry, Mass. 17 
birželio, 1923. Taip-gi 
esime atstovus rinkti ir į 
S. seimą kuris litis 26-27 

lio A'ctoi fip. M.t Teip- 

alonekite suįešti .išda
vas knygutes. Tamesuši

kime turėsime būtinai tą 
;ąlą užbaigti. Nepamirš

ti ir naujų narių atsives-

VAŽIUOKIT^ MKNI-
KAN. 

. I • '
ginančią įiedėlią birže- 
17 d. įvyks Laivrence'o 
angoje piknikas, Tengia- 

Įas N. Anglijos P. Blaivi
nki! apskričio. Iš So. Bos

imo trokai su pikniltieriais 
ažiuos nuo . kampo O ii* 5 

tų 10 vai./lyte, t. y. po 
‘įhmųjtr mišių. Tiltietų ga- 
Įfma gauti pas M. Kilmoniu- 

-fe, K Žurauskąitę, M. Ba- 
|auskienęj Jadv. Šimkienę 

“Darbininke. ” Tiltietų 
karna $1.25., • ■ -

Rengėjai.
f,' > m

KUR JIS TADA BUVO.

VMR! i!Į^p-iriĮiij,y\r^
»

D ĄR BfrKIKKAS
A

*

r

K

t

vilkus vieno dalyko. Kur 
tas ^korespondentas ir chor
vedis buvo, kada reikėjo 
vykti i LDŠ. pikniką gegu-r 
žio 30 d. ? Koks jų buvo nu
sistatymas* į dalyvavimą 
piknike organizacijos, ku
rios organas taip mielai pa-, 
tarnauja ir 'vyčiams ir baž
nytiniam chorui ir visoms 
katalikiškoms , organizaci
joms. Ar anas. korespon
dentas su • savo pasekė j ais 
misti ja kad . So,_, Bostono 
veikėjai nežino, kaip ir ke
lio čia pądaryta, Taigiy ku
rie netinkamai pasielgėte 
Sttši^eski^e /ir pąsitaięyltitę.

'v Narys.

PUIKIAI PAVYKO. NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is
torinio* veikalo Algiman- 
tas ’7 knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me Į)r. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai ai- 
spaūdinta-ir-iiepaprastai pi
gi kaina. Tiktai vienas do
leris Su prisiuntimu.

“DARBININKAS”

PRANEŠIMAS i
, L. .D. S. Naujosios Aliuli- F 

jos Apskričio metinis suva
žiavimas Įvyksbirželio 17-tL, 
1923 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos 
bažnytinėj salėj, Rogers Št, 
Lowell, Mass.-

Gerbiamosios £. D. K 
kuopos, malonėkite prisiųsti 
kodaugiausia-atstovų i suva
žiavimą ir parūpinti daug, 
gerų sumanymų, nes šis su
važiavimas bus priešsoimi- 
uis. Todėl gerbiamieji dar
bininkai ir dartiininkės, jei 
mums rūpi L. D. £>., kurios 
uždūotis šviesti J darbinin
kus ir parodyti, kas yra dar- 
bininkų užtarytojai ir kas 
išnaudotojai, tai visos L. D, 
S. kuopos pasirūpinkite pri- - 
rų sumanymų del organiza- 
siųsti kodaugiausiai atstovų 
Ksuvažiavimą.__ Tai.p=gKmą^.
lonėkite .parūpinti daug ge 
kaip minėjome, kad šis su- 
cijos ir darbininkų labo, nes 
važiavimai bus priešseimi- 
nis. Todelei .kuo daugiau 
atstovų suvažiuos, tuo dau-. 
giau galėsime, nutarti daug’ 
genį įnešimų į būsiantį sei
mą, nes šis seimas bus vie
nas, iš svarbiausių. Seimas 
turės surasti tinkamą būdą 
pagerinimui mūsų L. D. S. 
o ypač pagerinimui organo 
“Darbininko/’ Tai-gi lai 
nelieka nei vienos .kuopos^ 
kuri nėprisiųstų. savo atsto
vų į šį taip svarbų suvažiavi- 
mTy: ~ Ou jeigu katros kuopos ; 
jau tikrai neišgali prisiųsti 

. savo'atstovų į suvažiavimą, 
tai malonėkite įnešimus 
siųsti apskričio valdybai.

Tąip-gi primename toms 
kuopoms, kurios prigulėjo 
prie apskričio ir dėl tūlų ne
susipratimų atsiseko 'prisi
dėti ir dirbti iš vieno, nes iš- 
vieno dirbdami daug ką ge
ro nudirbsiu! dėl mūšų orga.- 
nizaci jos -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 neužsimokėjo savo meti
nes duokles į apskričio agi
tacijos iždą,. kad malonėtūtę 
užsimokėti iki. . sekaiiciam 
suvažiavimui, nes , ųekurios 
kuopos yra užsilikusias su 
mokesčiais už kelis metus. 
Todėl meldžiu visų kuopų 
užsimokėti, kad nei viena 

:neliktumėte’ neužsimokėju- 
sios liti šiam .suvažiavimui.

Primename, jog Šitame 
suvažiavime dalyvaus mūsų 
organizacijos tėvas, darbi
ninkų prietelius gerb. kun. 
E. Kemėšis.

V. J. Kudirka, pirm. 
J. V. Smilgis,. rast.

? ta ĮwwMiwii«',»»ii'in»iu.LiwL:3iMJCAj«>nw8 pq

DR. i J. GORMAN
- mnunstifl);
D1IHII Al

706 *ūi lt, Mofitello, Ubu, 

yOmpąi Broid 811 

T*L *Nektol I112*W.

tBirželio 10 d. š. m, Sal- 
‘džiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus draugystė turėjo su
rengus gegužinę Sally’s 
Rock Park, kur buvo suva
žiavę gana skaitlingas būre
lis lietuvių. Jie, galima sa
kyti, turėjo goęd time. 
Teip-gi buvo ir žaislų, Tie, 
<urie netingėjo,- tai sau 
tinksmai žaidė lietuviškus 
žaislus. Bet buvo ir tokių 
kad turbūt gėdinosi pasiro
dyti kad - jie esą lietuviais. 
Ten buvo ir kitataučių p.ik- 
ninkas —armėnų. ’ Žinoma, 
ai'/ne^ąifis žaislui laįai pati- 

' <o, net pradėjo delnų ploji- 
mais „išreikšti pagyrimą. 
Draugyste padarė gooti biz
nį, nes Įtiek turėjo amunici
jos atsivežus,, tai viskas ta
po išparduota. Uųž tai, tai 
iravo Saldžiausios Širdies 
Draugijai, kacT ji taip dar- 
iiiojasi. , ■

Teip-gi patėmyta, kad ne- 
tiurie buvo ir mėnesienos už
gauti. Tai .būtų patartina 
lietuviams tas įprotis mesti 

šalį ir savęs nepažeminti, o 
ypač kur didesniuose susti 
rinkimuose.

Tie, kurie tik naudojosi 
saulės šviesa ir saldžiais gė
rimėliais ir šaltakoše, tai vi
si linksniai, skirstėsi namo 
pilnai patenlmti. .

Narys.

Iki šiol Laivrence’o Pa
langą gal ir sunkų buvo ras
ti. Dabar jau he. Prie mū
sų Palangos efebai? stovi dvi 
lenti; vienanuo Vest St., o 
kita nuo Peiliam St. Ant tų 
baltų lentų yra juodai nu- 
maliavoti žodžiai: “Welch’s 
Pond Grounds ‘Palanga* 
Ldęal“ • Spot - .for Resting, 
Cąmping, Oiiting and Swim- 
ming,” Dabar mūs Palangą 
yra lengva surasti. Iš Law- 
rence’o reikia važiuot 
Broadway į Methuen, Mass.. 
iki PeU/ahi St.- b P Pellihni 
gatve važiuot ilvi Hartįs Sti, 
kur. randasi viena iš tų iška
bu. Ten .pat viskas.

Nė tik kati bus lengva su
rasti Palangą, -bet bus ne
klaidų vaikščioti pačioj I’a- 
1 augo j, nes randasi daugi 
gatvių ištiestų. Ir kas ge
riausia, jos visos turi užsi
kabinusios po- lentelę su 
vardu. Vytis St. veda į van
denį plukdytis, Vilnius St., 
tiesiasi ant parapijos būsi
mų kapinių. 'Kaunas St. 
užima patį vidurį .Palangos. 
Kitos gatves vadinasi: Ge- 

j diminas," AVashington • • St. 
St. Francis, Cliapel, Šiau
liai, Palanga, Varniai, .Tra
kai ir tt

Prie kelrodžio galima pa
minėti faktą, kad Palanga 
sparčiai auga. Šį į'avasarį 
pasistatė' penki dideli vasar
namiai ■ ir šoltių ’ svetainė 
Adeną..

ta

I

Tel 8a. Borton IĮ488 |

DU, J, C. LANDŽIUS
LIBTUVIS GYDYTOJAS, IR 

CHIRURGAS. 
Gydd aitrini ir chroniškas Ugu 
vyrą, moterą ir vaiką. Egzami
nuoja kraujQ,BpjauduIūs, Šlapumą 
ir tt. savo Iaboratotljoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems,/Adresas: -1

Jti Ū KM/feROADWAT, ’ 
HOUTHBOSTON,MASB. 
(Kampas G St. ir BroadwayY 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

’ t

Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELDS 
h ADVOKATAS V\ 
/81L812 Old South Buildiag 

294 Washington Strcot 
BOSTON, MAŠS.

Valandos: 9 Ąf iki 5:30 P. M. 
Gyveninio vietą

10 WlNTHB0P STIiEET, EaBT Boston 
Tel,. Kast Bostoą 152—J.

I
-1/ l

___  i Tel. So. Bostott 821 
LIHTUVYS“ DANTISTAS 

DR. M, V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)’ 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadway, So. Bostok, Mam. 

Ofiįo Vtffandor;
Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir nnn I:iO 
- Iki 6 Ir nuo 6:80 iki 0 v. vak. . 
Ofisas uždarytas aubatos vakarai! 

. ir nedėllomls.

Birželio 10 d. š. m. 
tižiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus Dr-tėš buvo šv. mi- 
šius 9:90 v. ryte^ Nariai su> . • ' • e *
sirinko pobažnytinej svetai
nėj apie 8:00 v. lyte. Visi 
su draugystes ženklais mar- 
šayo -į bažnyčią. .Po šv. mi
šių gerb. klebonas kun.' K. 
Urbonavičius pasakė gražų 
pamokslą ragindamas visus 

: pampi jonus, kad prigulėtų 
prie tokios prakilnios drau
gystės kaip kad Saldžiausios 
Širdies V. .Jėzaus.

Žinoma, ši draugystė yra 
neskaitlinga nariais, bet ga
lima sakyti, kad tikriausi’ ir 
uoliausi katalikai priklauso. 
Gal kitas koksai, nesusipra
tėlis pasakytų, kad yra ne
turtinga ir neskaitlinga. Tai 
aš sakau, kad geriausia ir 
turtingiausia draugystė vi
sam So. Bostone, nes pagal 
jos -narių, tai gana 'didelį 
turtą turi. Ir aš patarčiau 
visiems parapijos katali
kams prisirašyti prie minė
tos draugystės,. Tai yra 
grynai katalikiška ir ištik
iu jų ir draugystė apsirinko 
■geriausiu savo globėju tai 
Saldžiausią Širdį Viešpaties 
Jėzaus, kuri nariuose stip-

SaL i

|PIĘMOS RŪŠIES BARBERNė| 
g- Nukerpain plaukus vyrams, mer-$ 
® glnoms ir vaikams, . *
M Turime visokių kvepiančią toni-^ 
$ ką plaukams.. ; &
w ■ Ateikite ir persitikrinkite, aš B" B 
g klu, kad busite patenkinti. ®
I C. S. BABEN i
|116 DORCHESTER AVENUe |

’ SOUTH BOSTON, MASS., ' | 
ffi (PIlIE PAT BIlOADlVAV TUNEtTO) |j

S

Į;
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16 Metą South Bostone

L Pereito utarninko “Dar- 
Kninko? numeryje viėtinė- 
fe žiniose Korespondentas 
s|ašo apie bažnytinio choro 
hismidniną ir sako, kad 

‘čia ne juokai. ’’ Ištikro ne 
įokai. , Korespondentas' su 

Įgerėjimu rašo apie vy
lų į vyčių pikniką liepos* 

į^l. Girdi chorvedis p. Kar
stas pasižadėjęs naujų 
ųr-pralavinti ir su dide-

1. programų vykti. rina šv. ■ tikėjimą ir priduo-
’eLmažiausia nepavydžiu da drąsos kovoti prieš tikė- 

Įčiąms, tegyvuoja jie ir jimo priešus. Tad-gi pir
tie jiems talkon visi. ,Bet »kvn brangūs broliai!.

Įima čia praleisti neiš- . • Narys,

S!

4

PRANEŠIMAS
- LIETUVIAMS,.

Šiųomi pranešu gerbia
miems mano pacientams,, 
kad aš persikėliau į naują 
vietą 1762a Washington St,. 
Kampas Massachusetts Avė., 
Bostone, kur ir ant toliau 
tarnausiu. žmonėms dantų 
taisyme. Aš. savo pacien
tams apmoku gatvekario iš-1 
laidas. Auksiniai dantys 
nuo 5 dol. ir augščiąu. Už
taisymas nuo 1 dol. ir aūg- 
ščiau. Ištraukimas dančio. 
be skausmo 1 dol.

Su pagarba, .
Dr. J. P. Monalian.

D. D. S:c

1762a Washingtn St.,
Boston,. Mass.

k

Rengia

Piliulių Blaivininkų Apskritys ' 
BIRŽELIO 17 DIENĄ, 1923 M, 

LAWENČE, MASS.
i

/•Kviečiam visus jaunus ir* senus ir seniausius aiit 
1 tokio didelio išvažiavimo. Užtikrinam kad nei 
vienasnesigailės fenais nuvažiavęs, nes-visi žino 
kad .teiktis yra geriausia vieta ant visos Naujo
sios Anglijoš. ■ ? A ■

Taigi &s"-gy.ya5,/yfeiYyažiuoltitė į Lavvrence, 
,ašs. Palangą* ■ ■ . /I - • , .

•tikįėtus galijna giųitį/šuise vietose r uDarbinin- 
paš FarausltienAŽfftD. Third-’St, So, Bos-’ 

tonj K. Žuratislvmtę, 256 GolcVSt,, So. Bustom

n Kaina labai prieinitina: clideĮiettis$U25, vaikams 
•50 centų.-. ’■ . ... ’’ A

aų, Į

■v

Palangos Juzė.,

REIKALINGOS MERGINOS,
Visokiems dirbtuves dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. ■ Mokama. ■ alga 
laike mokinimosi.

AAIERICAN'RUBBER
' COMPANY

Arti Kendall Sq.5 Cambridge

ACTŲ SPECIALISTAS
IS9x W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v.vak.

4

*'j

Tel. So. Boston 270 3 J. MACDONELL, M. D. I
SaUma tviikalbSti ir ■

Onso Vj^smosi s
Bytali iki 8 vaL Po pietų ntn IHk ■ 

Vakarais nuo 6 iki 9. . H
6M Broadway, 8o. Boston. »

.1

brokai išeis 10’ vai rytė nuo! G ir Pitth gątvių 
•ga'iBostėn, ACass,

.. Li

. ?•

L

*•»
T

*

' <

' . • ■

BRIGHTON, MASS.

•A. L. Ri K. Moterų Sąjungos 
41 kuopos pusmetinis susirinki
mas įvyks ketverge vakarae,-bir
želio 14, 1923, Kooperacijos salė
je, 26 Liiicoln St.,- Brighton, Mass. 
7. :3Q vai, vakare.

