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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dcl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
liet negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktij Katalikų Bažnyčios

' rimtybei ir pajėgoms.---Žmonių r 
vadai, pirmiausia gi kąnigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu? ■

Vyskupas Kiliau.

PGE&mOJA TE POPA.U

Paryžius. Krancijos o- 
kupacines jėgos Vokietijos 
Rūro krašte susilauksią pa
sipriešinimo iš vokieių pu- 
sės.6 Prancūzų slaptoji žval
gyba sužinojus, kad vokie
čiai pienuoją pradėti žudyti 
francūzų vadus. - Vytinusy
sis vadas geri. Degoutte esąs 
jau nuteistas miriop. Jis da
bar labai saugojamas.

Vokiečiai, pienuoją atker
šyti už nužudvmą Alberto 
Sclilągetero.

. REZIGNAVO
MINISTERIAI.

Bruselis. Belgijos mi-. 
nisterių kabinetas rezigna
vo. Kabineto krizis įvyko 
dėl sumanymo ivesti flemiš-

v *•

ką kalbą sale' francūzišta 
Ghento universitete,

<

PAGAVO.

; • Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos premieras Stambu- 
liski buvo pasprukęs iš fa- 
šistų-revoliucijonierių - ran
kų. Bet tapo pagautas ties 
Slavovitza sodžium.

PABAIGĖ GINČUS.

London. — Anglijos val
džia gavusi iš Rusijos notą, 
pasižadančią išpildyti Ang
lijos reikalavimus, tapo pa
tenkinta. jTuomi Anglijos 
'hęsutikmai su' Rusija^ pasi
baigė.

• ' r“‘ 
REZIGNAVO

PREZIDENTAS.

Pekinas. — Ohiniįos pre
zidentas Li Youn Hung re
zignavo. -Jis buvo bebėgąs 
iš sostinės, bet buvo suimtas 
ir paliktas Pekine.

PASKOLA AUSTRIJAI

New York.-—Austrija už; 
traukia paskolą iš $126,000,- 
000. Pakviesta 8 šalys da
lyvauti teikime šitos pasko
los., Amerika turėjo, kvotą, 
iš $25,000,000. Kvota tapo 
išpildyta per .20 minutų.

Šiemet elektrai , gaminti, 
• ,kaip aprokuojama, bus su- 

. naudota 39,000,000 tonos 
anglių, • 15,000,000 statinių 
žibalo ir 31,500,000 kubišku 

’ pėdų gazo. . Tai padidėji
mas ant 15% palyginant su 
pereitais metais. Šita jėga 

• apšvies 11,000,000 narnų, 2,- 
■ 400,000 krautuvių ii’ šapų ir 

suks pramones ratą.

Lite
• «■ - v 
virs 
Toji

Prie Metropolitan 
Insurance Co. priguli 
27,000,000 žmonių, 
kompanija yra investinuši 
į' Amerikos’ geležinkelius 
$226,000,000.

Organas Amerikos Ltetavt#
Rymo Katalikų 'Švento

U ■ • . I

Juozapo Darbininkų

Sąjungos,

D A R BININKA B
Eika—.

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 IB
_ ^smjATojiis.

Met&ffiK T>> [1 •rtr'»»»>•••• K»<Hr»r»J450 
ūžrtibežy metanas ..............$5.50

DARBININKAS -
366 Broadway, Boston 27, MtfiS. 

Tel. Saiith Boaton OfO.

. PIENAS VIETOJ 
SVAIGALŲ.

Hdrtford, Ct: — Nuo įve
dimo prohibicijos šioj vals
tijoj pieno sunaudojimas 
pakilo ant 25,000 kvortų 
daugiau, negu prieš prohi- 
biciją. Prieš prohibiciją 
per metus pieno atseidavb 
po 43 kvortų,. dabar išeina 
po 48 kvortų. z

’ PASIJUTO KEBLUME.

IVashingtgn. — Amerikos 
valdžia pamatė keblumą vy
kinant proliibicijoš .statymą 
ant svetimų šalių laivų. Val
džia atsirado painiavoj ir 
gavo krūvas protestų.

AViseonsino Valstijoj yra 
189,295 farmų.;. Iš jų 111,- 
998 farmos turi telefonus, 
16,574 turi gazą arba* elek
trą. 98,825 farmeriai turi

• automobilius.'

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų—Ii- 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 

< patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran-,. 
kas, visuomet' krąįp&įes. pasjisai 

’■ visūometnuoširdžiai Jums ptarirnaus. v
Darbininkai, atsimnkife kad “Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų visuomet ądr'e- 
subkitelmŠkus šiaip: ;. . /

•„t.; ■ ’ ■ ’1 11 P A R B -LN-rN K A S, \

366 West Broadway, “ Bošton 27<Mass
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Seimo rengimo komisija, “ 
su visos kuopos pagalba, 
tvirtina, kad jie surengsią 
tokį seimą ir taip priimsiu 
tlėrėgatus,^^^ 
sis it rojuje. Svetaine bū
sianti išpuošta gyviausioj ir 
gražiausioj formoj, kuri 
vaizduosianti tikrą darbi
ninkų broliją. Vakarai bū
sią įrengti kuonogražiausiai 
ir tinkamiausiai; įžanga bū
sianti clarbihinkiška, o. nau
da daug' didesnė ir reikalin
gesnė negu mokant aristo
kratišką kainą. Vieną va
karą bus gardi' ir turininga 
vakarienė, o antrą •milžiniš
kas koncertas, kurį pildys 
garsūs dainininkai J. Li
sauskas ir Čižai¥&ienė, vie- 
tinis -Šv.-Cecilijos choras ir 
solistai, Harrison’o Birutės 
Bažnytinis choras ir solistai 
ir daug kitų pamarginimų. ‘

Dalyviams norintiems ap
sistoti pas lietuvius bus pa
rūpinti butai, o kurie norės 
būti viešbučiuose, tiems bus 
suteiktos informacijos į tin
kamiausius viešbučius.

Newarko kuopa trokštą 
matyti brolius darbininkus 

visų ' kolonijų. ' Tad-gi 
ypatingai rytinės,

• v1S 
kuopos, 
siųskite kuodaugiausiai de
legatų.C> 4.

atviriausiu 
širdimi. •

Darbihiidcų tvirtybė . ir 
galutinas laimėjimas — vie
nybėje; 'Todėl visų kolonijų 
darbininkai siisivažinokime 
šiuosmetinin LDS. sėlinau 
ir tarkime vienybės žodį, ku
ris suglaustų visus krikščio
nis' darbininkus - po mena vė
liava — Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga.; ■

Presas.Komisija.

• c

Sutiksime visus su 
darbininkiška

PAPIGYS GAZA...

Balti m ore, McL — Gazo 
kompanija antru kartu pa
pigino gazą. Dabar gazas 
Baltimorėj taip pigus, kaip 
nei kokiame . kitame Suv. 
Valstijų mieste. ,

DARBININKŲ REIKALAI. '
ArEmsiLEID&A.

Pen> Toi'lt. — Ilūrininkv.
i ■ ■ -

organizacijos; atmetė pasiū-

Reikalauja pb $12 dienoj.

Kairia 4 centai.

IETUVOS. v ‘
' ''*■ *

PAKĖĄĖFĖRA

*Seąttle, TJ|as7i. —* Prieš 
metus EdvlnlU Brown kan
didatavo į majorus ir paža
dėjo įvesti 5cJ ferą už stiyt- 
karius. Tamp mieste sfryt- 
kariai priguli miestui, ne 
kompanij6ms| Brown buvo 

išrinktas majiru ir jis išlai
kė pažadėjiirą. . Pasirodė, 
kad strykui d neišsiverčia 
prie 5c. f erų ę ųvėl grįžo prie 
10c, fėro.'
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' PAK^l AEGAS. .

Dii'buąuefĮ iiva. — Šįryt- 

kariu darbini ikai gavo pa
kelti algas, pirmais metais 
dabar bus mokama po 40c 
valandų, antjąis po 44c., 
trečiais por’49c/‘P'irma algos“ 
šitaip buvo 35, 38, 42 c. va
landoj.

PADIDĖJO NELAIMĖS

Sedftle, WasJi■.—šios val
stijos nelaimingi atsitikmai 
pernai padidėjo ant 43 nuoš. 
Sužeidimų buvo 30,9.21, o už
mušimų 352. ‘ 1

_■ J

Baltimore, Md. — Julius 
Kleim-komerci jos^ Depart“ 
meni o valdininkas, pasakė, 
kad ' Amerikos 'darbininkas 
turi geresnę.algą, negu, jo 

• brolis darbininkas Europoj, 
bet.amerikietis ir’ .daugiau 
padarąs, ■ negu europietis. 
Vidutiniškai imant ameri
kietis turėdamas geresnes 
mašinas keturis sykius dau
giau pagaminąs, negu euro* 
pietis. Sakė jis, kad tą, ką 
Europos septyni angliaka
siai iškasa, Amerike tą iška
sa du darbininkai.