Gerbiamos, sąjungiėtės malonė
kite skaitlingai atsilankyti, nes y- 
ra daug svarbių dalykų aptarti.

Kviečia visas,
.Valdyba.

MŪSįl KELIAI.
•Kurie norite sužinoti pa 

grindus Krikščionių Deivi0- 
kratų Partijos Lietuvoje- 
kurie ja indomaujate, -kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminėių kny
ga^. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kun. 
Krupavičiaus.

Kainą jos tiktai 25c. 
Adresuokite:

. eiDARBININKAS,!,
336 B’way, S. Boston, Mass.

NAUDOKITĖS PROGA
SO. BOSTONE: 3 šeimyną namus, 

14 taijnbarly su taiikuriais įtaisymais, 
rendą metams neša $650. Nuimi $4,300.

PARSlOUODA 2 šeimyną, 10 kam- 
bnrią namas geroje So. Bostone vieto
je už $3,80(1.

3 šeimyną namas, 17 kambarių su 
visais įtaisymais'išskyrus elektrą ir ši
lumą (lity Poiut'e už $8,000.

Taipgi turiu daug namą Dorelies- 
ter’y, So^ ’ Bost.oiVe ir kitose vietose, 
kurie turi būti parduoti greit. Tild 
naudokitės proga—pirkite namus per 
A. B1, Kueižį. Visais pirkimo ir pardu-_ 
vlmo namų, lotą ir tt. reikalais kreiy-’ 
kltės pas • .

A. F, KNEIŽL
30S • E. • Nintli St., So. Boston, Mass.

Paieštaiu Antano Blažio, l’ašlapelio 
vienkiemio, Baisiogalos imrapijos, Kė
dainių ai>ski‘ivio. * Girdėjau seiliaus 
gyveno So. Boston, Mass. Ar jis pats 
ar jo' pažįstami širdingai .meldžiami 
atsišaukti, nes .turiu labai svarbu rei
kalą. • .

V.. DAMAŠAS,
207 Adams St., Nevravk,* N. J. 

(10)

Paieškau sesers Mitailinps .Lensevl- 
čienės po tėvais Žamiuskiutės. Apie 
keturi metai gyvena EIizabetli, N. .1. 
Turiu labtii svarini reikalą. Ji pati 
arba tais žino apie ją malonėkite man 
pranešti sekančiu antrašu:

TEOFILIJA .ŠLIKTIENE
3641 S. Union Avė., Chicago, III.

■ • (U)

SIRGO SKRANDŽIO LIGA
20 METU. .

Sako Nuga-Tone yra stebėtinas— 
vertas aukso kiek jis pats 

sveria. ■ -

J' -ir*w41 
¥ 
¥ 
■n 
¥ 
¥ 
¥
1
£ .. .
* rašyk, nes ji;

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥2 mia Lietuvos iespiibUkiį. .
S , 7. ’ Lengvomis šiilygoiniiBW rii (

: a. ....
.n, tįūjriftformaqiju,-krclijkit5s prie lumpi
T Iro Raštinę:X " k ■■33
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JKLug City’je, Mo., gyvena George 
Ery, kuris buvo blogs sveikatos, bei 
tik pasiskaityk ką jis suko t “AŠ bau 
džinu įvairią gydytoją vaistus per 26 
metą, bet neradau nieko, tais butą pa- 
gelbėjęs nuo mano ligos iki až nepame- 
ginau j'usą saebėtiiur Nuga-Tone'o. Aš 
atradau, kati jis yra vertas aukso tiek, 
kiek Jis sveria.' .lis tikrai yra geras 
Aš patariu jį visiems, kurie serga 
skrandžio ligomis, pamėginti šltą ’ste 
btitiiią vaisią.'* Tūkstančiai silpną, 
sunykusią, nervuotą, tšbiyškftsiii iiiu- 
žakraują. skystakraują vyrą ir mole 
rą vartoja A’uga-Toue'ą Įr giria jį. Jis 
suteikiu naują, gyvastį ir ūpą bedrą 
siunis ir mvdminiislems .ligoniams, Pa 
mėgink Jį pats ir įsit‘ikiuta Vienam lui
nam mėnesiui gydytis tik $1.90. Nuga- 
'l'one'ą pardavinėja visi geresid apliv 
klnlnkal poetingai garantuomi, tani 
suteiks pilną piitenkluliną, arba pini
gai Ims sugrąžinti (garantiją rasi prie 
kiekvienos houkolds) , arba imsiąs tie 
siog apmokėtu paštu NtitlonaT Imbuhv. 
tory, 1038 So. \Vabush Avė., Ghleago 
pasiuntus jiems $1.00.

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO
DR-J0S VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas. Zaleckas, “
81 Mercer St., So. Boston, Mąsli 

VICE-PIRM. — Antanas Pastelis, • 6
146 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 Ė. 7-th St., So. Boston, Maas. 

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

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

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
il.5 Granite St„ So." Boston, Mass.

D. L.. K. Keistučio d r-j a laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St., Boston, Mass., 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na* , 
rlą su savim atsiveskite prie musą dr* 
josprirašyti. •

SV. ELZBIETOS DRAUGIJOS
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mlelniklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., .Hartford, Conn.

C. Labicklenė, viee-pirmiiilnkė, ’
90 Sheldon Street, Hartford,. Conn.

P. Lablcltienė, iždininkė,
44 Madison St., Hartford, Conn, , 

Marijona KatkauskaitS, fln. raštininkai
16 Atlantlc. St., Hartford, Conn,

R. Pundzienė, prot raštininkė,
19 VValeott St, Hartford, Conn, 

šios draugijos susirinkimai būna kai 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

■

g
A.

f PLUNKSNA
IK - . NaUdincia. Visus '
HH DIRBTUVĖJE,. OFISE. . ’ 
«| ’ NAMUOSlU lR KELYJEr 

JįH . Daug parankiau Ir sma* ‘ 
ginu rašyti ąų fontaniua 

»M plunksna. Daug mažiau 
? & išlaidą vaitojant fotitiink 

nė plunksną. Pirk dabot 
g M . Kainos: $1.50, $2.50, $3„ 
I -H \ $3.50,' M;' $4.50,, .S5.00, 
j H $5.50, k$0.00 Ir aukščiau. 
I -Įl *•* p^bi^iiiiriM!/*
*7®’“ 866: Brottihvay,. , 
zį-i Boston 27, Masa. •—
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LM Nl y. ir N. J. APSKRIČIO 
valdybos adresai

PIRMININKAS™
■ ’P,:-J. Kylius,

138. Unioji Avė., •
’ Brdoklyn, N. 

VICE-PIRMiraKAS —
D. Januliohti . 

ti ' 314 AVaTnut St.,;
y. . Ncivlirk/N. J. . 
RAŠTININKAS ^^ ■ Y;

• J Sereika, . ' ■■
• : ■ ;2M Jėffėritan Streėtį, 

. Nąwatity N. X ■ 
:kąsięriuš/>- ;• • . • . ■■ .' 

V Daubarašf .
- • 30ft South Virst’My ' 

Brooklynr N. Y.

Y.
f

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTEA1AI.

PIRMININKAS — VL PaulauikM,
314a S-th St. Tel. So. B. 3335—M. 

VIČE-PIRM. — I. Jaruša,
440 E. 6-th-SL, So. Boston, Mhmi. 

PROT. RAšT. A. Janušonis,
1426 COlumbia R(L, S. Boston, Mas*. 

FrN. RAST. K. Kiškis,.
428 E. S-th St., So. Boston, Mttttk 

IŽDININKAS — D. Svagždtsi
111 Boiven St., So. Boston, Man*. 

TVARKDAIUŠ — R. LauČkfi,
393 Ė. Fifth St, So, Boston, Mhsm, . 

DRAUGUOS nurašąs reikalo —
866 BroiUhvay, So. Boston, Man*,. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-r< 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-mą vai. 
po pietų, parapijos svetainėj, -492 H, 
Seventli St., So. Bąston, Mąss.

ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPIKA8 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI,

JBIRMmiNKĄS L K Pėtrattsta^ ,
252 Goki St, So. Boston, Mms.

-r- Kasys Ambrom
492 E. 7-tU SU SK Boston, Mass, 

PROTi RMTi r* JuBuš Savickai - s
111 Boiveą St, So. Boston, Masa, 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždys,
171 W« (Mh St, Sd. So8to^ MaMt ’, 

KASIERIUS — Ą. Naudžlunaa,
4S5 Ė, BwaWny, S, Boatonrllaaai 

MARŠALKA — X BalMa,
T WlnfiėB St, So. Boston, Įroi. . 

dfftOgŲa laika auairinkimms kaa troČĮi - 
aedėldleill kiekvieno '
po pietą Iv. parado* .«• 
K Reveotb 3tn South Boston, Basa, -
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KETVERGAS, BIRŽELIO 14 B., 1923.

r

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO;
*

i
*1

iOrganas Amerikos Lietuviu 

Rymo Kataliku Sv&rito.

, Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

' Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukoa ir pasišventimas dėl katali
ku spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir Žmonėms naudingesnis, 

. negU pirkimas, bažnytinių indij ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataliku Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- 

A daviniu. ; r
1! Vyskupas Kilian.

....... j, ........ : ..... '■ ■

D ARB.I KINKAS
— Eina-----

utarninkais, kktvergais ir 
SUBATOMIS.

I1B9B. • * • .»■ -t«»* , J4.50, . — ■;

Užr’ubežy metams .. .....►•T. i. .$5.50 
DARBININKAS

366 Broadway, Boston 27,. Mass. 
2’el. Souto Bosion 020.

K

P- TRIBUNOLAS NVTEI- 
J ' SĖTAS.

,___
• sysis Suv. Valstijų Teismas 

išnešė naują svarbų verdik
tą. • Firmų - sykiu šitasai 

. Teismas turejo dalyką su 
garsiuoju ICansas valstijos 
Industrialiu Tribunolu. Ta
sai tribunolas buvo įsteigtas 
risti ginčams, kilusiems tarp

■ darbdavių • darbininkų. 
Tam tribunolui priešinosi 
darbininkai.

Charles • Wolff Packing
> kompanijos darbininkai 
prieš du metu buvo pareika
lavę algų pakėlimo. Kom
panija atsisakė pildyti rei
kalavimus. Tada darbinin
kai kreipėsi į Industrialį 
Tribunolą. Šitasai Teismas 
pripažino darbininkų rei
kalavimus teisingais ir liepė 
kompanijoms pakelti algas.

. Pagal Industrialio Tribuno- 
; lo taisykles abi pusi turi pil

dyti tribunolo verdiktą. Bet 
: šitame atsitikime kompani
jos pasipriešino ir savo bylą 
"nunešė į Augščiausįjį.Suv. 
Valstijų • Teismą, ’ Šitasai

. Teismas išnešė savo verdik- 
. tą birželio 11. d. Pareiškė, 
kad Hansas valstijos Tribu
nolas neteisėtai pasielgė. .

Šitasai verdiktas teisybė 
išėjo prieš darbininkų rei
kalavimą. . Bet šiuo verdik
tu kartu uždrožiama mirti
nas smūgis ‘ ir darbininkų 
nekenčiamam Industriajiam 

‘ Tribunolui.
* i -   ..   J -   ■ .

mSTYNĖS SODU ALI S- 
~ TŲ SU KOMUNAS- 

TAIS.

Bilbao, Ispanija. — Lai
ke rinkimų agitacijos soči ja- 
lįstai ir komunistai susimu
šė.' Vienas soeijalistas buvo 
nušautas. Kitas soeijalistas 
buvo labai apšaudomas, bet 
išliko sveikas.

DŽIAUGIASI

VERDIKTU

IVaslihigfon. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompėrs pa
sidžiaugė išgirdęs, kad Aug- 
ščiausysis Teismas pripažL 
no Hansas Valstijos Indus- 
triali Tribunolą, neteisėtu, r 
.Gompėrs sakė, kad nors šis 
verdiktas reiškia nepripaži
nimą pakeltų darbininkams 
algų, bet kadangi kartu' pa- 
smaugiahias . Tndustrialis 
Tribunolas tai .reikią pasi
džiaugti. Gompėrs sako, 
kad A. Darbo Federacija iš 
pat pradžios pareiškė, kad 
Tribunolas eina prieš kon
stituciją, neš įveda privers
tiną darbą (baudžiavą-).'

Gompėrs sako, kas-žin ar 
gub. Allen, įsteigėjas Tri
bunolo, eitų debatuoti su 
juo, kaip anuomet kad da
rė.
r . • tfc

. Dabąrtinis ICansas valsti
jos -gub. Davis ketina su
šaukti legislatūrą, kuri pa
naikintų Tribunolą.

KĮLA PRIEŠ '
’ : SUKILĖLIUS.

ūkininkai pradėjo steigti sa
vanorių armiją ImvaLprieš 
sukilėlius pagriebusius val
džią. Esą jau sudalyta ar
mija iš 100,00.0 savanorių ir 
jų sąkicius didėja.. Sukilė
liai, pagriebusieji valdžią, 
teturi pasekėjų tik Sofijoj, 
krašto -sostinėj.

PASIDAVĖ

Losddn. — Rusija . paga
lios visiškai nusileido Ang
lijai. Pasižadėjo atsižadėti 
propagandą vesti prieš Ang
liją ir teip-gi pasižadėjo at
lyginti už padarytus nuosto
lius. Uz. nužudytą kapito
ną užmokės našlei’ $50,000. 

Kita Anglijos pilietė, kuri 
buVo rusų kankinama gaus 
atlyginimo $15,000/ Rusija 
pasižada nekliudyti žūklavi- 
mui palei Mimnianską. Ru- 
sija neves propagandos In
dijoj, Persijoj, Afganista
ne ir atšauks savo propagam 
distus iš Persijos. . . .

---------------— {
SUKILIMO PAVOJUS.

- Mne.nster. — Kancleris 
Cuno labai liūdnai žiūri i 
Vokietijos ateitį. Jis sako, 
kad Vokietijai gresia bolše
vikiškas sukilimas; Jis gą-’ 
lįs prasidėti-;bitė valandą?’ 
kadangi Vokietijos”masės y- 
•ra‘ alkanos. Tai gali pama
tyti kiekvienas, praleidęs 
nors porą savaičių tarp dar
bininkų. Todėl valdžia tuo 
yra labai susidomėjusi.

“Mes pasiekėm galą. Jei
gu Poincare mano, kad jis 
gali .išspausti daugiau krau
jo iš Vokietijos morkvos. 
tai aš kviečiu ji atvykti i 
Bėrimą ii' pačiam įsitiknti,” 
sakė/Cuno.

•/Kad . .pasiliuosavus nuo 
Francį jos miltaristų jungo 
Vokietija yra. pasirengusi 
užmokėti iki paskutinio ska
tiko,, bet sunku yra susitar
ti su Franci j a, kadangi ji 
atmeta Vokietijos., pasiūly
mus dar jų-vįsai nė negavu
sį.’ Ftancijni .rūpi ne ’kon- 
tribuciji? klausimo.
inas, bet' Vokietijos ekono
minis sunaikinimas. Ir joi-

DŪMIT-DŪMAI. v

•Pereitą utarninką Naujo- 
sioš .Anglijos^žmenės-irt-sL 
stebėti negalėjo, iš kur tiėk 
dūmų atsirado^ -. Kiekvienos 
apylinkės žmonės gal manė, 
kad tik jų apylinkėj .kur 
nors, “rubbish” dega ir dū- 1 1 
mų pridarė. Bet pasirodė, 
kad- dūmai apdengė - visą 
Naująją Angliją. Dūmai 
uždengė 120,0'00 ltetv. mai
lių plotą. . . r

Ne vienas spėjoį .kad kur 
nors miškai dega. t. Ir spėjo 
teisingai.. Baisus miško 
gaisrai; ištiko New Bruns- 
wicke, Maine iį. Rho.de 
Island valstijose. ■ Drėgnas, 
kaip paprastai siaurės vaka
rų vėjas papūtė debesius dū
mų po. visą Naująją Arigli- 
ją ir jie kabojo pažemiais 
priklastį darydami žmonėms 
miestuose ir farmoše.

Miškų gaisrai .ne visose 
vietose pateko gaisrininkų
kontrolėm . Bet j^ėr porą neradę. < _

v

dienų gaisrai jau būsią jit 
kontrolėj e. “ Geltonos die
nos ft dar ne visai greit baig- 
sis, nes vėjas tebepučia iš 
:g:aisrų apygardų.. Tiršti įdu- 
mai nė .tik priklastį daro 
žmonėms ant žemes, bet keb
lumą daro ir laivams, jurė- 
j.e.’ Pakrantės dūmai kaip 
migla apdengė. Laivai turi 
vartoti visus . signalus?-' iv 
priemones migloto oro.

Tiršti dūmų debesiai pa
siekė Ne\vHaven, Norwiėh, 
New London ir kitus Ct. val
stijos miestus.-

Massachusetts valstijoj 
motoristai ir automobilistai 
dieną turi važiuoti su nak
tiniu ątsąrgųmu i£.. su žibų: 
riais. Buvo pasklidęs gan
das; kad. vakarinėj Mass. 
valstijos dalyje kilo miško 
gaisras. Tai. Amherst’o ū- 
kio mokyklos studentai bu
vo paleisti ieškoti gaisro ir 
gesinti. Bet sugrįžo nieko

* ■ <

Atėjus šiltoms dienoms, 
Klaipėdoje1, Viliaus aikštė
je?Akas sekuiadienįvidudie
ni nuo 12 iki 1 vai. d. griežia 
karo orkestras, • . •

Gegužes men. K j d. 
Klaipėdoje buvo lietuviškai 
kalbančių- valdininkų susi
rinkimas. Pirmininkavo p. 
Vytė. Algų klausimą refe
ravo p. Aušra. Dalyvavu-, 
šieji tame posėdy Vyr. Geibo 
Kom. nariai p. Jankus, p. 
Lėbautas ir p. Pėterajtis pa
sižadėjo prašyti valdžios, 
kad ši valdininkus aprūpin- 
•tu didesnėmis algomis. Vai- 
dininkai visi’patikrino savo 
ištikimybę valdžiai. -

— Gegužėsmėh. 14—-T9 
d. Klaipėdos policijoje už- »
melduota 19 svetimšalių, 75 
bedarbiai vyrai ir 19 be
darbių moterų.

. — Gegužės mėu. 16 d. 
Klaipėdos turguje sviesto

T
IE,, kurie, mano; kad darbininkai negali pasiliuošuo-

ti nuo išnaudojimo—savo širdyje piktžodžiauja
ę 4 . • . •

Dievui, .kuris žmogų padare laisvu ir augštos vertes su- • ' ■*
tvėrimu, gamtos valdonu.. . ■

l

• Gegužes men. 12. d. iš 
Klaipėdos uosto išplaukė 
trys laivai. Vienas į Mari- ' 
sonliafeiią, Intas' į Kėpciiha-'; 

_ gu-^r-^nbii. su malkomis Am ;
trečias į Hamburgą su coliu- • 
Ii ozu. ' . ;

“Krašto dirėktorija iš
leido įsakymą, kuriuo pave
dama policijai 'sekti turgų 

■ eigą ir gaudyti šmugierius,' . 
nes pastarieji, . neturėdami 
jokio leidimo,> perka gyvu
lius, -javus.ir jais spekuliuo- 
jm ■ .

i—Gegužės m. LL—19 d- 
Klaipėdos policijoje užuiel- 
duota 4 lengvos vagystes? 
suimta 5 asmens už girtuok
liavimą ir 1 dėl tardymo. ’

— Gegužės m.. 14—19 d. 
Klaųičdos uosfąn įplaukė S, 
laivai: vienas iš Rygos, kitas’ 
iš Liepojos, trečias iš Kek
so-, ketvirtas iš Rūgęnval- 
dės, penktas taip pat iš Ru- 
■genvaklčs, Šeštas iš Stetti- . 
no, visi tušti; septintas iŠ 
Hamburgo su kroviniais ir' 
4štuiiias4š Karaliaučiaus .sįv^-~ 
kroviniais. Išplaukė taip» 
pat 8laivaidu į Hamburgą

£
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TIEMS, kurie amžiną vergavimą skelbia—matyt rūpi 

darbiniukiĮ vergiją palaikyti. Vergija pranyks—kai 
protai nušvis ir širdys prablaivčs. Kooperacija griauna

' . 'T
vergiją iš pamatų.

• V * v •* įsrisi-
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LIETUVIAI OARBINlįB MUKITE!
Kad “Darbininkas1* jau parduoda Lietuvos pinigų—li
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, ■ kurie' norite, kad Tusų 

.. siunčiami Lietuvon pinigai patektų į-Jūsų giminių’-ran-- 
kasf Visuomet kreipkitės pas “DARBININKU/’ - jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums pfaarnaus.
Darbininkai, atsimnkite kad“DarbįninkasV yra Jusiu

. j DIDŽTADSIAS DRAUGAS;; “ . - < f
Siųsdami pinigus aKklausdatnį litų kainų visuomet adre- 

' ’ suokite laišk8s””šiĄip; : <* ' .

‘'V'.:/-y./ AR B^INįNKA^^
366 West BroadVray, Boston 27, Ąfąss

J . ........... 111 1

DIĮMS PASISUKIMAS.

. Waterbiii'įh Ct..—. Perei
tą nedėlią L. D. S. Connec- 
tįcut apskričio piknikas pui
kiai pavyko. Žmonių su
plaukė milžiniškos minios iš 
įvairių Ct. valstijos lietuvių 
kolonijų. Oras pasitaikė la
bai geras. Skaisti saulute 
žiljėjo, buvo šilta j visi links- 
iniuosi ir džiūgavo. • ‘ < ■

\ ' Beporteris.•V

ŠĖRĖJO KAlImiE Už

; .. : ■ KITĄ. C

.*
kuris buvo iiute'istas kalėji- 
man už peržengimą proliibi- 

. ei jos įstatymų. Cliapman 
turėjęs gauti po $100. ir po 
•$5 į dienų. $100 gavo, bet 
kitų negavo, kadangi N ic- 
rito pabėgo į Italiją, pama
tęs, kad iš to nušamdymo 
kito žmogaus sėdėti už: jį ka- 
lėjitne - gali išeiti blogai 
Cliapman, taipjau keli, kiti 
žmonės tapo areštuoti ir gal 
būt jis. vėl nueis kalė j iman 
ilgam laikui, tik jau benio- 
kesties.

<v

Chicago, “ Robert Cliap 
man, ’ 811 8. Štate St., pri.šL 
paliko, kad jis .atsėdėjo D v 
Kalb pavieto • kalėjime 19 
dienų už tūlą Gamei Nicrito,

> •

. kiaušinis, 500 mk., * svaras 
kiaulienos 500 mk., jautie
nos 400. mk., svaras žuvies 
900—5000 n ik., centneri s 
sėklinių bulvių .1.2,000 mk.,. 
ir metras malkų 30 litų. . ’

’ -— Gegužės mėli. 17 d. gi
lutės turguje • sviesto svaras 
kainavo'.7000 mk.’ kiaušinis 
600 mk., litras svogūnų 2000 

Imk, vidutinė vištą' .10,(Km!
mk., svaras žuvies 9,00-r-30u;) 
.mk., pora keturių savaičią 
paršeliu 120,000 mk., ccm- 
nė ris rugių 90.000 mk., kvie
čių 120,000 mk, miežių 75.- 
000 ink,,, avižų 70,000 mk. 
ir bulvių 10,000 ink.

— Gegužės mėn. 29 d. su. 
dideliu pasisekimu . praėję 
Klaipėdos miesto 
Verdi opera “Traviata;" 
kultoje Alfredo rolę ši kai 
tą vaidino K. Pet rauskas, o j 
Violetos p-ky Jozevskaite. '•

• — Gegužes mem 18 d. vėlr .. . T
... . .. 'reikia, mokėti dideliausius ‘pradėm • vaikščioti elektros i \ v+.

L ■ ' ' i> i .- . • iHiokesinus valsčiaus valdv-tramvajai. Raskutminis•. . . . ■ v n
_ . . _ bni, . o..be to dar seimeliui,

A a , v . ‘-ii kurio jiepierinkm. bet kuris
doie liukais tramvajus dėl ,v . V . , , .. •

>. 'v .. . . . išsemia is ni daugybe pini-.menko zmrnnn judėjimo bu-,. . . py , , \K .. , . A tetos tikiiinvliiis lenkai
vo sustojęs. ’ y n, • T

: • v - apkrauna mokošnuus nevio-
Kadangi Khtipėdos mulai — "" e*-’—

prekybos rūmuose pkUnc’ 
roj) iki šiol lietuvių pirkini

■ nebuvo tai dabai’, vatdžtai
c L 'L a .»'•

\u eeliuliozu, trečias įMucl-> 
deldorfą su malkomis, ket
virtas į Kotką tuščias, penk
tas. į Kotką . 
ir aštuntas' i ’ Liepoją 
svaiginamaisiais gėlimais.

. — Klaipėdos krašto dar
bininkai nuo sekminių algas 
reikalausią mokėti litais, nes 
'markėmis esą jau nebegali
ma pragyventi: prekių kai- 

; uosi1 kas savaitė pakylančios 
100V.. (> algos pakeliamos 
.vos 25 L ar dar mažiam-

Gegužes men. 14 d. Klai
pėdoje suimta trys gatvių 
plėšikui, kurie paskutiniu 
laiku, vadindamies krimi-

• tbarr, | Halines policijos’ valdinin
kais, apiplėšė gatvėse kele
tą žmonių. .. •

1

v su malkomis, ■ ’
su4

S
e

i
3

Jt

’į .

. t

”k .
» r

- * ■

«

. * ,*<

.. Pažymiui'. šven?Į>uiij
.valse. Virtos. gyventojams

(

«

vykti '.Amerikon.Rusijos 
valdžiiv jūkių kliūčiiyžydaius 
uedArys. ' .

savo nuožiūra. - Pav.t 
vienas kaimo ūkininkas B? 

; turintis loiikiysunpAiją, tu- 
rėilamas 120 dešimtiniųuno- 
km sehnelinr luįiįjp 1. m., o 
kitas lietuvis A.. turėdamas 
tik 2a došimtines žemes,- tu? 

1 ri mokėti 75,000 Km. //' ’
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* SNna11 South Boston’o utarnlnkala, 
fattvergnlg ir irabatomU. Leldiia Am. 
LjarruviŲ Rymo Katauių Žv. Juozapo 
lUMiirancŲ S4roi«u« ’
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“D.^BBININK AS” 
\ , JThe Wobkeb),

OCmr LmiTATfian'7 iHi-Vrakut Papik

gnbllshed etery Tuesday, Thursday.
, J Bbd Satūrday by St. Joseph’b Lito-

. JUANIAI* b. C. AgSOCIATION ov Labūi,
■ -- - - \ 1 .. ----- ———‘

\į\f \ /^JJritėred WW<^nd»tfn8g'faatter Sept 
J 12, 1915 at tnė post office at Boston,

• Mass., under tne Ačt o£ Mareli 3,1879/ 
. “Acceptance for mailing at special rate 

pf postage provlded for in Seetlon 1103, 
.Ačt of Oct. 8,1917, authorlzed pa July 
12,1918?’ *

SutHČfitftori Rat9tl "

Yearly «>-<>■>>•• *...$4.5(1
Boiton and suburbs ............■, " 
Forelgn countrlas yearly ........$K5ĮF
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Skriaudžiamiems - lietu
viams palengvėja kovoti už 

.•savo teises, kuomet galingas 
civilizuotų tautų . opinijos 

t, reikėjas užtaria lietuvius ir 

'-pasmerkia lietuvių skiiaū- 
y dėjus.

T Jie Boęton Hcraldi™ 
kartą yrą taręs malonų lie
tuviams žodį. Šitasai laik- 
rastis visai netikėtai prabi
lo apie lenkus - ir lietuviu- 
birželio 12, š. m. Tos dienu

* laidoje Tite Boston H e raiti 
turi editorialą antraščių

t

BLAIVININKAI, RUOŠKIMĖS I SEIMįl
— . ? ■ 
Lietuvoj. - Apie tai pasitar
sime sekančiame seime. - Bet 
akciją iš. Lietuvos ’ Blaivi

ninkų mes imkime tuojau.- ,

Lietuvos Blaivininkai sta
to savus namus kurių nau
doji,mas padės sparčiau va
ryt 'blaivybės darbą. Jie 
prašo mūsų pinigų kad tin- 
mniai tuos4‘Blaivybes” na
mus atremontavus. Mes gi 
ren

bedarbes, o “Darbininkas” 
nei kojų stiprų, nei dvasios 
nebebuvo turėjęs. - Tokiu 
būdu apie $1350.00 dar ir 
šiandien esą neišmokėtų 
nuošimčių už bonus. Dauge
lis žmonių, tikram reikalui' 
ištikus, prašė grąžinti pini
gus, indėtus į bonus./ L. D. 
S. negalėjo to padaryti, nors 
ir buvo žadėjusi. Iš to bu
vo daug rūgo j imu.

Štai, pavyzdžiui vienas iš 
tų bonų savininkų (M D.) 

4šio straipsnio rašytojui taip 
^maį^nįąi” 4lkMbmė^Ą

4 4 Gerbiamas* Darbininkų Są
jungos vadovai, a§ klausiu jū- 

. sų, ar jūs esate dvasiškas va
dovas ir ar jūs atliekate sava 
priedermę kaip reikiant. Jūs 

’ sutveria! visokias sąjungas ir 
perkat namus už svetimus pini- 
gus ir prižadat 5-tą nuoišmtį, o 
kaip pagaunat ’ pinigus į savo 
prakeiktu* nagui, ■ tai kaip Ju
desius Jėzų Kristų pardavė, j 
taip jūs parduodat savo dūsią 
ir kulią už žmonių centus. Jau 
j-ti metai kaip esu pirkęs tos 

. sąjungos .bonų už 50 dolerių,, o.
gavau nuošimčių išviso tik 1 
dol. ir 25ev.