LAIMĖJO.

Jers&y Cit y , N. J.—Strei
kuojantieji mūrininkai ga
vo pakelti algas. Vietoj po 
$7 dienoj, gau» po $S. Pa
kėlimą laimėjo 2,0(/0 darbi
ninkų.

PAKĖLĖ ALGAS. .
■ <£

Chicago. — Peiuisylvani- 
jds geležinkelis savanoriai 
pakėlė algas 112,000 darbi
ninkų.

Nortinvestern geleinžkelis 
pakėlė kiek algą kelių daTbi- 
ninkms.

K
AS Žmogų paduoda į Išnaudotojo rankas? 

Nemokėjimas be jo apsieiti.

Kooperacija—tai savarankumo mokykla. Mokinomės pa

tys bendromis pastangomis savo reikalus aprūpinti. Nei 

bombos, nei revolveriai neduos to mokslo. Knyga, dar

bas ir patyrūnas-—net klaidos—tai mūsų mokykla.

Kooperacijos kelias—tai darbininku kėlias.

SUDEGĖ STOTIS.

, Philadelpliia, Pa. —- Gele
žinkelio stoties pastogė vi
siškai sudegė. Pati stotis 
išliko. Nuostolių gaisras 
padarė apie $2,000,000. 
Daug bagažo sudegė. Sude
gė keletas lokomotyvų ir 
vagonų. 30 žmonių buvo su
žeista. ' '

' „t-*-*1 ,J • '»■■■

IŠKEPĖ SLAPUKAI.

Phįladelpltia^ P(Ė —- Pen
ki slapukai pasislėpė. ant 
laivo -Santa Teręsa, kųrsįtų- 
rojo plaukti iš Kubos į. Plti- 
ladelphiip Jie pasislėpė tarp 
boilerią; Pltiladelpliijoj jie 
rasta , negyvi ir iškepti,. tilo 

savo .algų per 10 mėtų galė^ norėjo slaptą įsibriąuti' į 
ių išpirkti gelėžiiikoiįiiš. ’ yhlstį;įaš>. . .

,Suv. Valstijose, yra 4,600 
miestų, kur yra gazo ga- 

n mykta Tam grizui išvari
nėti i namus nutiesta 69;500 
mailių ilgumo dūdų.

. Ą menkos' gel ežiiikėlių 
kompanijų šorai yra verti, n- 
|)ie $2,260,0.00,000. ~ Gnležįp- 
keiių darbininkui per metus 
gamta algomis $2,80(X896,- 
000-. . R eiškia - darbiujūkai 
atidedami'po 10/ mu<

.■ ?
Ii ■■ ■»fcww.ll

9- ATVYKS AMERIKON.

L o Laikraštis Bai
ly Telegraph skelbia, kad 
Lloyd George buvusia Ang
lį jošprėmierąš atvyks Ame
rikon ateinantį rudenį.

BAISUS NUSMUKĘ
■ MAS. . ;

Ne iv.
markės kaina baiMai nupuo
lė. Už $1.00. duoda 101,377 
vokiškų markių.;

UŽDRAUDĖ KEIKTI.
Westfield,: Mgss; — Poli- 

cĮja 'išleido įsakymą, .kati 
LeriiiokąL siisirbikdamt ant 
gatvių kerčių neturi keikti. 
Keikiantieji; bus arestimjn* 
mi. ■- .
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Ši pavasarį Kaimo Mies-dailctus: bačkas, lopšius,Tė
vas. Bet indomiausra 4 oro 
lakioto jai, kurie palubėse 
vartoliojas kaip karveliai, 
Mtitiėdainrmuo’vienos^skeiy-^ 
ųmrėš ant kitos. Amerikietis 
Šarlokas Cholinas leidžią sa
ve surakinti grandinėmis, 
užrišti maišau ir.užantspau
duoti, paskui trimis spyno
mis užrakinti skrynioje. Per 
penkias sekundas išbėga 
liuesas Šeri. Cholinas, o jo 
vietoje maiše randama sura-» 
kinta mergaite.

— Kaline rinkimų dieno
mis uoliausia krutėjo žydai , 
ir liaudininkai valstiečiai. 
Ant visų takų, kur tik dau
giau ėjo piliečių į balsavimo 
vietas, jie buvo pastatę, sa
vo žmohes šu sąrašais ir pla
katais. Aršiausia priklino- 
si piliečiams Viešojoj Aikš- . 
tėj, prie tako į l-mos apy
linkės balsavimo vietą. - 

Nuo liaudininkų ■valstie
čių, žydų neatsiliko ir len- • 

^‘kaiv^-4 • z~' r“*7^*?**

Nauja milicijos unifor
ma, kurioj pirmą kartą pa
sirodė š. m. gegužės 13 die
ną*, ■ išrodo visai. gerai. Da
bar reikia, kad visi milL 
viantai mokėtų kariškai ir 
drausmingai vaikščioti, ne
girtuokliauti, tai savo mili
cija galėsime pasigerėti.

— Užsiprašė 17.0, o par
davė už 80 litų. Gegužės 8 
dieną trys pileles iš Senojo % 
Miesto pirko moterišką plė
šrių Buršteino ir Mosto 
krautuvėj, Vilniaus Didžio
ji gatvė L Krautuvėj 
už ploščių užsiprašė 170, .o 
atidavė už 80. litų. •

r

Matot, kiek galima nusi
derėti.

to Valdyba yra .apsodinusi 
kaštonais ir liepomis Vytau
to prospektą ir Keistučio, 
Dedimniby Miškų, Dnone- 
laičio ir Tolstojaus gatves, 

MPjo liga. Kaime šie
met buvo susirgę 65 žmonės. 
Nuo jos mirė 12 žmonių. 
Spėjama esant ’ daugiau su
sirgusių tik daug jų, -matyt, 
neužregistruota.

— Opera sugrįžo. Ketvir
tadienį, gegužės 24 d. sugrį
žo iŠ Klaipėdos Kaunan lie
tuvių valstybinė opera. 
Klaipėdoje opera buvo nuo 
gegužės 20 d. ir, vaidino tris 
operas 1 Traviatą, ’7 ‘£ Rigo- 
letto7 7 ir “ Pa j acus. ’7 Visas 
dienas bilietai buvo išperka
mi ir .opera turėjo geriausio 
pasisekimo.

' — Gegužes men. 23 d. at
vyko ITngarijos atstovas p. 
Jungertas. Šiandien, gegu- 
čės 24 d., įteikė p. Užsienių 
Reik.. Ministeriui savo kre- 
dencijalus ir pasiliks Kaime 
iki gegužės 29. d.

— Gegužes mėn. 24 d. at
vyko Ungarijos konsulas p; 
Šmaženka. '•

— Lietuvos atstovas. Ita
lijai .d-ras'Šaulys einant jo 
prašymu' paliuosuo j amas iš 
tarnybos ir ŠMndien, gegu
žės mėn. 24 d., išvažiuoja į 
Klaipėdą.

— Gegužės mėn. 21 d. 
Klaipėdos miesto teatre ėjo 
opera “Rigoletto,7 ’ dalyvau
jant p, K. Petrauskui, p. J. 
Dvarionaitei .ir Sodeikai. Gi 
gegužės mėn. 22 d. “Paja
cai,’* dalyvaujant taip pat 
K. Petrauskui. Po “Paja
cų 7 k padainuota orkestrui i r 
chorui pritariant Stasio 
Šimkaus kantatą \ 'Atsisvei
kinimas su tė^iie.” šiai di

rigavo patsai autorius.

Cirkas “Sąlamohskio” kas 
vakarą . sutraukia daugybę 
publita, Ištiesn yvakuipa- 
žiūTėti t daug gražių arklių, 
•visaip išmokintų t jie šoka į- 
vairius šokius tarp kitko 
■suktinį, laipioja ant apvers
tų ročkų, : Labai miklūs 
raitei i a i mergaitė ir vaikinas 
Šoka ant arklio .nugaros ir 
visaip vartotino jas arkliui 
bėgant.. Nepaprasti šauliai 
—- kurie ' pataiko kits kitam 
į padėtą ant gaivus stiklinį 
burbulą,' štukdrta Plota 

‘ ta lugauna prileistą į jį šūvį 
; iŠ ąrmotos. Viena mergai- 
te aukštelmka atsigulus ririt 
ąiikstųstrilo su kojomis Varti 
to, . m^to, ? . gaudo, įvairta J

LIETUVOS UNIVERSI
TETO IR SEIMO 
PREZIDIUMAI ‘

(Kablegrama “Draugui”)

Kaunas. Birželio 3 d. atei
nantiems mokslometams U* 
niversitetas. išrinko į rekim . 
rius GapinFfcp japting Rėe-. 
tor), vięe-rektot'ius kun. Bu- 
eys, sekretorius Lašas* (Čė* 
pmskis yra soeijal-lemokra“ 
tas. ParbA • -

Teologijos fakulteto du-' 
kanu išrinktas Kun. Česnys, 
sekretorių Reinys, :

Birželio dieną/ Seimą ; 
atidarė vyriausias atstovas 
Laikųnas, 8kįmo vė®p iš
rinktas Tumėnas; vice-pirn1* 
Tonak Staugaitis ir Butkus ?, 
sekretoriai Ambrazaitis ir 
RbgeL \ . .V-'D.. . -ž;
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na, kad kas su kardu kovo- Dievui, ištirpo.
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H Bouth Boaton’o ntarnlnkali, 
ir iubatonil*. Leidžia Am. 