Užklaustas platesnių pa
aiškinimų taip rašo :

ic1921 m. aš gavau laišką nuo 
komisijos, o tame laiške buvo 
prašoma atsižadėti nuošimčių. 
AŠ, apsvarstęs, kad7 tai yra ge
ru daiktu dėl sąjungos keli do
leriai, bet visiį nuošimčių do
vanoti nenorėjau. Aš parašiau 
laišką ir prašiau kad man pri
siųstų plunksną ūz "kokį i Ūol. 
ir 50 centų, o i doleris tegu 
lieka dėl sąjungos. Laukiau pri- 
siuntiino per 3 menesius. Po 
-trijų mėnesių atsiuntė ‘man 
plunksną ir postkartę,. ant ku
rios parašyta, kad plunksna 
■kainuoja doleris ’ 50 centų, o 
nuošimčių ! dol. 25e. ir reika
lavo iš manęs 25c. Aš parašiau 
laišką ir indčjau štampų už. 26 
centus ir klausiau, dėl. ko man 
priguli $1.25, o iie: $2.50. Ro
dos kad mano laišką kas nune
šė į. peklą. Jokio atsakymo ne
gavau per visą tą laiką nuo 
1921-ų metų. Aš per tuos 3 me- 

,tus apie 50 laiški! rašiau. ,.; bet 
atsakymo negavau.,. o Tams
ta rašai, kad tie, kurie valdS 

‘ -tuos, žmonių centus yra geri su
tvėrimai. Jeigu jie visi geri/ 
tai kodėl jie susuko. Ar aš 
koks kvailas, ar šuo,, kad ma
nę erzintų.., ” . •

. Skaudūs tai žodžiai... be: 
ar-gi jie nėra teisingi? Kas 
išdrįs akmeni mesti i tą dar- 
bininką už jo šiurkštumą 
Gerai apsisvarstęs nutariau 
siųsti jo •žodžius į “Darbi
ninką,” kaipo pamoką vi
siems, kaip reikia skaity- 
ties su žmogaus siela. Kaų 
anas B. D. taip lygiai gal 
jaučias daugelis tų, su ku
riais mes turėjome reikalų. 
Meg su jais pasielgėme tik
rai kapitalistiškai.. Mes 
daug jiems žadėjome, išga- 
vonu? jš jų pinigus, o paskui 
neriui rėme reikalo įiei. į jų 
laiškūs atsakyneti. Sakau 
metSį nes nors aš ir toli-bu
vau nuo tų bonų—tečiau 
dalį atsakomybes turiu’ ‘pa
nešti ir aš. ,

Kokia iš to visa .išejtis, pa
kalbėsime kitame straipsny- 
je; -•> j’/’C ..v?" te

%

• A- ■ Wlk. Nors , Pilnieji Blaivinin-
-į——- [kai turi savo organą ir jame
prie jo po keletą valandų.| savus .reikalus gvildena, te- 

Čiaus nebus pro šalį rašyt a- 
pie Blaivinftikus ir jų reika
lus ir “Darbininke.”

Šių metų Blaivinipkų Sei
mas atsibus Waterbury, Ct. 
Centro valdyba ir apskričio 
susivažiavimas Waterbury 

•V«r 4 * __ • *_ * 1------ . ...---------------

Noriu tarti keletą pripa
žinimo ir pagarbos žodelių 
mūsų muzikams Marijonai 
Čižauskienei ir Jonui Či- 
žauskui—ne dėlto, kad juos 
iškėlus augščiau Litų mūsų 
muziku. Čia pat turėčiau 
pridurti Jonė brolį, kun 
Juozą Čižauską, sū kuriuo 
jie puikų “trio” sudaro. 
Reikėtų ne žemiau pastatv- 
fįą ir ■ p^ Jdkjksid faopęlni^, 

ir Pocių,, ir dar kai-kuiru 
kitij, bet Šį kartą man rūpi 
ypatingai pabrėžti nuopel
nus Marijonos ir Jono Či- 
žauskų, kurie sutartinai 
veikia vienoje didžiulėje 
mūsų kolonijoje, Baltimorė- 
je. Nesenai jie vaizdžiai 
parodė savo darbuotes vai
sius* z -

p. Marijona Čižauskienė 
sopranas — solistė, į- 

I steigė Baltimorėje giedoji
mo mokyklą, kurią šiemet 
lanke 16 mergaičių. Visos 
jaunutes— nuo 15 iki 18 
metų, daugiausiai augŠto- 
sios mokyklos mokinės, lie
tuvių darbininkų dukterys. 
Savo koncerte, laikytame 6 
gegužės,- mokykla netikėtai 
pareiškė keletą tikrai, gražių 
ir /stiprių talentų. Jų savi
ninkės jaunutes nepilnai dar 
šūaųgifsioš mergaitės. ‘ Joms 
beaugant augs jų balsai, 
bręs jų talentas; nenudils ji
sai ir nepražus, nes jį auk
lės luityrusi - ir atsidavusi 
mokytoja. * Rūpėtų man la
bai dvi-tris mergaites išvar
dyti, • bbt • susilaikau, . kad 
joms pačioms galvelės neap- 
svaigtų, —. nes dar daug 
darbo ir jos turi pridėti —- 
ir kad kitoms drąsos neatė
mus. ' .
' p. Joną Čižauską žinojo

me, kaipo baritoną-solistą, 
.kaipo . nesulyginamą choro 
vedėją, kaipo gabų vargonų 
Valdytoją (turi kur pasiro
dyti, grieždamas ant di
džiausių vargonų visame 
Baltimorės mieste. Jie kai
navę $17,000.00). Ir bė to 
dar turi stiprų dailės mece- 
nasą asmenyje savo klebono 
kliu. J. Liet. Tečiau p. Č.i- 
žausko -gabumai ir energija 
surado clar vieną darbo dir
vą. 1 Nesenai jisai suorgani
zavo pirmąjį mūsų išeivijo
je Lietimų Simfonijos Or
kestrą. Birželio 4 d. Šv. Al
fonso svetainėje, Baltimorė
je, tasai orkestras davė 
pirmą koncertą. Išpildė 
keletą lietuviškų muzikalių 
veikalų, ’o taip-pat ir keletą 
sunkesnių klasiškų veikalų^ 
tarptautiniai žinomų. Išpil
dė, gali sakyti, tikrai geraį?

Orkestras susideda.. išviso 
I iš 26 muzikantų: 20 smuikų, 
1 korneto, 1 trombono,. 1 
klarneto, 1 f įeito, ■Tkontra’- 
baso ir 1 fortepjoiio. : ■

Kasgi - tie orkestrą nariai, 
muzikantai? .Vėbgį jauni 
vaikijĮiikaį,' dąiignįuslą bug
štu jų - mokyklų ir faiegij ų 
mokiniai,; šviesūs,? gudrūs, 
gabūs ■— gražiausios jr dhūg 
žadančios - pa jėgos.; Ir čia" 
pratryško skąidrmi keletas 
lieąby,t&įįąų •talęįjių- . 
-pijanistas 1$’ m, įjuo mažų 
dienų teteką .beskąnibįnūu- 
tįs. : Kęl mažąš buvęs,. 
kedąvC teartais diržo, ;kad 
privalyti pvie pijate gi ’dte 
bar jte Jteliifalimą- esą ifa 
jo nuvaryti. Knsdien?šėtlįs

Visokia idėja šiandien 
plinta lab j ausiai per spau
dą. Taip pat ir kooperaci
jos idėjai išplatinti reikia 
spausdinto žodžio pagelbos.

Mūsų išeivijos .istorija, tu 
rėš tarti pripažinimo ir pa
dėkos žodelį mūsų 4 4 Darbi
ninkui,” kad jisai pirmas 
svetingai pravėrė savo skiltis 
kooperacijos klaiiiimui. Jei 
niįo paDpradž/ų mūs^/t. 

S. gyvavimo būtų sttsispie- 
tęs Bostone susipratusių ko^ 
operatorių-idėj minką stip
rus būrelis, šiandien .mes. 
būtume-visai kitaip stovėjo. 
Būtame gal apsisaugoję nito 

....... apetito mūsų pirmųjų, kapi- 
";"’h talistėlių, būtume ’ išauginę 

stiprų ‘ kooperacijos judėji- 
-.0 mą mūsų išeivijoje ir gar- 
HAu bingai atsistoję pirmose ei- 

. lesė tarpe ateivių tautų; o 
ii; pats mūsų “Darbinin
kas” mažiau gal finansinių 
vargų būtų turėjęs.

Bet atsitiko kitaip; pir
mieji mūsų kooperatoriai / 
(labai nedaug jų tebuvo) 
arba išvažinėjo, arba davė
si pasivilioti korporacijų i- 
dėjai, pasidavė greito pra
turtę j imo pagimdai. “ Dar
bininkas” įsisteigęs su ma
žučiu kapitalu-: iš suskolintų ; 
pinigų, negalėjo tinkamai 
išvystyti veikimo’ ir stipriau 
finansiniai atsistoti, JSTętru- 
kus atėjo bendrovių gadynė, , 
o su ja ir “Darbininko” lai
kinoji vergija korporacijų 
idėjai, kuri tęsėsi beveik 

I per 4 metus iki 1.922-ų me
tų seimo. Kai buvo parda
vinėjami bonai, tada 4 4 Dar
bininko” sparnai’ jau buvo 
parišti, jo dvasia- supančio- ■ 
ta ypač* vienos iš didesnių 
mūsų bendrovių, 
kitų- vidujų 
“Darbininko”

♦
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Polancl cind Her Generah.[įąe-j 
Rašo apie tai, kaip Lenkija i 

. apteikė .savo generolus -nau
ju Lenkijos Atsteigimo Or- 

• denu. Tarpe gavusių • ttlos 
• ordomis yra Pilsudskis, Pa- 

dereivski, Ponikowški, He
leris ii’ Želigovski. Taigi 
tas įtakingas laikraštis ra
šo, kad Lenkija suteikdama 

’ razbaininkui Želigovskiui 
ordėną su juodino savo’ bar 
tąjį erelį ir .suteršė naujai Į 
steigtą (ir doną. T Ji e Bosi tu < 

' Herald parašęs, kad kiti 
Lenkijos veikėjai' užpelny
tai gavo ordeuus, apie Želi
govskį šitaip rašo :

“ZeligOAvski is. notorimis- fui! 
an adventui!;, of auotlicr dės- 

. eriptioių- in which uo glory w.r 
yvou by him o r liis governincni 
IIoav did be obServe the armis 

. tiec eoneluded bet\\*een Poliui'!
. aud Lithtiaiiia in Octobei 

1920, at tlie instance of th-' 
Leagūe of Nations? It dre\v it 
line • betiyiKt ’ the tivo eountnes 
leaving Vilna on the Lithua- 

. nian side, yet before a .ivee! 
was out. be nuirehed aciros'- 
that line vith a re gula v Po 
lish army eorps into Lithuanl;: 
ant. took- posaesajon of Vilna’ 
lt tras a gross breaeh of i'aith 
blackeiiing. the - tvinte , eagb- 
Nobody believed that the ■■ Po 
lish general vould ha ve dari 1. 
to act so dishon’orably tvilhoi i 
oi’ders irom XVursaw. . ■

' “Britam and' France ’ tc r i ...
monstrated-with the Potiih 

: govermnent. lt eagerly ękmtod 
rešponsibiiity, deularing that 

’ Zeligbv.sld had' aeted of Hš 
. ovn aeeord' vitli Jns ovvit arniv 
corps, aiul that hc avus a ’rębol 
not amenable to ihe -govern 
ihmiVs authorilys Būt the go.< 
vernment did not send a-coupk' 
df Idyal eorps- 7ta briiig Mnį 

,z bacfcahd coiirt-totrtiai hhn.’ It
; di j not order -the testorathm o f 
Vilna te Lithuaūia, būt iūhtill 
the hėldčr oi‘ the pląnfa. -The 
Polish presš; bus gloried in Z 
Ugovsld’s cxploit. Ant

. ,tjic Pdlhh government bostovs
oji liim,. along with' threo for-' manship and ūiplomacy.”
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Buvo ir 
priežasčių 
finansinių 

vargų. Atsitiko taip, kad 
nors ir buvo. 4 ‘Darbininko ” 
nonų parduota už keliolika 
tūkstančių, teeinu tas nau
jas didelis kapitalas ne tik 
nepastatė “Darbininko” ant 
kojų, bėt dar labjaus jį Į- 
miukde. . Šiandieną, tiesa, 
mūsų 4 4 Darbininkas' ’ - j au 
itsilaikp. Yra viltis gėrės-j 
lės ateities. Bet ir šiandien 
lat vis prisieina ranką atkv 
lūs ubagauti pagelbos — au
kų. Iiigijome net blogą uba
gavimo paprotį.

Prašėme seniau, kad atsi- 
iadėtiĮ savo paskolų tie, ku
rni pinigais “Darbininką”' 
iždejome.

Prašėme vėliau, kad bo- 
iu. savininkai. atsižadėtų 
įuošiničių,. kuriuos regule- 
/iai kas metai mokėti buvo- 
nė apsiėmė.

Vėliau net ėmėme prašyti, 
kad ik bonus padovanotų.

Dėl * nuošimčių (už bonus 
/ieną sykį buvęs .padaryta’s 
let valdybos nutarimas, kad 
ik tiems nuošimčius mokė

ki, kurie jų prašys; o.: kurie 
lieko nesakys, tylės — tai 
leiuoketį ir laukti, kas bus. 
r nteuostabu,’ kad iki ■ to 

priėjo; laikai buvo sunkus.

.............'■■■■■■ĮjĮMilII H’l» I M y •l

mei* pteinierš, •Ihuta'aUsid1,I>o- 
įnkbu'ski and »Sikwką and 

,• fotų diploinats.'the highost de- 
t ('orntipn that JPoIaąd .ean eon- 
' f te ŠuTcly the orderis t ar n islv 
ed that i’eū'teūū. rehėltion ;.or 

fcobbpry eąually wi th sf a los-
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ŽMONIŲ LIKO
. B L I’ASTOOfiS. ■ ■

. \ . • ../*

■ smar
kaus J ietims al)i - Afkahsas 
upės išsiliejo, f. užliejo dūlį 
Uiięstd ir-šimtai žmonių liko 
be. pastogės. Gauta žinių a- 
pie pptv&iuš ir kitosb Kau 
sus dalyse. -

: 'i; '
' >#. t** ». ' Ate-* '

'fe ..te;

Paprasto darbininko sūnus. | 
Teknika taip jau tobulai iš
miklinta, kad galėtų vienas 
gražius koncertus ’ duoti. 

Bręstant atsiras, daugiau gi
laus .jausmo, platesnes iri 
galingesnės tverybos; lieto- . t , . ,
ūmoje ateityje, jei viskas, miižūrėjo tinkamiausiu, 
eis tvarkiai, turėsime iš jo Ger. kun. klebonas Valąntie 
lietuviuką paderewskįL Ar-įjū/i uoliai Efavhiiiikus kyie- 
fe J. v/—#-os Mufeilcia ten susivažiuoti. Išrodo 

vaikinas, tėvo .mechaniko kad, seimas bus šaunių-šau- 
nižinieriaus kiek ant smui- mansis,.
ko griežti pamokintas, be Seimo dienos. yra 7-ta ir 
jokio profesoriaus pagelbės g-ta rugpjūčio, 
surado, kad jo smuikas jam į 
-kalbatea4H^asa^°teWisaiL 
jaučia ir trokšta. Jei tašpieteliams reikėtų kuo- 
vyriukas neduos savo .tik- uoliausiai dirbti iki seimui 
ram talentui užmigti, suąi- Dirbti, rašyti, galvoti! Nes 
lauksime it iš jo garsenybes,- reikia getų darbų, ir

Tautines garsenybės tik pienų.
taip ir išdygsta, kad jų ta- Ką šįmet seime'svarstysi- 
lentą reikia surasti ir paža- nie • Ir vėl kaip negerti? Ir 
dintis jaunatvėje, kad pas- vėl kaip kitus, nuo gėrimo 
kui 'duoti jam galimybės iš- sulaikyti? . Taip.. Tas tai y- 
augti ir stiprėti. Tolimoj e fa blaivininkų auksinis- sie- 
Baltimorėje atsidarė lietu-piS-
viškų talentų suradimo ir Pasekmės mūsų užsibrie- 
auklėjimo įstaiga. Ją gali pime remiasi gi ant įrankių 
vesti tik talentingi, žmonės. D1* būdų. Mes ėmėme kaipo 
Tokie yra Čižauskai. Gar- gerą įrankį literatūrą,’ pra
bų jiems. Valio ■ lietuvių mu- kalbas, vakarus, išvažiavi- 
zikos pijonieriai. įnius, ‘seimus. • Bet išėmus
. •^..J . ‘ + iiteratfei, kiti visi įrankiai

Bet kai-kam priguli dari ,nA SpnilKn1 
garsesnis valio. Tai visų- 
pirma mūsų tautos genijui 
Per amžius slopinta tautos 
drasia ■ ’ judošiškij taojūjl Utelfttoa prUkaity. 
.migdyta,.siaurėssaldy- L ;ie įraHldo lavinangio h 

uessuvo, o t* lauke pa- : - Tl clvieJu
togios progos apsiredist!. mlms reilda bet.prie jt} rei. 