^mo Kataukų įr. Juozapo

“DARBININKAS” 
P £The Wobkeh)
Wk> Ljhvakian Ibi-Weekly

BObMsUęd every ruesday, Ihurgday, 
Rftd ff&tiirduy by Si, Joskph’b Lrra- 
1CM3iWBtJ3L C, AfiSociATiOPF in Labo*.

“Enteįed'as eecond-clksa niatter Sept. 
12 1915 at tlie post.office at Boston, 
Ma°s., under the Act of Marčh 3,1879.” 
“Acceptance for mailing at speclal rate 
of postage provided for lu SecU<5ftT108 ’/ 
Act of Oct. 8,1917, authorlzed pn July 
12.1&18,”

Ratets
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I •’ Yearly .. , a • . ... . .. . • ♦'... .♦ *11 ..^4.50

T BoBtonaEdraburM-^^^.^....55.5O
j . Voreiga eoUntrlės yearly ........$5.50
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ja, tai tas nuo jo ir žūva. 
Kas gi šitame • atsitikime 
griebėsi . kardo (ginklo) S 
Juk ne areivyskupąs, o lais
vamaniai. Todėl mūsų lais
vamaniai turėjo saviškiams 
kardo dalyką, pritaikinti, 0 
ne kataHkains ir fanatizmo 
•nu'stymą sau pripažinti, o 

ne katalikams prikaišioti.

l
.V

NESUGRIAUNAMIEJI 
PAGRINDAI

Šiame “Darbininko” r1’ 
menų e pradedame spauz-

* clinti garsiųjų palaimintos 
- atminties popiežiaus- Leono 
. XIII enciklikų darbininkų 

. reikalais. Lietuvių kalbou
jų išvertė L. Bistras, Filo
sofijos. Daktaras, buvusis 
Lietuvos seimo pirmininkas.

Ši enciklika yra vidutiniš
ko sunkume įskaitymas* Ap
siskaičiusiam darbininkui y^ 
patingo sunkumo negales 
būti.’ Visiems “Darbinin
ko” skaitytojams pataria
me atvdžiai šia ‘enciklikų 
perskaityti. Tikrai geras 
veikalas visuomet vertai5, 
perskaityti kelis kartus. Šio 
ji enciklika ir-gi verta ne sy- 

' kį perskaityti ir išstudijuo
ti. Ši enciklika, yra nesu

• griaunamas pagrindas- vi
sam supratimui apie- santi- 
■kius darbininkij su darbda
viais.

mBSTOFANATIZMI
/ Kaikurie Amerikos lietu
vių laikraščiai plačiai ko- 

‘ ’ montavo.Ispanijos kardino'
! 1 lo, Saragossos ąrcivyskupo
1 'nužudymą; Chiėagos “Nąu- 

’ jienos” iŠeitavo “Darbinin- 
‘ ko” pastabą tame,klausime 

ir savo rašfeiiiu antraštį to- 
'kį uždėjo: “Fanatizmo kui
si ytojas.” Savo - pastaboj 

; * tKau-jienos ’ ’ išrodinėja, kad 
l- ‘Darbiįlinkas ’ ’ kurstąs fa
natizmą ir. kad arcivysku- 
pas esąs kaltas kad tokio ga
lo susilaukė. -Brooklyno

* “Vienybės” patvirtina tame
• klaiisime^pasakymą, kad kas 
su kardu kovoja, tas nuo

■ kardo ir žūva. .
Pasirodo, kad “Naujie

nos” ir Įdti laisvamanių Tau 
kraščių redaktoriai lobeiš
pažįsta būtentotišką dorą.

> Kardinolas pasinaudodamas
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—J2toiitaine straipsnyje nu
rodėme ■ mūsų organizacijos 
ir “Darbininko” pergyven
tus vargus ir jų priežastis. 
Tų vargų pasekmes dar ir 
šiandientebeslegiainūsųor
ganizaciją. Alės ūžgavome 
ir užvyleme daugelį savo 
draugų,, kurie turėjo gerus 
norus.

Mes neišmokėjome už bo
nus apie $1,350.00 nuošim
čių. •

Mes nepajėgėme grąžinti 
bonų pinigų tiems, kuriems 
jų labiausiai reikėjo.

Alės perdaug impratome 
elgetauti ir beveik atprato- 
me pildyti savo žodį*

Mes. pagūliaus stovime 
akyvaizdoje didžiausio var
go, kurs turi ateiti po 5-6 
metų, kada turėsime išmo
kėti visus bonus.

. ’ O tečiau visi tie. mūsų var
gai ir jų pasekmės — būtų 
galima lengvai prašalinti.

' Tik reikia mums naujos 
dvasios ir naujos tvarkos.,

1) . Sykį aut’visados atsi- 
' žegnokime nuo kapitalisti
nių priemonių ir principų ir 
pasisakykime, kad mes drą
siu ir tvirtu žingsniu eisime 
pirmyn teisybes ir brolybės 
keliu. • • •

Alės nenorime iš niekelio 
darbo naudoties.

Alės nenorime nieko užvil
ti nei apgauti.

. Lai kiekvienas gauna’ tik 
tai, kas jam priklauso.'

2) Patikėkime savo pajė
gomis,. Mes tų pajėgų turi
me ir net labai daug. Die
vas jų paskalsins,, matyda
mas gražias mūsų pastan
gas. Tik reikia nepabūgti 
;iti drąsiai tiesos keliu, ir 
reikią eiti išvien visiems,.ku- 
i‘iė: tiki į brolybės idealą ir ; 
.Amžina Tiesa. -

Pradžiai turime žinoti, 
kad nies, (t. y. L. D. S. ir 
“Daihimiikas”) dar nesa
me per daug giliai 
tintosiškak Mūsų 
<ia:ip ar taip dar 
mūsų skolas.

Mūsų finansinė
. (paviršutiniškai apskaičius) 
Mat kaip atrodo i

A) L1)S. Namas. Jo vei> 
to — $22j)00. Jo skolos: 
pirmas mortgičius $15,000 r

V A

Kaip matome todėl, mū
sų finansinė padėtis dar ne
varo mus į desperaciją.

Ar nebus tik blogiau su 
morale, dvasine puse mūsų ' 
biznio. Mes „perdaug leng
vai emčme iš žmonių į pini
gus; mes darėme pažadus, 
kurių negalėjome išpildyti. 
Mes nejautėme pakankamai 
atsakomybės už gautą žmo
nių pasitikėjimą. Ir tokiu 
būdu mes sumažinome dar
bininkų- pasitikėjimą mūsii 
darbu. iįtdL mano nūęmor 
•ne,. Į įax mums ir reikia at
kreipti didžiausią .domę.# 

Mes turime surasti būdą, 
kaip ištesėti —- ir tai trum
pu laiku savo pažadus.

Mes ateičiai turime atsi
stoti’aiit "tvirčiaūsiopamato 
— ant , brolišku pasitikėjimo 
ir teisybės, ir to pamato 
tvirtai laikyties. '

Nuo šiol mes turime pra
dėti dirbti išvien. Mūsų 
dabar yra apie 2,000.-narių. 
Bet jei mūsų dvasia' ir-mm- 
sų kelias ir darbas bus gra
žūs ir teisingi — mūsų skai
čius netruks išaugti. .

Prie mūsų ‘^Darbininko*’ 
mes turime sudaryti naujos 
šviesos centrą, kurs padės 
mūsų broliams, visur iš
sklaistytiems, eiti tuo švie
sos, ir teisybės, ir brolybes 
kėliu; ' ;' y ........ 5

Pirmiausiai, Amerikos 
lietuviai kooperatoriai turi 
įsikurti savo šviesos židinį, 

, savo spaustuvę; aplink '.tą 
’ spaustuvę susispiestų būre
lis kooperacijos darbuotojų. 
.Toji spaustuvė ne tik skleis 

, teoretiškų žinūį apie koope
raciją, ne tiĮv duos praktiš
kų patarimų mūsų koopera
tyvams, bet ir savo pavyz
džiu rodys kooperacijos ke
lią.. Tokios , kooperatyvės 
spaustuvės projektą pa
skelbsime sekančiame “Dar
bininko” numeryje. • •

Uosis

L. D. S. Naujosios Angli
jos apskričio kuopoms pra
nešame kad įvyks L. p. S. 
Naujosios Anglijos apskri
čio metinis suvažiavimas 
birželio 17 d., 1923,1-mą vai. 
po pietų Lietuvių-R. K. -pa
rapijos svetainėje Rogers 
*St., Lowell, Mass.

Gerbiamos L. D. S-. N. A. 
apskričio kuopos maioneki- 
ĮA Atsiųsti l^daiigiaiisią ats
tovų į suvažiavimą, nes šitas 
suvažiavimas yra metinis ir 
paskutinis prieš L. D. S. 
seimą. Nei viena kuopa te- 
nepasilieka neatsiuntus ats
tovo į suvažiavimą, neš yra 
labai daug svarbių reikalų 
aptarfiLDS.organizacijos’ 
labui. Tos kuopos, kurios 
negalėsite atsiųsti atstovo, 
tai atsiųskite gerų ’ineŠimų. 
Įnešimus siųskite apskričio 
valdybai. Taip-gi yra pra
šomos. LDS. N. A. apskričio 
kuopos, kurios da n^asirŠm 
kojote į apskričio agitacijos 
iždą po 5 centus ant. metų 
nuo nario, tai malonėkite 
pasimokėti iki suvažiavi
mui. Pinigus siųskite aps
kričio iždininkui M.’ Abra- 
Činškui, 187 AmesBt., Mon- 
tello, Mass.

1 Primename, . jog Šitame 
suvažiavime dalyvaus "mūsų 

■ organizacijos tėvas, darbi- 
. ninku prieteliuš gerb. kun. 

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

LEONO XIII Enciklika Berum Novarum 
APIE DARBININKU KLAUSIMĄ

VERTfiJO ŽODIS,
F —y ?

Hauš Ledįih XHI-ojo enciklika (apliiiktaš 
JarbiOm.

į

.«

įsmukę 
turtas 
viršija

padėtis

piliečio tefeėmis. veikė lapu- Mttraa nWvtgičius $2,000.0(1•
nijos. politiškoje dirvoje du ) į 
katalikystes labu; . Tas ne-

išviso $1.7,000,(10. v
B) Nįįatishire''- ir Kuiy/ip 

patiko laisvamaniams ir ,|ie „įs. . špiujstwe įverfmama
nušovė arHyyskupą, . Ispa
nijos • .laisvuinanių-galvažu-

- džių lietimai bendjunriiiviti i 
išrandu, . .kad arei vyskupas 
kaltas,, kam jis yi’ike. ' ■
v Lietuvių laisvamanių lo
gikos' Taikantis “ kiekviena

- partija guli“ žudyti savo opo
nentus, 1 nužudytuosius ■ ap- 
kaltmti^ o žudytojus ištek 
sinti."

Tųokingiausia tai kardo 
klausimaSūLaišvaindniai čia 

\ šventraščiu žodži

jti ^.5271)9, ‘ ofisų rakandai 
—• $2495.7,5; knygos (mūsų 
kaina) $4,28(X k Aa turto iš 
viso už $.22,302.84. Sltolbs 
čia tokios: bonų įb 2,000.00; 
nmšm.oketų .nuošimčių apie 
$1,350.00, spaustuves niort* 
girine $5,000. Bar yra kiek 
užsilikę skolos iŠ-, pirmųjų 
paskolų. ZBet viskų apskai
čius ir Čia turtas Įdek rašys 
skelas. Skolos firmoms ir 
darbininkams — prie nau
jos administfaclįos, ačiū

N. A. KATALIKŲ DOMĖS
Brangūs Lietuviai 
Katalikai: —

Nepamirškite gerb. kuni
go Čikoto žodžiu kuris savo 
pamoksle laike Federacijos 
seimo So. Bostone išdėstė 
plačiai apie mūsų katalikiš
kų organizacijų susijungiau; 
į Federaciją, kuri yra mūsr 
visų širdis. Gal ne- vienas 
sakys, aš negirdėjau, bet tą 
diena ,šv. Petro bažnyčioje 
buvo didelis skaitlius tūlų 
katalikų ne tik N. Augi,, be- 
ir iš kitų valstijų delegatai, 
kuriuos išrinko jų draugijos 
ir Imepok dalyvauti. Tede- 
lei tie, kurie atstovavo, par
važiavo skleidė savo -sųsirin- 

=kinuiose ką girdėjo. Taip-gi 
tikiuosi kad N. A. Fed, .Aj> 
škrimo’ atstovai jau. sklei
džia pamažu, kąd Federaci- 
jos/apski-itys rengia išvažnk 
vimų 19 d. rugpj.-Ę-A. “Pa- 

kur randasi, tiktos 
.li’etiKįškos ..gąfves. . Akytis 
gat., Godimuias, Šiauliai, 
Tralų, Vilniaus, Birutes ir 
kitos. Kviečiami -. kalbėto
jai :'gerbt kini.- Urbunavy- 
čius,.FoAceiitro pjriA irlių- 
vu,sis pirui. 'teyaa,§vftg?dA; 
Taipogi dailės.' mylėtojai.’ - 
sRengimo KoniisįjoS; Vai; 

dyba

i

Pirim •— B;
Raš't. Z A.Kriviuto,
Km -

BURKOS VIDAUS 
IŠG-EDIMAS.

(Stomatitis uleerosa);

• Ženklai — seilėtekis ir vi
daus burnos glitodės ir esnų 
pabrinkįmas, išgedimas, pū- 
liąvimas.

Ligos kartais paeina iš ap
sinuodijimo gyvuoju sidab
ru ir nuo tam tikrų ligų.

Tuoj liautis vartojus gy
vojo sidabro tepalą (pilkąjį 
tepalą) ir proškeles, jeitai 
imama.

Burną kas 2 valandos 
plautis permenganio kalio 
skystimu, įmetus vieną kris
lelį . permanganio ’ kalio y 
stiklinę virinto vandens* 
Skystimas- turi būti šviesiai

V K

vyšniavas. Jei. bus neper
matomas, tad nupilkit dalį 

lir atskieskite. . Su šia liga 
uejuokaukite, nes gali dan
tys iškrist ir dar blogiau pa
sibaigt Be gydytojo neapsL 
eikite.'

ziltS.

MIALGIJOS IR KUOPOJ 
TEMYKIT.

f

h.

<

IB {VAIRŪS :VĖLIAVOS .
.. _ •? ■ ■'-.mmi.Ai/ ; ■ :•

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūWtąači|i 
draugijų. Informacijų deki raiyę 
cite

1S riaaiaat lt., lai Mta.

*
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ūkio sritin. žymus pramones padidėjimas 
ir naujos gaminimo priemoiiėsy darbdavių 
ir darbininkų savitarpio santikilj pakitėji
mas, neskaitlingos žmonių saujelės nepa
irąsias roralobimas,. o skurdas miniose * 

darbiųinkų1 patikėjimas savo gale jų 
vienybės didėjimas, be to, bendras doros su- 
menkejimąs — visa tai pagimdė kovą, Td 
įtempta domė, kuria Jjita kova sekama, in
do, kiek svarbos ji turi. Ja užsiima ir moks
lą vyrai ir dalykų žinovų susivažiavimai, ir 
šiaip žinotini susminkiinai, ir įstatymų 1d-. 
dejai, ir valdovai taįp/ųpg. nerasi dabar ki
to reikalo, kurs visiems fičkVupetų. ;

Todėl, kaip^seniau, turėdamiomenyje 
Mums pavestų Bažnyčios reikalų ii’ visuo
menes gerove, esame parašu jums, Gerbia- 
mieji Broliai, raštų: apie politinę valdžių^ 
apie žmogaus laisvę, apie krikščioniškų val
stybių kutvarkynui ir kitus panašiais reika
lais raštus,, kurie Mums rodėsi reikalingais 
klaidingoms nuomonėms išsklaidyti,:— taip, 
lygiai ir dabar manome tikslinga esant dę- 
liai tų pačių priežasčių tų pat padaryti' dar- 

padėties klaushnu. Tų dalykų tu
rėjome progos jau nekartų paliesti; ’tečiau, • 
apaštališkajai priedermei liepiant, atsidė
jęnorime šitame rašte ta klausimų, .visoj 
platumoje išgvildenti, kad paaiškėtų pama
tiniai dėsniai, kuriais, kaip tiesa ir teisybė 
reikalauja; turėtų būti rišamas, šitas gin* — 
čas. Be abejo, sunkus yra tas klausimas 
išnagrinėti įr ne be pavojaus. Visų pirma, . 
yra sunku nustatyti teises ir. priedermes, 
kuriomis privalėtų būti tvarkomi santykiai 

. turtuolių ir beturčių, darbdavių ir darbi- 
■makų;■ antra, ir pavojingas yra tas kiauši--’, 
mas, kadangi gudrūs nenuoramos, dažnai 
jį kraipydami, temdo sveikų žmonių, nusi
manymų ir klastingai kiršiiia'minias.. Bet.