Lauke laisvės, šilumoš, gy- kia sistemos, būdų tinkamų, 
vybės. Svečioje Ameriko j e Vieną gerą aplinkybę pri
musų tautos dvasia- surado mena mums Lietuvos Blai- 
sau patogių aplinkybių apsi- vininkai. Ir šie mūsų bro- 
reikšti ir išbujoti. Ir, ro-hiai tvėrė skyrius, rašė, kal- 
dos, nebe, taip gaila tų mū- bėjo, mokino, agitavo ir tt. 
sų jaunuolių, jeigu jie, ar Dabar jie atrašo laišką į 

: jų vaikai ilgainiui susilies mūsų Blaivininkų Siisivie- 
su didžiąja Ainerikos tauta, uijimą per gerb. Dr. kun. J. 
Jie įneš gražų kraitį, ne vien Navicką sū prašymu kurį 
Amerikos tautai, bet ’visaiimesremsimeiriš jodarpa- 
žnionijaį; jie duos savo tau-simokysime.
tos dvasios žiedus, duosi . Gerb. Kan. Kuii. Juozas 
vardą lietuvišką.-Mūsų bro- Stakauskas- rašo gegužio 4 
|lių darbininkų stubose gimė d. 1923, gerb. kun. J. Navic- 
Ine vienas Caruso, ne vienas kui, D. D. laišką padekuoda- 
Padereivskis, ar.Misha Bl- mas daktarui už parinkimą 
man. Tėveliai nepasigaili aukų vieno j kitoj vietoj, pra
dam mokslo, susiranda “sa- pydamas jo ir . daugiau pa
jus gabumus ir- atsidavęs linkti ir norėdamas kad A- 
, talento -vystytojas — ir mes, merikos Blaivininkai pasko- 
I lietuviai, žengiame į kultu- liūtų Lietuvos Blaivybei pi- 
ringų tautų skaičių. Dar nigų. Gerb. Kan. rašo : 
vakar baudžiavinmkąi, šian* 4Blai\yrbėsJ Centro -Vai- 
dien jau besivejantieji pa- dyba, reikšdama širdingą 
čias kultūringąsias tautas, padėką už aukas, prašo 
gi rytoj gal jas šiuo-tuo iri Tamstą: 1) gauti aukų iš 
pralenksiantieji. Valio ga- pa^eiiių skyrių kas įnemio 
liiigoji lietuvių tautos dva-| apie $30., už kuriuos • būtų 
šia, valio jos genijus I

Gi antras dar labjau šir- 
‘dingaš valio pkiklauso mūsų 
broliams -darbininkėliams, 
jiems kurie šu sųnkiū var^ 
gu grumdamies, ' besigaili 
fefau pąskntinių lėšų savo 
vaikty. įavinįmųią moksle ir 
dalėte l^ty^AįĮ^.oAera*. 
gavę, jie fajaiičia ir supran
ta'jo.vertę; Jie suf&ratiię- 
tiivįškalštvėnne kelia savo 
šeimynos gerbūvį ir savo 
tentai vardų/ pelno. Ne tik 
vaikąinš geresnį gyvenimą,; 
bet ir savo scnal vei džiaugšr 
nuyrr rentimą jie tiio gabii- 
na. v I . '' . \

(fag jtete-tedsų d tdie j r 
■pašišvtmlelinu,‘tėvai; darbi 
įlinkai! .’ .. ■

Blaivininkų kuopoms ir 
pavieniams bTaivininkaniS'ir

<

r

r

ūkime Blaivininkus Lie- \ •
tuvoį ;BU^motoęiS.&.Ą/V/ J 
steigkinte Blaivininkų na* 
mus, kttr galima Ameriko
je. Kur nėra galima savą 
namų įsisteigti, ten steigki- 
me bent’ Blaivininkų kam
barėlį, ar sankrovą. Savas 
lttop'eiiš““plid'arb tinkamą 
aplinkybę darbuotis blaivy
bės dirvoj. . ’

-fe ’ - • ' v

Taigi sekančiame Blaivi- 
ninku Seime, Waterbury? 
Conn. turėsime apkalbėti a- 
pie šušelpimą “Blaivybės” 
Draugijos Lietuvoje ir apie 
steigimą savų namų čia A- 
merikoje. .

Blaiv. Centro Pirm.

ir būdų. Mes ėmėme kaipo

[yra tik sųjudinimo įrankiai 
j yra tik šujudiniino įrankiai 
— ūpo .sukėlimui. Nors pra
kalbos, kad geros, ir galima

4
4?

i . . -

galima palaikyti. veikėją. in- 
teligentąl pilnai ateidavusi 
blaivybės reikalams, • kuris 
rašydamas straipsnius ir 
darydamas paskaitas ir nuo- , 
lat-judinti! mūsų sustingu^ 
šių Vįšuomete.., Arne* 
galotib Centro Valdyba .gau
ti paskolą AmeriĮcos, Drau
gijose . apie $2,000.00 luž 
8—1.27c; • užbaigimui.Blaivi 
dies. Namų vr einoųid, •' ” 3) 
Prašomč • • gauti -• dauginus 
prenmūvrątbrių ° Sargybai- 
ir teiktis prisiųstų■ iš -kalno 
po Į. . ..
r Ųųrlv BlaivybespMuuihi- 
•,Iąiš:taiįvgi pamini kad -fa 
inuose būt .galiniu užlaikyti 
ir Bįalvybės^Ceiitro Biuras. 
.. Mes amerikiečiai be akte 

■ jo paremsinie palei* savo'iŠ?
gale’uBįaBybėS'? Draugiją

. ♦’

♦
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Artinasi 26 ir 27 d. birže
lio. Tose dienose įvyks mū 
sų brangios organizacijos L. ___  ___
D. Š. seimas. Prie tų dienų 
rengkimės visi ir visos L. D. 
S. kuopos.. Siųskim savo 
veikėjus į seimą, parūpin
dami jiems kogeriąusių įne- 
šimii pagerinimui L. D. S.

Tose dienose seimas išduos 
raportą iš savo metų veiki-’ 
mo ir užsibiieš veikimą atei
nančiais metais, . '

Broliai ii* sesutes darbi- • 
įlinkai ir darbininkės, kurk 
uepriklausot prie L. D., S. 
atsiminkim kad mes turim , 
eiti. į vienybę ir stoti petįs. 
petį, kad atremus visus si 
vo priešus kaip bedievybe 
teip ir iš ekonomines- pusė 

Tik tada mes. galėsim'veik 
ti daugiaus pagerinimui sa
vo būvio, kada pas pas mus. 
lietuvius. brolius sužibės 
broliška krikščioniška mei
lė, kada parnešim vaidus, 
barnius ir prasivardžiavi- • 
mus. Juk mes esame visi 
vienos motinos Lietuvos sū
nūs ir dukterys, visi vieno
je katalikiškoje bažnyčioje 
krikštyti ir mokyti šv» tikė
jimo. Tik į šią laisvės Šalį 
kaip atvažiavome iš vienos 
puses slegia mus vargas ir 

i išnaudojimas iš kapitalisti“ 
nės-sistemos, o iš antros gi 
puses visokios rūšies darbi
ninkų .užtarėjai vedė į ge- 
rosite darbininkų ateitį, į lai- ' 
mę, bovino mus savo gra
žiais žodeliais ii' džiugino 
dideliais daviniais, bet nie
ko gero jie munis nedavė.

Daugeliui iš mūsų brolių ir 
sesučių atėmė tikybą; dorą, [ ’ 
artimo ir tėvynės meįįę; iš
vedę dūli miš iš krikščioniško 
.darbininkišku; kolio • kelio, 
nuvede žydų keliais, kad su; ' . 
jU’pagelba mumis išnaudo
jus. Gana niilms klajoti jų . .
keliais, tufas susiprasti ir 
stoti į krikščionių darbinin
kų eite į L1M, .fa tik'D. ' ' ‘ 
D. X‘ •
darbininkų ateities, prie lai- 1
nies, apšvietus ir geresnių 
darbo sąlygų. : ■ . .
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SPRINGFIELD, ILL.
* ’
Aną sekmadienį vietinės parap/ 

svetainėj, VyČiir 48-tos „kuopos 
jaunameČių skyrius po vad. muzi
kė Aleksio sulošė “Guminiai Ba- 
taŲ_L“Mokxkloje,”,ir “Žydas ir 
Dzūkas.” Geriausiai savo roles 
a'dko: K. Mankaitė, M. -Lapins
kaitė, D, Stanslovas, .M, Marčių- 
(ionaitė, A. S’tanslovaitė ir E 

’ Marčiulionaitė. Kiti lošė .viduti- w * . * • i
niskai. „ Vakaras visapusiškai pa 

71/ r. 11^ ;l\.\ w Birželio *3 d. . Vyčiai surengi
V -k V “šaltakošės”vakarėlį. Šeiminin

kavo Stasyte Brazaitė,’ Julytė Šti- 
pėnaitė ir Ūranutė Mankaitė. Lai
kas praleista maloniai ir pavyz
dingai, ’ '

Mūsų Baseballiiinkaų po vada-

•Ecpšio kas šventadienis su įvai
riais ^tymais” žaidžia ir neretai 
amerikonams “šinus apdaužę” 
grįžta linksmi namučių link. Su 
nekantrumu jie laukią seimo,"Trur 
turės progą savo gabumus, atvy
kusioms, delegatams. užreprezen- 
tuoti. ’ jaunamečių “tymas” po 
vad. Bakūno ir Urbanskio ir.-yi 
nuolatai lavinasi.

Tennis ratelis vadovaujant Vik
torui’ Alsūnui ir Elenai' Bueevi- 
čiutei “raketais’ ’tik mosuoja ir 
beveik kas dieną savo “geimio” 
šakoje praktikuoja.

Skaitlingas Vyčių koras vad. 
’ muzikui Aleksiui Seimui ruošia 

gražų mųzikalį scenos veikalą. .
Iš pus-ofieialių versmių sužino

ta,. kad. Vyčių Vajaus ofensyvo- 
je mūsų kuopa Centro dovanąjai- 
mėjo. Iš to malonaus nuotikio 
visi vietiniai darbuotojai labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi.
. Birželio 17 d. 10 vai. .ryte vie
tinėj lietuvių bažnyčioje įvyks 
pirmas iškilmingos mišios gerb. 

*kun. Š. .0. Junkerio. Visos vie
tinės draugystės prie tos .iškilmes 
uoliai ruošiasi.' Po pamaldų Le- 
Iand Hotel įvyks iškilmingi pie
tūs. Vakariene atsibus pos sole- 
nizanto brolį Petrą S'tirlų. Va
karę.-Vyčių kuopa savo uoliam 
nariui kun., S, O. Junkeriui ren- 

.,-gia su labai įdomiu programų pa- 
.. gerbimo Vakarą.

Mūsų jaunimas su nekantrumu, 
laukia oficįalio L. Vyšny XI-to. 
Seimo paskelbimo; “Oli Boy !” 
Seimo rengimo komisija sako, kad 
seimas bus iškilmingas, interesin
gas ir imponuojantis, kokio nebū- 
.ta’ organizacijos istorijoj.

Birželio 24 d. rengiama pirmas 
šią vasarą piknikas. Bus įvairių 

• žaidimų, dainų, lenktynių ir ki
tokių įvairumų. Pelnas skiria
mas Vyčių Seimo reikalams.

K •: Vytė.
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deggimo komitetas: Stanislovas 
Matulaitis, Mateušas Urbonas, ir* 
Jonas Kiekis ir daugelis kitų buvo 
prisidėjusių savo darbu. Todėl 
vardan Albany, N. Y. lietuvių ir 
šv. Jurgio bažnyčios tariu mano 
Širdingos’ padėkos žodį kiekvie
nam dalyvavusiam iškilmėje.

Kun. Kleb. K. P. šatkus.

Building) ant viršutinių trepu 
pasitiko didis būrys miesto .politi
kų svetimtaučių su - New Yorko 
universitetą prižiūrėtoju prof, ap- 
švietos A. J, Smith, kuris' buvo į- 
galiotas New Yorko valstijos pa
imti. iŠ lietuvių rankų-lietuvišką 
vėliavą. Prieš paimdamas velia
mą, 'pasakė gražią prakalbą. Nors 
pats nekatalikiškos tikybos; bet 
jo prakalba pasirodė pamatu-ti- 
kypinių tiesų., Jis sake; Žmogus • 
žmogui į liuosybės negali duot i/ 

’tią^ai' pienas Dievas f kaimynišicos 
Lietuvai tautos nenorėjusios jai 
pripažinti laisves, bet vienas Die
vas,, kuris viską valdo davęs lais- ’/ 
vę ir nepriklausomybę, štai-tiems 
žmonėms lietuviams, iš kurių ran
kų aš esihi įgaliotas Nmv Yorko į 
Valstijos, paimti tautišką vėliavą 
ir-patalpmti-tarp visų-tautų velia- • 
vų šitame mieste Albany, N. Y. 
Dar sakė,, jūs ateiviai šiandien 
esate, geriausiais budavotojais A- 
merikos, dirbdami kartu su. mu^ 
mis, budavojate sau namus ir įsi- 
gijate nuosavybes... Kalba trau 
kės 15 minutų su ’ didžiu, prielam 
kurnu lietuviams. Antras kalbė
jo Mr. J. G, Dunney, miesto ma
joro įgaliotas pasveikinti Lietuvos 
neprigulmiiigą tautą. _. Jis išgyrė 
lietuvių pasišventimą už. iškovo
tas sau tiesas ašvo tėvynei. Sa
kė: Aš džiaugiuos iš to ir turiu 
.viltį, kad lietuviai Suv. Valstijo
se ir Lietuvoje veiks išvien su mu
mis ir bus mūsiį. draugiška valsty
bė.' Po šitos prakalbos buvo pa
duota Lietuvos vėliava iš rankų 
Jurgio Bubino į rankas Mr. A-' J. 
Smith pridedant savo ranką kun. 
Šatkui. .Iš čion eiles stoja'aplink 
visą Capitolium ir benai užgrie- 
žia Amerikonišką himną ir po tb 
lietuvių benas iš Amst'erdam, N. 
Y, užgriežė Lietuvos himną ir' už2 
baigus tą, eilės išsitiesė į Statė St. 
iv žengė į AVashingtOii Bark į vi
sų gražiausią vietą’ir po aukščiau
siai išlapojusių medžių kame, su- 
stous žmonėms į ritinį pasakė 
gražią patrijotišką prakalbą, la
binus kad lenkai apleistų Vilnių 
kun. "ldeb. P. Bačkauskas iš Sche- • 
uecteday, N. Y. Kalbėtojui, klau
sytojai atsimokėjo gausiu .delnų 
plojimu.