. kaip ten nebūtų, aiškiai matome, — ir visi 
tame sutinka,kad valkstantiems reikia 

. greit ir sėkmingai padėti, nes žmonių dau
guma be kaltės didžiausiame skurde vargs
iu.-. ■ • ■ ■ . ■

Kai praėjusiu šimtmečiu buvo panai
kintos amatiiinkų draugijos, neįvedus jų 
vieton kitokių, ir, kai, be to, įstatymų lei-

• dėjai bei viešosios .įstaigos išsižadėjo kri
kščioniškosios tikybos, tai palengva gyve
nimas paliko darbininkus pačius vienus be 
globos nežmoniškų darbdavių bei nesuval
domų konkurentų gobšumui. —Padėtį pa
sunkino, plėšrios palūkanos, (usūra voras), 
kurios kad ir ne kartų Bažnyčios pasmerk
tos, betgi kitoj formoje yra imamos nepa
sotinamų spekuliantų. Be to, dar mažne’ 

.'visa gamyba bei prekyba rados nedaugelio 
žmonių imikose ir tokiu būdu saujele per
virš praturtėjusių kapitalistų padarė bemaž 
tikrais vergais nesuskaitomas rankpelnių 
minias.

II. ROCIJAiAZMASi IR IO KRITIKA.

2. SOUEALLSTŲ TAI BLOGYBEI PRAŠALINTI
- SIŪLOMOS PRIEMOATA.

Minėtai blogybei prašalinti socijalistmy 
sukūlė vargstančiųjų pavydų turtuoliams.,. 
tvirtina esą reikalinga panaikint! nuosavy^ 
bę, sudarant jos vieton iš tų privačių turtų 
visiems hoiidra turtų kurį valdytų ar vals* 
vių valdybos ar valstybes vyriausybe. Ši- . 
tokiu būdu padarę bendrais žmonių asmens 
turtus ir juos lygiai visiems piliečiams da^ ;

Lę< 
tis) apie\ęarbinmlm.kiaušiniu pasirodė Gegužės m. 
■15 dieną 1891 in., tai yra, dygiai 30 metų atgal. 
Nežiūrint,. kad jau tiek laiko praėjo, tas raštas ne 
■kiele neliūsto ja savo reikšmes clar ii’ šiandienę; prie
šingai, šią dienų gyvenimas ir didieji pasaulio įvy
kiai kaip tik patikrino 'tnds. skdiismo ir liūdesio žo- 
džtts, kuriais tas amžinos atminties Popežius aprą* 
še minių vargus ir nežmoniškus žmonių s’antikiiis, 
Ūiandienį3kada visaomenesgyvenimo pamataisu-' 
judėjo 'ir griūdami gręsia nustumti prAžųtin Visą 
dabartinę mūsų kultūrą •— enciklikos žodžiai yra y- 
patingai teisingi. * ’ ;

Tas raštas — vadinamas Berum Novarum dėl 
to, kad jis tais žodžiais prasideda — negali pasen
ti j viena, kad jis tik sutraukia*) ir aiškiai išreiškia 
Bažnyčios .mokslą tuo.. klausimu; antra, kad .visi 
Leono XIII isrodinejimai remiasi žmogaus įgimtimi 
ii- jos dėsniais, kuriuo du dalyku nesiinaino. Be to, 
'tas raštas dar ir dėl to nėra pasenęs," kad ligi mo
liai- visuomenė, tojo seno, kaip pat Bažnyčia, moks
lo neišklausė ir užtai tebeserga tame rašte aprašy
ta liga; mums rodos,. kad. liga net pablogėjo.'

To dėliai Bažnyčios visados teikiamieji ir Leono. 
XIII aiškiai išdėstytieji gydymą patarimai, kaip, tik 
tinka mūsų -visuomenei Mūsų Papešios Benediktas 
XV aukščiau minėtoje prakalboje kviečia katalikus 
atsidėjus studijuoti minėtąjį Leono raštą, jį gerai 
suprasti — kas ne visados yra buvę —* ir vykinti pa- 
ūuotąjįAnoksią"gyyėnnnani "ITžfaff Vėršdami šitai 
rastą lietuvių kalbon, manomo mus darantį reikalin
gą darbą.

Leono XIII raštas Eenun-.Novarnm yra laiškas 
į viso pasaulio dvasiškiją ir katalikus; jis nesuskirs
tytas į atskiras dalis. Bet kadangi raštas yra ilgo
kas, tai patogumo dėliai suskirstom jį sulig jo tūri-, 
nio į tris dalis,* kurių kiekvieną savo ruoštu pada
linome į smulkesnius skyrius, —- turinio .apžvalgoje 
visa tai galima matyti. '

Versdami taip svarbų, raštą, laikėm savo parei
ga lyginti mūšų vertimą su to rašto vertimais kitos- 
na prancūzų, vokiečių, lenkų kalbosna, nes Leono, 
■XIII raštas lotinų kalba parašytas turi vietų, ku
rias galima visaip suprasti. -

Tas-raštas yra moksliniai rašytas; Popežius vi- 
■ sur vartoja nustatytus’ir tiksliai apibudintus moks- 
. lo išsireiškimus, kurie ne visados, y ra lengva tiksliai 
.. išversti kiton kalbom Turėdami omeny tos encik
likos svarbą, stengėmės vartoti kuoartimiausius 
Leono' XIII raštui žodžius, bet taip, kad vertimas 

• kartu būtų prieinamas ir plačiausiai visuomenei.
” Šitas raštas versti buvo mums itin malonu 

Leonas XIII yra žinomas moksliuįiikas, poetas, ga
būs Bažnyčios administratorius ir savo "laiku, dide
lis, visų-gerbiamas politikas ; šitie privalumai anaip
tol nekliudė jam kartu būti ir labai maldingu. Tas 
didelis -Popežius mokėjo savo šviesų protą nuošir
džiai nulenkti prieš-Aukščiausiąjį .Protą, • visos' iš;

, minties šaltinį prieš Dievą. Jis mokėjo būti ir 
h tikrai'didelis ir tikrai mažutėlis .prieš Tą, Kurs vie
nas yra tikrai didelis, tikrai išmintingas.

Tas Leono XIII pažymys daro jį labai brangiu 
mūsų širdžiai; užtat versti jo raštas buvounums y- 
pae malonu. Jei kas paskaitęs šitą jo raštą įsitikins, 
^katalikų Bažnyčią esant tikrą' pavargėlių, visų žmo- 
niij motyną, ir pamils ją ir jon matomąją galvą — 
tą iš Dievo malonės katalikij pasaulį valdantį sene
lį komoje, ■— tai vertėjas bus pilnai patonkista’s ir 
atlygintas už savo darką. ■ . ■

DR- L. BISTRAS.
Kaimas. 1921 m. gegužės m, 1.5 <1.’ »

. Itormu Nuvarom enciklikos 30 inottj sukakiiivlą U
- t 

katfiliką paša iii i o Broliams, Pat- 
.:riarkams,:PiWGuts,Ar1di'įįskupanišir 

V^skiipams,. su Šrentaoju Sostit 
’ pialonėje ir iHeityMį esantiems, 

ikonas xiii.

•- Mūrid pasreikinvinas ir apaštaUska^ 
pulaimhiimas ,&er6idmiėuis Bro&m&i „ ...•. ” v r-u

’ y . \ ’ - ? liųūmni, jie gailių sakosi soeijulĮ^Ui^ fira*

K DARBININKV KLAUSIMAS. ?’

L DARBININKŲ BADETĮS IR JOS ATS mABBlO 
PRIBŽĄSm ‘ A y -

-Atūmiivų troškimas, kurstau iiūo tsemų 
■dar# įmrvaūtas valstybėse, puAiažOli tųrejA 
Mva.inių įs ųolitikos pdmmešti artimoių jai

žiur-Roų Bvnerttkth kalbą ft\v.»TonėIibnu sųjungu** 
ilnvbiiihitatnisūiMiberviHorp'Romjum 21F-V. lUll) iii, — jwi* 
mh't llibllnHiemm ttes- ’eeivles d’etudesL L’Envyeūfpm. 

lUumm Novnrmu, Tutuvolng, lQ.Uk - • ?

i., tai yra, dygiai 30 metų atgal.

.r,,

. Šu^Aralstijėse yru 15,-

šalinti šių dienų vargūs.

3. KRITIKA socuąlį^W ĮRODRAMtt
* -• .. •, ■ * . • -, • • ■ ■ ■ ' ■ , i . ...

Btokk IdūUĄimo išsprendimas iwtik/ne-‘ 
ršsfeįdo ginčo, bet ym lr patieųis 4arhL. ; 
ninkama Bedinga^j Iki įų, jis yra labai no- 
teisingas,, nes skriaudžia tohhigus savhtiA*. 
kus, iškreipia valstybėspareigų šūp^itim^; 
ii* veda net prie visiško vMMybių suMniCk 

(Ito daugiau^ .. ’ -- -.

dar* '

m.

' Tele toū- galima suštsmv 1921 m» 
OlĄOOO telefonų stųlpiĮ j 0 \ .r , *
Kasmet naujų ir į vietų pa- W; mmta-1 tolu

mą*

t. L ii«h> 11 ‘ IMftHiaAr  «

senukių pastalmna 750,000.
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i . -i hininkų pasaulyje
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CAMBRIDGE, MASS..

Koncertas.
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mi ir Užsibaigė vaikučių paroda.^ 
Toliaus kalbėjo poni Ona Jankiey 
nė is So. Bostono apie naudingu-? 
mą Moterų Sąjungos. Prie .kuo-5 
pos prisirašė 4 naujos narės. Ve-; 
Baus buvo rodomi Kūdikėlio J5-’ 
zaus Draugijos iš Lietuvos pa-; 
veikslai. Laike rodymo, gerb. y 
kun. Nerbutas aiškino - žodžiu a-? 
pię Lietuvos našlaičius ir jųjų pa-, 
dėtį. Malonų buvo žmonėms ne 
tik girdėti, bet ir regėti Lietuvos 
našlaičius teip.gerai užlaikomus. 
Laimingi tie. našlaičiai, kurie turi 
mkį gerą tėvą kaip kunigas N or
bitas, kuris /deda visą savo jėgą

ihėtų našlaieų.

Juskaitis širdingai dėkavojo vų 
siems už įvykinimą šio koncerto, 
ypąč.gerbiamiems^syęčiamsr kun. 
J. Švagždžiui, j. Baniui, Monte- 
llo vargonininkui ir visiems Mon- 
tello solistams, p. M, Karbauskui, 
So. Bostono vargonininkui ir jo 
visiems solistams.
-Pelno parapija gavo virš $116, 

kurie bu apversti, užmokėjimui Jn-į 
4ų ^bnauj&nhįVltorin^ Alto* d<& 'jųjų laimės^ J 
ylai dabar tartum ŠUHs W mo^ auko'ž dėlei min
Galime didžiuotis dabar kacį/turl- Aukojo '-sekančiai: 
me tolaus gražius altorius. Sto- 
vylos ant altorių tarsi gyvos, taip, 
gražiai natūraliai atrodo. Išlenų- 
yo Cambridgc’iaus lietuviai pra
dedą rodyti ką gali vieni be airių 
-globos padary ti. ■ Ant-rudens-gir^ 
Ietis, kad žada rengti choras dar 
geresnį bažnytinį koncertą. Die
ve-padėk;

Nekalto Prasidėjimo Panos Ma- 
_ •' .rijos bažnytinis choras nuo pnl

pavasario buvo bepradedąs reng
tis- prie bažnytinio koncerto. lįki 
vo manę tuoj' po Velykų statyti, 
bet' svarbių kliūčių delei tapo at i- 

« ' .dėtas iki birželio 10. Biltas^orm ,
' \/'v fi/ \ /,sayaįtėlpjrm?tak bataęriv'anėlv^

V V riems rengėjams. A /Ghori^ąr pa
drąsinti klebono, lVau birželio 16 . 
nebus peršilta, įvykino minėto/

• dienoj koncertą N. P. P. M. .baž 
nyeioje.

Birželio 10 lyg tyčia oras buvę 
labai geras nei poršiltas nei per 
šaltas. Žmonių prisirinko puK~ 
tinai. Galėjo būt daugiau, be’ 
nekiirie užsikirtę “ortodokai” ne 

-. jo, sakė kaip gal būt bažnyčioj 
koncertas?! Kad jiems apleis’. ■ 

* sekmadieniais Šv, mišias, pasigeri 
■ susivaidint, “moonsliinę” padą 

K5d> parduot, tai ne nuodėme, ę 
į bažnytinį koncertą ateit tai io 
kayo už nuodėmę. Buvusieji kon 
•certe, pamate kad tikrai gal bū: 
bažnyčioje tokie koncertai. Iš ši< 

' koncerto skambių balselių; gražu.
* meliodijų visi, džiaugėsi. Sekau 

tis buvo koncerto programas 
J. Maria, Maria, Sasnausko, gir.- 

. dojo chbi’trs.. 2. Asperge.s Me, A 
. H. RoSering — choras. 3. Av< 
; Verūm, J. A. Korman, solo J. Bu

• rusas gražiai giedojo. Jis pirrai 
kartu solo giedojo. Iš jo bus go

‘“raš’giedorius baritonas. 4. Gloria 
' Zaugel choras. 5. Crueifh- 
' Faure duetas M. Mazgelienė ir' N 
Sandauškas, Montello '. choristai, 
lakai gražiai giedojo. 6. Malda 
J. Naujalio, solo Petras Juškaitė- 
iš- Montello, taip-gi puikiai giedo- 

. jo. Jis . jau pusėtinai tur sau 
balsą išlavinęs. 7. Ąve Vernui 
solo M. Gribaitė, So Bostone 
žvaigžde, tikrai artistiškai giedo
jo. 8. Avė Maria, J. Basniaun’o 

į Montello rinktinis kvartetasM. 
Mazgelienė, O. Duobkite, B. Lu
kas ir P. Juškaitis. Tokių gie- 

- dorių ir per naktį galėtum klau
syt, nepabostų. Tai Mentelių 
“stars.” 9., O Saviour liear me

• Gluck’o solo O. Duobiate. .10 
Veni Jezu, L. Chcrubini. Chorus. 
11. Veni Creator, Vigant cho
ras, Toliaus sekė kalba apie 
“muziką” kun. J. švagždžio, 
Montello lietuvių klebono. Giędo- 
riai atsikvėpę programą toliaus 
tęsė. 12. Avė Marią — solo N. 
Bušmaniene, 80. Bostoniete. 13. 
Viešpatie mano, solo S. Pauras, 
Brightonietis, šauniai giedojo. 14.

. • JezuDei rivi, triefas iš Montello: 
M, Mazgalienė, B. Lukas ir N. 
Sandauskas. 15. Aušros žvaigž-

• dė — choras. - 16.'Kyrie, Zangel 
‘ . — choras./ 17. Av§ Maria — so

lo O'. Šimbclaite, vietine solistė. 
Pusėtinai gerai atliko. 18. Avė 
verum, Felkenstin’o —- choras. '191 
Ecce panis, — Vilos, trietas. vieti
niai : O. Šimbelaitė, V. Šireika ir

. J.-Barimas. 20. Avė Maria, Bas- 
inannto — solo M. Mazgalienė. 
Tai tikra* Montello lakštingalėle, 
jos balso švelnumu; malonumu ne
gali atsigėrėt. Puikiai, šią ■-.grės*, 
molę giedojo. • 
• Pagaliaus buvo palaiminimas 
su švč. Sakramentu.’ G Salutąris 
giedojo solo- M, Gribaitė ir duetą 
& -.Motiejūnaite su S. Paura, 
Tąntum.ergo, Lamtilletto choras 
gražiai giedojo. Nokurias gien*' 
mes choras koncerte ir-gi puikiai 
giedojo,

; -• AbelUai imant, koncertas kaipo
dar piritas šiame mieste lietuvių 
tarpėj. pavyko gerai/ Nors huvu 
biskį trūkumų, nctolmliunii,. bet 

' juos gražiosios giesmelės puikiai 
■. - pagiedotos padengė; .Ateityje tie 

. netobulumai bus lengvai patoTni-

Bo viskam .kleboųah kum -’F, -Ienos-ir-;Vartų Jonušų.-duktė;Tuo- ITagyvoniatas brangus ir bamba-

v*

Ne Choristas.
. f ------------;-------—

BRIGHTON, MASS.