Vietinis , kun. ldeb. K,. F. Šatkus 
išreiškė augių-, kalboje gilios pa
dėkos žodžius Neiv Yorko valsti
jos valdžiai ir miesto Albany, K, 
Y. u žsuteiktą jiem . pavelijimą 
padėti lietuvišką vėliavą tarp vi
sti tautų vėliavų Apšvįeos Name, 
sostapilyje Albany, N.' Y. Po to 
buvo nuimti parodos paveikslai, 
kurie bus prisiųsti į lietuviškus 
laikraščius. Iš parko, visa paro
da. gražiausioje tvarkoje sugrįžo 
pas lietuvių bažnyčią ir ūžė ild 
vėlumos;, tos dienos ir jomarko, 
pelnas, buvo skiriamas lietuvių- 
bažnyčiai^ už ką vietinis, kun. 
klebonas yra. visiems dalyvavu
siems dėkingas. • Su mielu noru, 
didžiausi prielankumą parode lie
tuviai iš Sceiaectady, N. Y,, atsi- 
veždami. savo gerb. kun. ldeb. IV 
BačkaUską- kaipo kalbėtoją ir nu
samdytą lietuvių behą iš Ams lor
dam,'N. Y., kuris davė išgirsti 
svetimtaučiams pirmą kartą Lie
tuvos himną Albany, N. Y. Taipo
gi Mr. Max-lietuvis iš Scenectady, 
N. Y. daug prisidėjo, prie dienos 
.tvarkos gražioje uniformoje,.per- 
statydaiųas kalbėtojus, anglų ir 
lietuvių kalboje. Lietuviai iš 
Troy ii* 
savo didelį heną ir didis ir mažas 
parodavo. > Iš MoelianicviĮle, N. 
Y. gražiai atrodė Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto draugija. Net 
ir iš AVaterbuvy, Conn. Jųzųicriūs 
ponas Domeika su kitais iškilmin
gai dalyvavo ir didžios minios no- 
pažįstamų iietuvių sii didžiu per- 
siemimudalyvavo, vieni įsakęs 
matę pažįstamų.’ iš Brouklyių. N, 
Y/, kiti iš Didžiojo Nm¥ Yorko... 
ik 2,000 'buvo eilėse parodoje iv 83 
išpuošti automobiliai .vėžiavo,- 
v.’ Prie surengimotIškilmės ir ga
vimo; loisiiy pašįdarbavo vietinis 
kuų. klebonas K. P.- jšatkuš įr 
Justinus Šulskis, tižkvieliine .tei- Dambrauskui ’Adpmuf Jakštui 
pos-gi viotras klebonas Jr_ViitCtts Jlaipo ,ir tok draugijos genmliiūn 
Aūgnsiinait'iš., • Vadai parerdoa įgiiliotiiuiuj »

ORENMMASS. .

- Niekad- nera-buvę apie mūsų 
miestelį parašyta žinučių “Darbi-, 
mnke.” Nedaug lietuvių čia tė
ra, tai nelabai kas yra ir nauja. 
Gražus mūsų miestelis. Lietuvių 
yra apie 25 šeimynos ir .gerai vi
si dirba ir kone visi turi y savas 
stubas ir daržus. Dirbtuvių yra 
keletas. Viena didele s dirbtuvė 
siuvamų mašinų. Vadinas New 
Ilome. Toji dabar gerai eina. Pas 
mus žmonės visi katalikai, dažnai 
važiuoja į Athol lietuvių bąžny-

- v* aą. .
Čia yra airišių bažnytėle. Yra 

toks senutis kunigas, tai pamal
dos būna striukos, niekad nebūna 
giedotinių mišių. Tai labai greit 
pabaigia —*■ per pusę valandos ir 
paleidžia. Gegužines pamaldas 
laikyti sueidavom pas Antaną Si7 
ranaitį. ’

Pas mus biznierium yra vienas 
lietuvis. Jis turi vieną valgomų
jų. daiktij krautuvę.’ Jis yra Po
vilas Šatus. Tai kone visi lietu
viai eina pas savo, tautos štornin- 
ką pirkti. Dar vienas lietuvis tu
ri. farmą ir’jis'visiems lietuviams 
atveža pieną. Tai.Juozapos Ja- 
čionis.

Birželio 7 d. buvo didelis
4- 

griausmas ir trenkė Jokūbo Bara-' 
katičiaus štubos stogąn ir po visus 
kambarius išsidriekė, ale neužde
gė, o žmonių nebuvo tą sykį šlu
boje, tik moteris Barakaučienė ė- 
jo į stubą, tai tik ją sutrenkė ir 
ji pargriuvo, ale vėl atsitaisė. In- 

. suranee apžiūrėjo, gaus apmokėt 
už padarytus nuostolius.

1 ,4^

ar tokių būdu, pavyzdžiui, kaip 
kad Ona-Unguriutč, labai uoli vie-; 
tinė veikėja, prisidėjo ir priside
da prie stiprėjimo tos garbingos 
draugijos, It...

—Ir nors aš ne poetą, 
Aluzų ne garbinu.'..

Tarp, dainių man ne, vieta,»*. 
Vienok ritinu tariu... .

Tariu ačiū Širdingą 
Kančiukui Kunigui

Už jo veikmę naudingą 
Mūs lietuvių labui. ,

Ačiū j už. tą, kad spaudą - .;
INaudingą platina;

Kurios vertę ir naudą 
i I Kiekvienas supranta.
Ačiūį Valio! lai sekamba

Imi/ garbaus Dambrausko-. 
Kur ^s kūrė t^ydfadgn^/ ’?

Švento Kazimiero.
Ir ačiū Ungtiriutei, 

Vietiniai veikėjai ■—
.Tai triūso mūs’ bitutei,

Kad veik’ tarp mus uoliai.,. 
Kad daugxnarių draugijai 
—Švento Kazimiero ---- ..... ’ J -

Prikalb’- čia išeivijoj
Naujų r— dėl jos: — Valio!

Su augšta pagarba, •
Antanas Poniškis,

Amž. Narys Šv. Kazįm. Dr-jos, 
2824 AĮter St., Philadeljlria, Pa;

J. C.

SVEIKATOS DALYKAI • “;dien sa raililu iSsi*
. „TTT T r ' (3) kiekvienam žmogui

AKLŲ LIGA. ■ [reikia atskirus , rankšluostis;
I f Tirpti:

N e vienokios j ii yra ’
W kurias pavojingas,. gali (*>. ^kelinti svetinę 
Ii ne paitarti-tnojiiii nors ir ™StD11“1 !’<<3)0 aiW» 

su maža liga kreiptis prie r” 
gydytojo.

. Be to patartina: .
(1) įkritus į akį kokiam 

krislui, liežti neduoti, nes 
nuo nūšvūi’ftus liežuvio daž- Į 
’nai ūkis mžsiteršįa ir ?pra-L 
puola; V \,r V v Vr 

2 • (2) prausiantis atsidėjus '

NEW BRITAIN, CONN.

LDS. 36-tos kuopos- mėnesinis 
ir prieš-seirtųiiis susirinkimas į- 
yyks 17 d.-biržeiio-, tuojaus po su-į 
mai šv. Andriejaus parapijos sve
tainėj. šis susirinkimas bus svar
bus titomi kad bus renkami dele-l 
gatai į seimą.

NEWARK, N. J.

Švinta padange.

Po įvairių šmėklų, tamsiai liūd
nų debesų aušta giedra saulutė ir 
leidžia savo jautrius spindulius 
ant Netvarko užnuodytos žemeles. 
Per kelius metus padarytos žaiz
dos pradeda gyti. Organizatyvis. 
kūnas grįžta į normales vėžes; 
sąnariuose gimsta naujo konsona- 
eįja, gyvybė ir pasišventimas. 
Daugelis Netvarko žibintuvų ne 
tik dirba, bet tiesiog kankinasi 
dėl labo organizacijų; jie aukoja 
savo centus, nemiega per naktis 
-— dirba- dle visų. Tai gyvieji 
žmonėsj verti didžiausios pagar
bos.

Nuo pereito rudęiiio Bos-1 
tolio diecezijoj, katalikų ku- ; 
nigų mirė 25. Gri šį pavasa
rį šios diecezijos sv. Jono še- 
minųiijų baigs tik Į8 semi
naristų. , ’ .

(5) pirštais . akitj 
trintį j

(6) gyvenamuose ka 
riuose nerūkyti.

Akiniai svarbu jeigu 
reikalas,.

Pr. Ldnt

\i
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Išgaruadiutą Pienų l£grW 
dalimi vandens iv vartoklt A 
kaip, pienų.

IŠGARlįODINTASPIENAS

daugiau kaip kiti paprastos rūišes pienai, 
pienai,; bet turi už savęs tyrumo, šviežumo 
ir gerumo garantiją, kurią Borden palaike 
nuo 1857,

Vienas iš parankumų varto
jime Bordeno Išgaruodlnto .

’ Pieno yrjt, kad galit pirkt bl--. 
le skaičią blėšinią ir turėt 
vartę j ImuP kada, norit. Nesu- 
rngs'atdaroje blėšinėje,. > ne
paisant koksai oras.

Jot norit dažlnot

žuvis . ~. ■ 
sausiu. Pudingai 

Sriuba 
I TarūrtA ■

fa.fa t * v * .* * * .»

lihTŠtttf fa t * *.%***

< % i fa * fa * * *•*

t
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Kepimo 'kur reikalaujamu 
Smetona, viirtoklt neat-- 
skiesta. Tokiu budu ture- 
Šit gardžius maistingus 
valgius pigia kainu.

ftUDlKiy

6

ibaifc ikyrictje mes falku 

mo faūso nfld«udm» re!> 
luta* {lomias bfctanŽfoms 

motinom* fa tfstlnanfa jau-, 

Kidlkly airtpfalaii fa-pc- 
■iJUu* jtodUftartyyoi 
sjrtrbo* Jetaynal ir UuUl 
fa mk jsUSūae, kai tai 
yn Mybui fa) km* to- 
rimo.rtgaUariikiI*' laiko-1 

tarplifa Kfafaal.fa. lafaral 
tuivfldsaU.f*'

St 

STIUfPSAZįJ XV.

Kūdikio I) ra panos, t
Kūdikio drapanos turi būti padaryk I 

tos atsižvelgiant į Šilumą ir patogumą. 
Reikalinga dažnas mainymas, ypatin
gai palų, idant kūdikis butų šviežias 
ir švarus., - Kūdikis aptogial aprėdytas 
kad jo drapanos yra šiltos, bet ne 
peršiltos. Jei kūdikiui peršilta, jis pra
kaituoja.; a jei ne — .jo kojoms ir ran- f 
konis bus šalta* arba apnieiynuos apie 
burną. Taig, apvedant kūdikį, varto- . 
kito savo paprastą sveiką protą, visa
dos laikydama mintyse tiksiąs, kurluosl 
reikia siekti; '“būtent,’ apsaugojimas ' 
nuo oro, ir palikymas vienodos tempe-Į 
raturos.
/ Drapanos taip-gi turi būti Iiuosos, 
kad augantis kūdikis turėtą ..užtekti
nai vietos vystytis ir kvėpuoti.

DĖL APRŪPINIMO 
MOflhfytRjV 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

K

Laikykit pieną ant ledo, jei 
atdaras. Bordeuo ISgaruodin- 
tas Pienas yra lengviau užlai
komas negu paprastas pienas, 
bet visgi liebūna šviežus per* 

. ilgą laikąa po atidarymui ble- 
šinės. ,

Nauja gyvybe vyčiuose,.

Vyčiai jau buvo visai numaty
ti, stovėjo ant duobės kranto, ro
dėsi, kad tuoj puls ir nuskęs, bet 
būdami pilni tvirtos lietuviškos 
dvasios iškentėjo .viską,, patyrė 
dkug; dabar grįžta plačiajin vieš
keliu —- stoja naujau gyveniman 
su didesne energija ir* visuomenes 
užuojauta. Visam jaunime ir tė
vuose teka kokia tai neapsakoma 
aureole, reiškiasi uvalizmas, no
ras stoti vienan ratan .ir traukti 
“gyvenam tautai ir bažnyčiai.” 
Vyčiai rengia milžinišką iškilmę 
birželio 14 d., ketverge. Toje iš
kilmėje žada parodyti tą ko New- 
arkieČiai nėra matę nei girdėję. 
Kalbėtojais busekonomistas K. E. 
Baulionis ir juristas-studentas 1?. 
Daužvardis, iš AVasliington, D. O. 
Į prakalbas ir. kouyersaciją įžan
ga visiems veltui, o į šokius ne 
nariai tutėš keetą centų primokė- 
«•. ■ ’ ■'*!«

Nepraleiskite progos, bus labai 
svarbu, ypatingai jaunimui ir 
vaikų tėvams.

L, D. S. rugpjūtis,

Sąjųiigiečiai štebiiklus rodo, 
kelią darbininkų klausimą. į pa
dangę; reiškia kokias tai neišpa
sakytos brolybes ir pasišventimo. 
Kiekvienas narys stengiasi sąži- 
niškiausiai dirbti dėl labo organi
ni jos, ypatingai. rengimo seimo., 
Laikytame susirinkime, birželio ’8 
tk iš komisijos raportų pasirodė, 
kad seimo Vakarams yra sureng
tas toks programas, kokio nei vie
nas LDS. seimas nėra ..turėjęs; 
Vienas komisijos narys' išsitarė:

Jeigu per L, D. & soiihą birž,.2G 
ir ai dd. dalyviai ji* svočiai nebus 
patenkinti, tai mes pinigus grą- 
zisirne.”

Šeiniau išrinkta penki atstovai: 
kum Igi Kelmelis, studentus P. 
Daūžyąrdis, D. Janųlionis, J\ 
maltis ir X<Kuzlas. _ .

Męstra susirinkimą nutarta lai
kyti sekmadieny, birželio 17 ČL

diedr.-Darbininkafi.

PHILADELPHIA,PA.

Padėka-Šv. Kaz. Draugijai Kaune 
ir nariai patenkinti knygomis!

Išskaičius, iš laikraščių kitų. šv. 
Kazimiero Dr-jos Katine skyrių 
pareiškimus ’ iš gautų knygų, ii-- 
glaus ir aš negaliu užtylėti nepa
reiškus'-viešai mūsų skyriaus ■ na
rni ir savo patenkinimus. Visi na
riai gavę knygų'iš Šv. Kaz..Dr- 
jos Kaune stebėsi, nesitikėjo gau
ti tokių daugybę knygų, kurias 
perkant būtų vertės $5.00 jei ne- 
daugiaus ir dar labiausia darbšti 
šV.Kaz. Dr-jos valdyba atsiuntė 
ne bet kokui knygų, bet labai rei- 
'kalingų ir naudingų knygų, iš to. 
esame visiškai patenkinti ir tapę 
mariais tos draugijos nesigailime. 
Šitiomi reiškiame džiaugsmo ir 
širdingiausius dėkingumo * jaus
mus šv. Kaz. Kauno draugijai.

Linkiu labiausia kiekvienam 
prisirašyti prie tos draugijos už 
amžiną, narį, tik $35.00.- Tais pi
nigais- labai paremsime . katalikų 
spaudą, o sau šimteriopai naudos 
semsime ir daugiaus apturėsime 
kaip šv,. Kaz. Dr-ja; naudodamos 
iš tų pinigų. Prisirašę, užtikrina 
kad nesigailėsite, tą liudija kiti 
nariai, kurie jau prisirašė. Susi
rinkimas tos draugijos pusmetinis 
Įvyks birželio 17 d. sekmadieny, 
tuo jaus, po sumos šv. Kaz. parapi
jos svetainėje. ■ Maloniai prašau 
visų narių atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti prirašyti.

šv.. Kaz. Dr-jos Kauno skyriaus

A . . Q. Unguriutė.

Vartoklt Bordeuo Išguruodin- 
tą Pieną lietoj brangios Sme

tonos kavai. Yru geresnis ne
gu pienas ir pigesnis’ 
Smetona. *

negu

ALBANY, N. Y.