Moterys gyvuoja.
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- Moterų Sąjungos 41 kuopa vei
kia neblogiausia. 4 d. koVo 1923 
šv. Kazimiero dienoj buvo suren- 'i 
gus- agitatyviškas prakalbas. Lai- ' 
retėjo 6 naujas nares. Kalbėto jai 
buvo gerb. kun. K. Urbonavičius, ' 
So. Bostono lietuvių klebonas ir 
antras kalbėjo kunigas Mockus iš 
Lietuvos ir gerb. Dr. J: C. Lan
džius. Prakalbas gražino^ p-Iė 
Marijona Kilmoniute. Išpildė du 
•veika-liukusv l)rišvire’munšainą; 
kad pradėjo dėti visokius burokus 
ir pastarnokus, tai buvo juoko į- 
valias. O antrą sulošė “Našlaitė 
Prie Kareivio Kapo.” Labai pui- . 
Idai sulošė, savo gražiu balseliu 
apdainavo vergdama Lietuvos ka
reivį ir , neapsakytai užganėdino 
publiką, tą liudijo gausus delnų 
plojimas. Buvo lenkdami, aukos 
delei padengimo lėšų.’ Aukojo 
Šios vpatos: V, Bingclieue $1.00. 
M Raudelienė $1.00, S. Pauras. 
.fl.OO, V. šaul&itė $1.00. E. Buce- 
Icvičicnt $1.00. Viso su smulkes- 

! iičmis auFoįins $11.43,. • Padekla
mavo J' .BingeButė gražias eilutes 
u t aįp -vakaras užsibaigė.

Gegužės 33 d. š< m.- Molinų Die 
no j buvo prakybos i? vaikų paro
da. Programas nusiseka kuogrn- 
žknisiai Kalbėtojai buvo labai 
gerai. Pirniiai.riai kalbėjo gerb. 
kun. Urbonavičius,' 8<>.' Bostono- 
lietuvių klebonas, mūsą kuopus 
dvasios vadas, Tikrą laimė yra 
turėti katalikėms moterims tolų 
dvasios vadą kaip gerb. kun. Ur
bonavičius.. Jisai kaip visados 
<ei pir šį sykį pasakė, jog mote-, 
rys pradėjo susiprasti ir jos labai 
svarbią rolę lošia visuomeniškame 
gyvenime ir kaip jos buvo semio- 
•50 laikuose' pavergtos. Bet yra 
ir dabartiniu laiku .užtektinai 
tamsos didvyrių, kurie su jėgą 
moterų šventas tiesas laužo, o y- 
pae girtuokliai. Antras kalbėjo 
Dr. J. C. Landžius apie vaikučių 
sveikatą ir suteikė motinoms nau
dingų patarimų kaip sveikus vai-, 
kuš auginti. .. Tuoni pačiu Jailui 
prasidėjo vaikučių paroda ir bu
vo vaikučiai ir mergaitės nuo 6, 
mėnesių iki 6 metų tvarkomi į ei
les ir buvo skiriamos 6 dovanos 
sveikiaiisiems vaikams, Teisėjų 
vieta užėmė E. Ajauskienė, V. 
Saulaitė ir M. Bacevičiene, kurios 
turėjo skirti kas laimes dovanas, 

Įneš daktaras pamate jog daugiau 
yra sveikų vaikų, negu dovanų 
tai dar ir pats nuo savęs vieną do
vaną davė Atari jonus ir Jono. Rau- 
deliunų sūnui Jonukui, • Pirmu- 
tinę dovaną ląiniūjo. Jiovos ir 
Morkaus Buėelevivjų sūnus 6 me
nesių, antrą — Elzbietos ir Šta- 
nlsli>\ 0 ‘Dirsių dttkfū,-. trečią Al- 
berto'Kaiaržio sūnus, 4-tą pievos 
ir’^Įfomu Petrikų duktė,. įjįtą E-

S. Pauras $5.00 ir P. Jocas $2. 
. Po $1.00: Žf Dambrauskienė, Z, 

Auguriene, A. ’Juzaiiskas, M., Tan- 
gavičia, V. Morkiutė, J. Belekevb 
čia, M. Ilaudeliūniene, J. Raude- 

MRnaš^ ’MoŠEūA^ūčelevieiu^^KT 
Bingelis, O. Jakutienė, Adolfina 
Loli, Leonas Stoškus, K. Barbara- 
vičiene, 'Stanislovas Dirse, Domi-, 
įlinkas Joniką, ■ Albertas Katar
sis, A. Vyšniauskas, A. Smaižis, A. 
Pakštis, A. Vii'šiliene, A. Anilio- 
nienė, A. Aniolionis. ■ .

. Su smulkiomis aukomis viso su
rinkta $40.00. ,

Vardan Kūdikėlio Jėzaus Drau-. 
-gijelės .Kaune, dėkojo kunigas. 
Norbutas brightoniečiams už gau- 

? sias aukas ir pažadėjo vėliaus pri
siųsti našlaičių ir savo paveikslus 

; kiekvienam aukavusiam. Šiuomi 
. pranešame, kad jau paveikslėliai 

yra prisiųsti. Jų galima gauti 
pas S. Paurą, kooperacijos, krau
tuvėj, pas panelę Emą Vilafčiutę 
ir pas Joną* Raudeliūną. Teip-gi 
jeigu kas paaukuotumėte', nors 
kiek delei našlaičių, tai galite* 
sudėti pas virš paminėtas ypatas. 
Bus tamistų vardai užrašomi ir į 
laikraštį patalpinami ir aukos bus 
pasiųstos našlaičių globėjui- gerb. 
kun. Norbutui.

Gegužės 19,1923, 41 kuopa teip- 
gi buvo surengus Gčliij Baliij pa
gerbimui' už motinų dienas. Pir
miausia buvo perstatytas gražus 
veikalas “Šv. Germaną.” 
gerb. kun. Pr. 
bridge’io lietuvių klebono 
žiavo imlkas jaunų mergaičių ir 
berniukų ir sulošė teip įspūdingą 
šv. Germanos-gyvenimą. • Ne vie
nam ašaras išspaudė matant kaip 
šv. Germaną buvo kankinama. 
Bet Dievas parodė stebuklingu 
būdu mergaitės .nekaltumą ir šv. 
Germanos kantrybe gausius vai
sius .gamino. Po teatro sekė 
linksmi, šokiai. Atsilankiusieji bu
vo pilnai patenkinti,, ypač šokikai 
negalėjo atsigerėti kuomet -.graji- 
no lietuviškus ir angliškus šokius 
pilna Eilinio orkestrą. Iš visų at
žvilgių. sąjųngietėms sekasi.

Gegužės 20, 1923, buvo prakal
bos Šv. Vincento vyrų ir moterų 
draugijos. Kalbėjo tik vienas 
kalbėtojas A. KnęižyS. Draugija 
laimėjo dvi naujas nares.

Gegužio 21 d. buvo parengta 
.vakariene vardan išleistuvių pir
mininko B. Ajaųsko į Lietuvą.

27 d. gegužes Ivaškevičius ne
tekęs Lietuvoj Dėdes Šamo vietos 
sugrįžęs Amerikon baudė Įsipiršti 
nors sandariečiams į globėjus, ■.

30 d. gg gužas L. D. S. 2Ž kuopa 
pasidarbavo puikiai ir turėjo-pa
ėmusi didelį troką ir keletas .auto
mobilių buvo nuvykę į Naujosios 
Anglijos apskričiu .išvažiavimą 
Montellon.' Kadangi diena buvo 
graži ,tai.nei vienas nesigailėjo 
nuvažiavę, bet buvo pilnai paten- 

; kinti, o ypač jaunimas turėjo la-. 
kai Imlesnius šokius prie geros or-1

'kestros.
i
l

i

riai taip-gi brangūs, nes kaip ku
rie namų savininkai pabrangino’ 
kambarius ant $2.00 ir $3.00 į me-i 
nnsį. V&rgingoB šeimynos privers
tos eit į daribą ,vyrai dienomis o’ 
moterys naktimis, kad.šiaip taip 
auklėt mažutėlius.

, Čia gerai gyvuoja Diln. Blaivi
ninkų 7 l,p,fnesWią metais daug 
naudingų veBdmų atliko, kaip tai 
nariais padidėjo ir įtaisė bažny
čioje puikų laikrodį, kuris kaina- 
vo suvii’Šlim $40.00. šie nariai 
paaukavo dri laikrodžio: Vladas 
Jakas $.6.25, Mar. Sundukienė $2, 
AuL Žavėckas $2 ; po dolerį Alfe. 
Gailienė. i Eml Mtk^feene,» D. 
Kavoenė; Pr. ^etkausMenė, N4$- 
jokaitiene, Kisielienė, M. Kavo
lius, Tulienė, Urs. Venckaitė, Ėv. 
Patembergiene,

Taip-gi 7 kp. piln, blaivininkai 
nemažai parėmė Vaikelio Jėzaus, 
draugiją Kaune. .

■ninku turėjo susirinkimą. Ant. 
"Zaveekas ir Ben. Jakutis išdavė 
raportą iš N. Anglijos apskričio 
suvažiavimo, kuris. įvyko So. Bos
tone. .• .