Didžiausis iškilimngas paroda- 
vimas gatvėmis ir padėjimas Lie- 

• tu vos vėliavos Neiv Yorko valstk 
jos sostapilėje Albany, N. Y. bu-

- vo gegužės 30 d. 1923. Apie 9-tą 
vai. iš ryto pradėjo lietuvių mi
nios rinkties pas lietuvišką baž
nyčią iš visų , aplinkinių. 11 vai’, 
prasidėjo iškilmingos šv. mišios, 
kurias atlaike vietinis . klebonas 
kun. K. F. Šątkus už žuvusius lie
tuvius karo laukuose už ncprigul-

. mingą Lietuvą ir pasakė tai die
nai pritaikintą pamokslą •“Mels
tis už Numirusius.” Laike šv., 
mišių ir pamokslo visi atvykusie
ji dalydavo bažnyčioje ii* pride-

■, rančiai Dievui garbę davė. 2 vai.
užtraukus trinis griausmingiems 
benums pradėjo tiestis didžiausios 
ėilės. išsipuošusių draugijų ■ Ženk
lais, nešdami rankose Lietuvos vė
liavėlę ir antrą. Suv., Valstijų. 
4-ios didžios Lietuvos vėliavos bu
vo neštos ir dvi Suv._ Valstijų ap
sirengusių mergaičių h< moterų 

. tautiškais rūbais,’ maži, vaikai ir 
mergaitės tcipogl sudarė didį bū
rį ir gražiai att-ode; išsitiesus ei
lėms, pa-iūdavignu. 3-yš benai nr- 
pomtojo griežė, lšaul0 viso miesto 
žmonos ant’pdatig vietų. 
•Ž manės, stovėdami ant gatA| Jr

” žiūrėdami per langus iŠ natfitt plo
jo rankomis, išvydę nopaprastąi

' pnrodudjimčius, ktvykus prie Ap« ... ................... ...... ........ , - - ......
švietos namo CState Ediieation Apol. Jakaitis ir Apol.’ Beinis. Kušuiukui ir v|šiem»| kas šiokiu, tolių daVe $132,914^123*
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ii- ’VVaervliet, N. Y. turėjo Baštinmkė' ,

- v .Viesag- aoiut

^jiibidelįjhijojZ Pa, įirieč tųlų 
laiką geib. Intįi; P, Kaščhikaų .į*, 
steigė' skyrius švento Ikuzimięrų 
spaudos’ draugijos. -4r./. F lai- 
jkūk atėjus, aš gavęs knygas. įųati 

. puškij’Us, taip, jomis esu užganą* 
Mjntas.tir jlžiaųgiuos, kml nebega
lėdamas sūsitiumti, tą džiutigšnią 
malio nidtjdpo ^plačiųi .'imsklel- 
cLžitt -r-. tariu .košiidingiausį. neiti 
taip įkui\ej;Ut įos'draĮigi jos^ labai 
gerbiamam pralotiiTAleksandrui 
M. - - ■ « & * k. H. •— »». M <* ■ S '
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Palai. t
Pala' yra įkyriausia dalis- kudikioj 

drapaną. Jas turi pagaminti iš minkš
tos, lengvos sugėrtansios materijos; ir 
reikia turėti ją daug, taip, kad gali
ma butą greitai permainyti, jei’jos su- ; 
sipurvinu ar sušlampa. Jas reikia per-i 
plati ti karštame vandeny su tokiu mui
lu, kuriame lietu nieko erzinančio odą, 
paškui išgręžti geriu, išdžiovinti i-r pra- Į 
vėdinti pirm vartojimo. Palą ir kitą į 
drapanų niekados nereikia džiovinti t’ 
kūdikio kambary, kadilngi, nekalbant f 
jau apie pagauiiųtą drėgnumą, dar pti- 
kįla nesveikus ir priklus kvtipsiiis.

, fiudiki^ Aprūdipnas.
Apvedant kūdiki reikia pdgauldytl Į 

ant motinos kelią, ir drapanas vilkti 
uugštyn per kojas imt kūno, o ne prot 
galvą. Naktį reikia visas kūdikio tirto į 
.panas permainyti. Naktiniai marški- ■ 
įtini turi būti ilgesni už dleniniuSi Jais- . 
vi ir lluosi, kad kūdikis galėtą judiu-J 

-ti savo sąnariiS. .žiemos metu jie turi , 
būti Iš minkšto, lengvo f kinelio, arba 
panašios materijos* apačioje sutrau
kiami su slulu. Vasarų gėtiuusla mą- Į 
•tori j a yra minkštas muslinas ir turk- . 
tintai kali bųti palikti atviri apaičo- 
Jo.

Tūkstančiai ir tulcštmiCIai ktiiUkiųi : 
reikalauja ypatingas.1. domės metuose 
tarp keturių-Iv šešiolikos.. Jiems-rei- ; 
.kilt nutįsto,' kuris ypatingai drūtiimti-Į 
tls» ' Jiems reikia muisto, kuris piuimi 
rys juos stipriais, vikriais, Ii? intgvū • 
bes. kovoti su ligomis; ■ Tčvtuns šitokią I 
valką, sUplrtfl rokomendliejasi Bov- 
den's .Engiu Pleims, Vntlurybm.Jš 
moksliškai’ suimtišyto puikinusio pie
ne Ir gerinusia cukraus, Jis nedtųtonv- 
tą kūdikį greitai surlėbiim. ir Išuimt-f 
nuboi padaro jį sveiku Ir stipriu, Tė- į ‘ 
vnms yra didelis anttmlpyiints prĮžiū
rėti, 'khcl ją kūdikiai tinkamai subu-1 ’ 
dnvotl butą, nes tuila jie goriau kovosi 
su ligomis, le ynii piginu paliUky-tl ku-l ’. 
dlkį sveiku, negu Išgydyti jį-sveiku, f " 
šitiems valkams rokumonditojume duo-j 
H po du šaukštų. Kūgio Plono, ubriiež- 
to trlpriš •liotTlrtuiiu.Uuls šnitmitrlrlm 
to vandens, dali-šitą iarmują jtomsĮ 
duoti .arba- paryčiais arba pė 'pletą.’i 

......‘ ‘‘J w-i 
R mt gluger alet»vaHij Rimkomis ar- į 
lm mipiaktn klunSkdu škanskonlu; L

Siiiids štHiiifsntus i’ttd’ sai'iiitn 
4 ir g#ci<Jfu£

.Kanados valdžia valdo to
lvi‘HŠtd o’idpŽitiliplttfs BJr dti kianti .utim-purydats. arba įhi'p KLdbLO .^UCZIUM. Lilis. X ei uu m-uwt vuĮklU klH ka(m InWml jį 
puštaruo,] u ’(1921 ii* 1922)

•gorK. PetruFmdtn įde gctežmkelMi mos-

*

> ,t

d-

4

i

liaip kept su Bor-
- neito Kgitruoilln- -

•tū Pienu, IsmIuIj
kit .kuponą, 
ženklinant kokias
pamokus norit ir
mes-' pasiųsim vi 
siti dykai.

THHi IWJ<W
Botdon Bteu YorM

* KUPONAS**-

Duona • Veša
PusniesRemtos
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. ŠV, MIŠIOS.

T

NĖSŽINIOS
•SUSIRINKIMAS.

L 1-mos kuopos susti 
as įvyks ketvergė, 14 

rželio, 1923 m, parupti 
ralėjė ant 7-tos gatves 
vakare; Visi nariai ma- 
'te - kuoskaitlingiausia 

tii, nes turėsime 
r reikalų. Turėsime 

.t atstovus į L. D: S, N. 
Apskričio suvažiavimą, 
is bus’Lowellry, Mass. 17 
birželio, 1923. Taip-gi 
esime atstovus rinkti ir į 
S. seimą kuris litis 26-27 

lio A'ctoi fip. M.t Teip- 

alonekite suįešti .išda
vas knygutes. Tamesuši

kime turėsime būtinai tą 
;ąlą užbaigti. Nepamirš

ti ir naujų narių atsives-

VAŽIUOKIT^ MKNI-
KAN. 

. I • '
ginančią įiedėlią birže- 
17 d. įvyks Laivrence'o 
angoje piknikas, Tengia- 

Įas N. Anglijos P. Blaivi
nki! apskričio. Iš So. Bos

imo trokai su pikniltieriais 
ažiuos nuo . kampo O ii* 5 

tų 10 vai./lyte, t. y. po 
‘įhmųjtr mišių. Tiltietų ga- 
Įfma gauti pas M. Kilmoniu- 

-fe, K Žurauskąitę, M. Ba- 
|auskienęj Jadv. Šimkienę 

“Darbininke. ” Tiltietų 
karna $1.25., • ■ -

Rengėjai.
f,' > m

KUR JIS TADA BUVO.

VMR! i!Į^p-iriĮiij,y\r^
»

D ĄR BfrKIKKAS
A

*

r

K

t

vilkus vieno dalyko. Kur 
tas ^korespondentas ir chor
vedis buvo, kada reikėjo 
vykti i LDŠ. pikniką gegu-r 
žio 30 d. ? Koks jų buvo nu
sistatymas* į dalyvavimą 
piknike organizacijos, ku
rios organas taip mielai pa-, 
tarnauja ir 'vyčiams ir baž
nytiniam chorui ir visoms 
katalikiškoms , organizaci
joms. Ar anas. korespon
dentas su • savo pasekė j ais 
misti ja kad . So,_, Bostono 
veikėjai nežino, kaip ir ke
lio čia pądaryta, Taigiy ku
rie netinkamai pasielgėte 
Sttši^eski^e /ir pąsitaięyltitę.

'v Narys.

PUIKIAI PAVYKO. NAUJANYBĖ
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is
torinio* veikalo Algiman- 
tas ’7 knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me Į)r. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai ai- 
spaūdinta-ir-iiepaprastai pi
gi kaina. Tiktai vienas do
leris Su prisiuntimu.

“DARBININKAS”

PRANEŠIMAS i
, L. .D. S. Naujosios Aliuli- F 

jos Apskričio metinis suva
žiavimas Įvyksbirželio 17-tL, 
1923 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Šv. Juozapo parapijos 
bažnytinėj salėj, Rogers Št, 
Lowell, Mass.-

Gerbiamosios £. D. K 
kuopos, malonėkite prisiųsti 
kodaugiausia-atstovų i suva
žiavimą ir parūpinti daug, 
gerų sumanymų, nes šis su
važiavimas bus priešsoimi- 
uis. Todėl gerbiamieji dar
bininkai ir dartiininkės, jei 
mums rūpi L. D. £>., kurios 
uždūotis šviesti J darbinin
kus ir parodyti, kas yra dar- 
bininkų užtarytojai ir kas 
išnaudotojai, tai visos L. D, 
S. kuopos pasirūpinkite pri- - 
rų sumanymų del organiza- 
siųsti kodaugiausiai atstovų 
Ksuvažiavimą.__ Tai.p=gKmą^.
lonėkite .parūpinti daug ge 
kaip minėjome, kad šis su- 
cijos ir darbininkų labo, nes 
važiavimai bus priešseimi- 
nis. Todelei .kuo daugiau 
atstovų suvažiuos, tuo dau-. 
giau galėsime, nutarti daug’ 
genį įnešimų į būsiantį sei
mą, nes šis seimas bus vie
nas, iš svarbiausių. Seimas 
turės surasti tinkamą būdą 
pagerinimui mūsų L. D. S. 
o ypač pagerinimui organo 
“Darbininko/’ Tai-gi lai 
nelieka nei vienos .kuopos^ 
kuri nėprisiųstų. savo atsto
vų į šį taip svarbų suvažiavi- 
mTy: ~ Ou jeigu katros kuopos ; 
jau tikrai neišgali prisiųsti 

. savo'atstovų į suvažiavimą, 
tai malonėkite įnešimus 
siųsti apskričio valdybai.

Tąip-gi primename toms 
kuopoms, kurios prigulėjo 
prie apskričio ir dėl tūlų ne
susipratimų atsiseko 'prisi
dėti ir dirbti iš vieno, nes iš- 
vieno dirbdami daug ką ge
ro nudirbsiu! dėl mūšų orga.- 
nizaci jos -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 neužsimokėjo savo meti
nes duokles į apskričio agi
tacijos iždą,. kad malonėtūtę 
užsimokėti iki. . sekaiiciam 
suvažiavimui, nes , ųekurios 
kuopos yra užsilikusias su 
mokesčiais už kelis metus. 
Todėl meldžiu visų kuopų 
užsimokėti, kad nei viena 

:neliktumėte’ neužsimokėju- 
sios liti šiam .suvažiavimui.

Primename, jog Šitame 
suvažiavime dalyvaus mūsų 
organizacijos tėvas, darbi
ninkų prietelius gerb. kun. 
E. Kemėšis.

V. J. Kudirka, pirm. 
J. V. Smilgis,. rast.

? ta ĮwwMiwii«',»»ii'in»iu.LiwL:3iMJCAj«>nw8 pq

DR. i J. GORMAN
- mnunstifl);
D1IHII Al

706 *ūi lt, Mofitello, Ubu, 

yOmpąi Broid 811 

T*L *Nektol I112*W.

tBirželio 10 d. š. m, Sal- 
‘džiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus draugystė turėjo su
rengus gegužinę Sally’s 
Rock Park, kur buvo suva
žiavę gana skaitlingas būre
lis lietuvių. Jie, galima sa
kyti, turėjo goęd time. 
Teip-gi buvo ir žaislų, Tie, 
<urie netingėjo,- tai sau 
tinksmai žaidė lietuviškus 
žaislus. Bet buvo ir tokių 
kad turbūt gėdinosi pasiro
dyti kad - jie esą lietuviais. 
Ten buvo ir kitataučių p.ik- 
ninkas —armėnų. ’ Žinoma, 
ai'/ne^ąifis žaislui laįai pati- 

' <o, net pradėjo delnų ploji- 
mais „išreikšti pagyrimą. 
Draugyste padarė gooti biz
nį, nes Įtiek turėjo amunici
jos atsivežus,, tai viskas ta
po išparduota. Uųž tai, tai 
iravo Saldžiausios Širdies 
Draugijai, kacT ji taip dar- 
iiiojasi. , ■

Teip-gi patėmyta, kad ne- 
tiurie buvo ir mėnesienos už
gauti. Tai .būtų patartina 
lietuviams tas įprotis mesti 

šalį ir savęs nepažeminti, o 
ypač kur didesniuose susti 
rinkimuose.

Tie, kurie tik naudojosi 
saulės šviesa ir saldžiais gė
rimėliais ir šaltakoše, tai vi
si linksniai, skirstėsi namo 
pilnai patenlmti. .

Narys.

Iki šiol Laivrence’o Pa
langą gal ir sunkų buvo ras
ti. Dabar jau he. Prie mū
sų Palangos efebai? stovi dvi 
lenti; vienanuo Vest St., o 
kita nuo Peiliam St. Ant tų 
baltų lentų yra juodai nu- 
maliavoti žodžiai: “Welch’s 
Pond Grounds ‘Palanga* 
Ldęal“ • Spot - .for Resting, 
Cąmping, Oiiting and Swim- 
ming,” Dabar mūs Palangą 
yra lengva surasti. Iš Law- 
rence’o reikia važiuot 
Broadway į Methuen, Mass.. 
iki PeU/ahi St.- b P Pellihni 
gatve važiuot ilvi Hartįs Sti, 
kur. randasi viena iš tų iška
bu. Ten .pat viskas.

Nė tik kati bus lengva su
rasti Palangą, -bet bus ne
klaidų vaikščioti pačioj I’a- 
1 augo j, nes randasi daugi 
gatvių ištiestų. Ir kas ge
riausia, jos visos turi užsi
kabinusios po- lentelę su 
vardu. Vytis St. veda į van
denį plukdytis, Vilnius St., 
tiesiasi ant parapijos būsi
mų kapinių. 'Kaunas St. 
užima patį vidurį .Palangos. 
Kitos gatves vadinasi: Ge- 

j diminas," AVashington • • St. 
St. Francis, Cliapel, Šiau
liai, Palanga, Varniai, .Tra
kai ir tt

Prie kelrodžio galima pa
minėti faktą, kad Palanga 
sparčiai auga. Šį į'avasarį 
pasistatė' penki dideli vasar
namiai ■ ir šoltių ’ svetainė 
Adeną..

ta

I

Tel 8a. Borton IĮ488 |

DU, J, C. LANDŽIUS
LIBTUVIS GYDYTOJAS, IR 

CHIRURGAS. 
Gydd aitrini ir chroniškas Ugu 
vyrą, moterą ir vaiką. Egzami
nuoja kraujQ,BpjauduIūs, Šlapumą 
ir tt. savo Iaboratotljoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems,/Adresas: -1

Jti Ū KM/feROADWAT, ’ 
HOUTHBOSTON,MASB. 
(Kampas G St. ir BroadwayY 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

’ t

Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELDS 
h ADVOKATAS V\ 
/81L812 Old South Buildiag 

294 Washington Strcot 
BOSTON, MAŠS.

Valandos: 9 Ąf iki 5:30 P. M. 
Gyveninio vietą

10 WlNTHB0P STIiEET, EaBT Boston 
Tel,. Kast Bostoą 152—J.

I
-1/ l

___  i Tel. So. Bostott 821 
LIHTUVYS“ DANTISTAS 

DR. M, V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)’ 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadway, So. Bostok, Mam. 

Ofiįo Vtffandor;
Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir nnn I:iO 
- Iki 6 Ir nuo 6:80 iki 0 v. vak. . 
Ofisas uždarytas aubatos vakarai! 

. ir nedėllomls.

Birželio 10 d. š. m. 
tižiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus Dr-tėš buvo šv. mi- 
šius 9:90 v. ryte^ Nariai su> . • ' • e *
sirinko pobažnytinej svetai
nėj apie 8:00 v. lyte. Visi 
su draugystes ženklais mar- 
šayo -į bažnyčią. .Po šv. mi
šių gerb. klebonas kun.' K. 
Urbonavičius pasakė gražų 
pamokslą ragindamas visus 

: pampi jonus, kad prigulėtų 
prie tokios prakilnios drau
gystės kaip kad Saldžiausios 
Širdies V. .Jėzaus.

Žinoma, ši draugystė yra 
neskaitlinga nariais, bet ga
lima sakyti, kad tikriausi’ ir 
uoliausi katalikai priklauso. 
Gal kitas koksai, nesusipra
tėlis pasakytų, kad yra ne
turtinga ir neskaitlinga. Tai 
aš sakau, kad geriausia ir 
turtingiausia draugystė vi
sam So. Bostone, nes pagal 
jos -narių, tai gana 'didelį 
turtą turi. Ir aš patarčiau 
visiems parapijos katali
kams prisirašyti prie minė
tos draugystės,. Tai yra 
grynai katalikiška ir ištik
iu jų ir draugystė apsirinko 
■geriausiu savo globėju tai 
Saldžiausią Širdį Viešpaties 
Jėzaus, kuri nariuose stip-

SaL i

|PIĘMOS RŪŠIES BARBERNė| 
g- Nukerpain plaukus vyrams, mer-$ 
® glnoms ir vaikams, . *
M Turime visokių kvepiančią toni-^ 
$ ką plaukams.. ; &
w ■ Ateikite ir persitikrinkite, aš B" B 
g klu, kad busite patenkinti. ®
I C. S. BABEN i
|116 DORCHESTER AVENUe |

’ SOUTH BOSTON, MASS., ' | 
ffi (PIlIE PAT BIlOADlVAV TUNEtTO) |j

S

Į;

K

I

16 Metą South Bostone

L Pereito utarninko “Dar- 
Kninko? numeryje viėtinė- 
fe žiniose Korespondentas 
s|ašo apie bažnytinio choro 
hismidniną ir sako, kad 

‘čia ne juokai. ’’ Ištikro ne 
įokai. , Korespondentas' su 

Įgerėjimu rašo apie vy
lų į vyčių pikniką liepos* 

į^l. Girdi chorvedis p. Kar
stas pasižadėjęs naujų 
ųr-pralavinti ir su dide-

1. programų vykti. rina šv. ■ tikėjimą ir priduo-
’eLmažiausia nepavydžiu da drąsos kovoti prieš tikė- 

Įčiąms, tegyvuoja jie ir jimo priešus. Tad-gi pir
tie jiems talkon visi. ,Bet »kvn brangūs broliai!.

Įima čia praleisti neiš- . • Narys,

S!

4

PRANEŠIMAS
- LIETUVIAMS,.

Šiųomi pranešu gerbia
miems mano pacientams,, 
kad aš persikėliau į naują 
vietą 1762a Washington St,. 
Kampas Massachusetts Avė., 
Bostone, kur ir ant toliau 
tarnausiu. žmonėms dantų 
taisyme. Aš. savo pacien
tams apmoku gatvekario iš-1 
laidas. Auksiniai dantys 
nuo 5 dol. ir augščiąu. Už
taisymas nuo 1 dol. ir aūg- 
ščiau. Ištraukimas dančio. 
be skausmo 1 dol.

Su pagarba, .
Dr. J. P. Monalian.

D. D. S:c

1762a Washingtn St.,
Boston,. Mass.

k

Rengia

Piliulių Blaivininkų Apskritys ' 
BIRŽELIO 17 DIENĄ, 1923 M, 

LAWENČE, MASS.
i

/•Kviečiam visus jaunus ir* senus ir seniausius aiit 
1 tokio didelio išvažiavimo. Užtikrinam kad nei 
vienasnesigailės fenais nuvažiavęs, nes-visi žino 
kad .teiktis yra geriausia vieta ant visos Naujo
sios Anglijoš. ■ ? A ■

Taigi &s"-gy.ya5,/yfeiYyažiuoltitė į Lavvrence, 
,ašs. Palangą* ■ ■ . /I - • , .

•tikįėtus galijna giųitį/šuise vietose r uDarbinin- 
paš FarausltienAŽfftD. Third-’St, So, Bos-’ 

tonj K. Žuratislvmtę, 256 GolcVSt,, So. Bustom

n Kaina labai prieinitina: clideĮiettis$U25, vaikams 
•50 centų.-. ’■ . ... ’’ A

aų, Į

■v

Palangos Juzė.,

REIKALINGOS MERGINOS,
Visokiems dirbtuves dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. ■ Mokama. ■ alga 
laike mokinimosi.

AAIERICAN'RUBBER
' COMPANY

Arti Kendall Sq.5 Cambridge

ACTŲ SPECIALISTAS
IS9x W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v.vak.

4

*'j

Tel. So. Boston 270 3 J. MACDONELL, M. D. I
SaUma tviikalbSti ir ■

Onso Vj^smosi s
Bytali iki 8 vaL Po pietų ntn IHk ■ 

Vakarais nuo 6 iki 9. . H
6M Broadway, 8o. Boston. »

.1

brokai išeis 10’ vai rytė nuo! G ir Pitth gątvių 
•ga'iBostėn, ACass,

.. Li

. ?•

L

*•»
T

*

' <

' . • ■

BRIGHTON, MASS.

•A. L. Ri K. Moterų Sąjungos 
41 kuopos pusmetinis susirinki
mas įvyks ketverge vakarae,-bir
želio 14, 1923, Kooperacijos salė
je, 26 Liiicoln St.,- Brighton, Mass. 
7. :3Q vai, vakare.

Gerbiamos, sąjungiėtės malonė
kite skaitlingai atsilankyti, nes y- 
ra daug svarbių dalykų aptarti.

Kviečia visas,
.Valdyba.

MŪSįl KELIAI.
•Kurie norite sužinoti pa 

grindus Krikščionių Deivi0- 
kratų Partijos Lietuvoje- 
kurie ja indomaujate, -kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminėių kny
ga^. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kun. 
Krupavičiaus.

Kainą jos tiktai 25c. 
Adresuokite:

. eiDARBININKAS,!,
336 B’way, S. Boston, Mass.

NAUDOKITĖS PROGA
SO. BOSTONE: 3 šeimyną namus, 

14 taijnbarly su taiikuriais įtaisymais, 
rendą metams neša $650. Nuimi $4,300.

PARSlOUODA 2 šeimyną, 10 kam- 
bnrią namas geroje So. Bostone vieto
je už $3,80(1.

3 šeimyną namas, 17 kambarių su 
visais įtaisymais'išskyrus elektrą ir ši
lumą (lity Poiut'e už $8,000.

Taipgi turiu daug namą Dorelies- 
ter’y, So^ ’ Bost.oiVe ir kitose vietose, 
kurie turi būti parduoti greit. Tild 
naudokitės proga—pirkite namus per 
A. B1, Kueižį. Visais pirkimo ir pardu-_ 
vlmo namų, lotą ir tt. reikalais kreiy-’ 
kltės pas • .

A. F, KNEIŽL
30S • E. • Nintli St., So. Boston, Mass.

Paieštaiu Antano Blažio, l’ašlapelio 
vienkiemio, Baisiogalos imrapijos, Kė
dainių ai>ski‘ivio. * Girdėjau seiliaus 
gyveno So. Boston, Mass. Ar jis pats 
ar jo' pažįstami širdingai .meldžiami 
atsišaukti, nes .turiu labai svarbu rei
kalą. • .

V.. DAMAŠAS,
207 Adams St., Nevravk,* N. J. 

(10)

Paieškau sesers Mitailinps .Lensevl- 
čienės po tėvais Žamiuskiutės. Apie 
keturi metai gyvena EIizabetli, N. .1. 
Turiu labtii svarini reikalą. Ji pati 
arba tais žino apie ją malonėkite man 
pranešti sekančiu antrašu:

TEOFILIJA .ŠLIKTIENE
3641 S. Union Avė., Chicago, III.

■ • (U)

SIRGO SKRANDŽIO LIGA
20 METU. .

Sako Nuga-Tone yra stebėtinas— 
vertas aukso kiek jis pats 

sveria. ■ -

J' -ir*w41 
¥ 
¥ 
■n 
¥ 
¥ 
¥
1
£ .. .
* rašyk, nes ji;

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥2 mia Lietuvos iespiibUkiį. .
S , 7. ’ Lengvomis šiilygoiniiBW rii (

: a. ....
.n, tįūjriftformaqiju,-krclijkit5s prie lumpi
T Iro Raštinę:X " k ■■33
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JKLug City’je, Mo., gyvena George 
Ery, kuris buvo blogs sveikatos, bei 
tik pasiskaityk ką jis suko t “AŠ bau 
džinu įvairią gydytoją vaistus per 26 
metą, bet neradau nieko, tais butą pa- 
gelbėjęs nuo mano ligos iki až nepame- 
ginau j'usą saebėtiiur Nuga-Tone'o. Aš 
atradau, kati jis yra vertas aukso tiek, 
kiek Jis sveria.' .lis tikrai yra geras 
Aš patariu jį visiems, kurie serga 
skrandžio ligomis, pamėginti šltą ’ste 
btitiiią vaisią.'* Tūkstančiai silpną, 
sunykusią, nervuotą, tšbiyškftsiii iiiu- 
žakraują. skystakraują vyrą ir mole 
rą vartoja A’uga-Toue'ą Įr giria jį. Jis 
suteikiu naują, gyvastį ir ūpą bedrą 
siunis ir mvdminiislems .ligoniams, Pa 
mėgink Jį pats ir įsit‘ikiuta Vienam lui
nam mėnesiui gydytis tik $1.90. Nuga- 
'l'one'ą pardavinėja visi geresid apliv 
klnlnkal poetingai garantuomi, tani 
suteiks pilną piitenkluliną, arba pini
gai Ims sugrąžinti (garantiją rasi prie 
kiekvienos houkolds) , arba imsiąs tie 
siog apmokėtu paštu NtitlonaT Imbuhv. 
tory, 1038 So. \Vabush Avė., Ghleago 
pasiuntus jiems $1.00.

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO
DR-J0S VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas. Zaleckas, “
81 Mercer St., So. Boston, Mąsli 

VICE-PIRM. — Antanas Pastelis, • 6
146 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 Ė. 7-th St., So. Boston, Maas. 

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

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

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
il.5 Granite St„ So." Boston, Mass.

D. L.. K. Keistučio d r-j a laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St., Boston, Mass., 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na* , 
rlą su savim atsiveskite prie musą dr* 
josprirašyti. •

SV. ELZBIETOS DRAUGIJOS
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mlelniklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., .Hartford, Conn.

C. Labicklenė, viee-pirmiiilnkė, ’
90 Sheldon Street, Hartford,. Conn.

P. Lablcltienė, iždininkė,
44 Madison St., Hartford, Conn, , 

Marijona KatkauskaitS, fln. raštininkai
16 Atlantlc. St., Hartford, Conn,

R. Pundzienė, prot raštininkė,
19 VValeott St, Hartford, Conn, 

šios draugijos susirinkimai būna kai 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

■

g
A.

f PLUNKSNA
IK - . NaUdincia. Visus '
HH DIRBTUVĖJE,. OFISE. . ’ 
«| ’ NAMUOSlU lR KELYJEr 

JįH . Daug parankiau Ir sma* ‘ 
ginu rašyti ąų fontaniua 

»M plunksna. Daug mažiau 
? & išlaidą vaitojant fotitiink 

nė plunksną. Pirk dabot 
g M . Kainos: $1.50, $2.50, $3„ 
I -H \ $3.50,' M;' $4.50,, .S5.00, 
j H $5.50, k$0.00 Ir aukščiau. 
I -Įl *•* p^bi^iiiiriM!/*
*7®’“ 866: Brottihvay,. , 
zį-i Boston 27, Masa. •—
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LM Nl y. ir N. J. APSKRIČIO 
valdybos adresai

PIRMININKAS™
■ ’P,:-J. Kylius,

138. Unioji Avė., •
’ Brdoklyn, N. 

VICE-PIRMiraKAS —
D. Januliohti . 

ti ' 314 AVaTnut St.,;
y. . Ncivlirk/N. J. . 
RAŠTININKAS ^^ ■ Y;

• J Sereika, . ' ■■
• : ■ ;2M Jėffėritan Streėtį, 

. Nąwatity N. X ■ 
:kąsięriuš/>- ;• • . • . ■■ .' 

V Daubarašf .
- • 30ft South Virst’My ' 

Brooklynr N. Y.

Y.
f

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTEA1AI.

PIRMININKAS — VL PaulauikM,
314a S-th St. Tel. So. B. 3335—M. 

VIČE-PIRM. — I. Jaruša,
440 E. 6-th-SL, So. Boston, Mhmi. 

PROT. RAšT. A. Janušonis,
1426 COlumbia R(L, S. Boston, Mas*. 

FrN. RAST. K. Kiškis,.
428 E. S-th St., So. Boston, Mttttk 

IŽDININKAS — D. Svagždtsi
111 Boiven St., So. Boston, Man*. 

TVARKDAIUŠ — R. LauČkfi,
393 Ė. Fifth St, So, Boston, Mhsm, . 

DRAUGUOS nurašąs reikalo —
866 BroiUhvay, So. Boston, Man*,. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-r< 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-mą vai. 
po pietų, parapijos svetainėj, -492 H, 
Seventli St., So. Bąston, Mąss.

ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPIKA8 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI,

JBIRMmiNKĄS L K Pėtrattsta^ ,
252 Goki St, So. Boston, Mms.

-r- Kasys Ambrom
492 E. 7-tU SU SK Boston, Mass, 

PROTi RMTi r* JuBuš Savickai - s
111 Boiveą St, So. Boston, Masa, 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždys,
171 W« (Mh St, Sd. So8to^ MaMt ’, 

KASIERIUS — Ą. Naudžlunaa,
4S5 Ė, BwaWny, S, Boatonrllaaai 

MARŠALKA — X BalMa,
T WlnfiėB St, So. Boston, Įroi. . 

dfftOgŲa laika auairinkimms kaa troČĮi - 
aedėldleill kiekvieno '
po pietą Iv. parado* .«• 
K Reveotb 3tn South Boston, Basa, -
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