Svarstyta apie N. Anglijos ap-. 
skrieto išvažiavimą, kuris įvyks 17'. 
d. bir’ž. s. m. Lawren.ee, MaSsJ 
“Palangoje.” Nutarta rengtis su- 
visu smarkumu. Išrinkta komisi-l 
ja: Ant. Zaveckas, Mar, Sundu- 
<ienė,.Ben. Jakutis ir Ona Bub- 
iauskaitė. Sekmadienyje, 17 d. 
lirž. 10:30 vai. ryte, trokai, gali-? 
ma bus gauti prie liet, bažnyčios 
Kainos : į abu galu $1.00 ypatai, 
o mažiems veltui. Tai valio. visi 
cas gyvas į Piln. Blaivininkų pilt-i 
niką. • ;

Darbšti valdyba tai daug ir 
darbo nuveikta ir rengiasi daug 
veikt ateityje. Valdybos'nariai:' 
A. Zaveekas — pirm.,.-Anelė Bi- 
ronaitė — pagelb., B. Jakutis —; 
prot. rast., O. BubĮiauskaite — 
fin. rast,, A. Tulienė — ižd„ M. 
Sundukienė ir A. Bironiutę iždo' 
globėjos, VI. Jakas —- tvarkda
rys.

•

mas. ^Pašventinimo apvaikščioji-’ 
mas geraj‘nusisekė, pasitaikė gra
ži diena. Dalyvavo lietuvių ir 
svetimtaučių draugijos su heliais, 
maršavo miesto gatvėmis, pasiti
ko arci-vyskupą su visa iškilme. 
Pašventinimo apeigose dalyvavo, 
arcivyskupas, keliolika - kunigų, 
tarpe kurių būvą keltas lietuvių.' 
Angliškai gražų pamokslą pasakė; 
arci-vyskųpo įgaliotas pralotas, 
teipo-gi 'ir senelis arci-vyskupas. 
pasakė, keletą žodžių angliškai, 
pažymėdamas, kad jam linksma 
matyti kad lietuviai įsitžisč tokią 
gražią bažnyčią ir kad ~ jis myli 
lietuvius im jų bažriyčm Po miš
parų pasakė įaMokšlą^iain. Kru
šas. Aukų tą dieną surinkta apie 
$700.00.

Prie Šios progos galima už
traukti dainelę:

: Tad reikia džiaugtis mums 
, šiandieną, ' - -
Visiems^Daytonieeiams.^-----—
O podraųge tas malonų 
Ir visiems parapijiečiams. ’ 
Juk bažnyčia tai geriausia 
Lietuvių tvirtovėj*
Nei jok3 priešas dar lig Šiolei' 
Jos mums neišgriovė. '
Prie tos bažnyčios.dirbo visi; 
Seni, jauni, •maži 
Ir už tai ji tokia meili
Ir dėl* mūsų graži. i
Daugiausiai -prie jos darbavos 
Kunigas Slavynas,
Nes jis savo sumanumu 
Pienus pagamino. 
Laimink Dieve ’tą namelį 
Kad ilgai stovėtų, • 
Uždegk širdis visų žmonių 
•Kad Tave mylėtų 
Ir pametę blogus darbus 
Dangų sau gamintų. 
O dainelę tą parašiau, 
Kad visi atmintų,

A. S. Vaitkus.

f

l

Dayton, O.

Bėri. J., 7 kp. rast.

Dėka
Juškaičio, Cam-

atva-

nirike” kad galingasaiSo. Bosto* 
no parapijos choras nutarė daly
vauti su didžiuliu dainų-dainelių 
programų vyčių išvažiavime. So, 
Bostono dideliam jam chorui bus 
duodama pirma vieta šitame visos 
N. Anglijos jaunimo išvažiavime. 
Te dainuoja ir šoką mūsų lietuviš
kajai jaunimas savoj Palangoje!

\ ~ kiaulių Plumpia.

3
Lietuvoj ant didelės ūkės. Priįl, 
karą atvyko į Ameriką pas savu 
šešias dukteris ir vieną sūnų. Bet 
visuomet’senukai yra pasirengę! 
grįžti į tėvynę Lietuvą.

AnūkA
----- - 

AMSTERD AM, N. Y.

& dar krūva stambių narių.

Birželio 10 d. įsirašė į amžinuo
sius narius Šv. Kazimiero, batai, 
spaudos draugijos, sekanęįps.ypa- 
«os r jos Dukterų Draugi
ja (pirmoji Amstcrdąme/nes Bos
tone bčvcik visos katal. dr-jos įsi
rašė) $3^, 2) Opa KoncereviČiutc 
su drauge įrašė į amž. nares Šv. 
Juozapa vienuolijos seserį Angella 
(lietuvaitę) ir įmokėjo $35, 3) El- 

: zbieta tPelikauskaitė-$35, 4)- Jo- 
■ nas Varnas $35, 5) Ona Kiurienė 
$35, G) Xazhn.Keri>rii^ $35> 7} 
Juze Labięnė $35, 8) Juozas Ma
čiulis (šv. Kaz. Dr-jos pirm, ir žy
mus veikėjas) $35, 9) jo žmona 
Anastazija Mačiulienė $35, 10) 
Jadvyga Mikulaieiukč (čia au
gus) $35, 11) Jurgis. Tamašaus- 
kas (biznieris ir uolus darbuoto
jas katal. dr-jose) $35, 12) Pet
ronėlė Bąbrauskaitė $35 ir 13) 
Broirislava Varnienė $35. Meti-’ 
•nių 20 narių.

Visiems čia paminėtiems na
riams už milžinišką paramą ka
talikų spaudos, tariu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius ir visus 
brolius ir seseris katalikus, malo
niai kviečiu rašytis į Šv. Kazimie
ro draugiją, Kaune.

. Kun. P. -Raščiukas. 
2690 Ė. Main Street, .
Amsterdam, N. Y.

1
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WORCESTER, MASS.

f

KASTOM, PA.
— l. ; « - .

LDS. 40 kuops mėnesinis susi
rinkimas buvo tuoj po sumos po* 
bažnytinėj salėj. Susirinkimą ati
darė gerb, M* M. klitruliutė. Bu
vo apkalbama svarbūs reikalai 
kas dėl kuopos labo ir centro mū> 
su brangios orgariizaęįjpu Tolisus 
būvu > ^rinkta z delegatas T £bs.. *
šeiiųą birželio 26-27 ^erb. panele\ 
M. M. Mitruliutė. Buvo išrinkta' 
komisija pikniko surdengimui ant 
birželio 30 d. Tai visi Kaštonu 
darbininkai malonėkit atrilankyti 
ant minėtos dienos, nes bus kas 
nepaprasto parengta dėl ližgaĮįė* 
dinijnomūsųdarbininkų.------------

WORCESTER, MASS.

Atšaukimas.
............ .«"■■■■ I ■-

Pereito utarninko “Darbinin- . 
ko” numeryje korespondencijoj 
iš \Voreesterio aprašyme apie a, 
a. .Joną Atmoką pasakyta, kad 
jam užsimušus jo gaspadinė ne
priėmė jo kūno į savo namus. Ga-‘ - 
yomė Žinią, kad gaspadinė neat-_ 
sisakė priimti į savo namus. Ko
respondento jai padarytas prie
kaištas neteisingas ir Be pamato. 
Gaspadinė pagatava. buvo aprū
pinti velionį, bet velionio' dvi se
serį pasiėmė pas save.

f

/ \ /\ / -z
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Prieš 40 metų 'gazo -pra
monėj "buvo investyta $375,- 
000,000. ‘ Gyventojų : Suv.
Valstijose tada buvo' 55,000,- 
000. Dabar gyventojų skai
čius yra 110į000,000, o į ga- 
zo. pramonę investyta . apie 
$4,000,000,000, t y. invest- 
mentas dešimt sykių padidė
jo, kuomet gyventoji! skai
čius-tik pasidvigubino.

Antanina ir Adomas Matukai- 
čiaį iškilmingai .apvaikščiojo pen-; 
kinsdešimts (5Q) metų jubiliejų * 
moterystės sakramento,. 30 d. ge-; 
gūži iškilmingomis šv. mišiomis 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Per mi-; 
Šias gerb. kun. Jakaitis suteikė 
palaimą įteikdamas auksinį kr y-- 
Z1U.

Per šv. mišias sūnus, dukterys, 
žentai ir anūkai priėmė šv.. ko
muniją kąrtu su jubilijautais.

Užsibaigus, bažnytinėms pamal- 
■ doms visi sveikino senučius linkė

dami sulaukt ir- deimantinio jubi
liejaus. . ■ ’

Pietūs atsibuvo pas vyriausią, 
dukterį, kurios kambariai buvo 
papuošti auksuotomis spalvomis. 
Stalai buvo papuošti gyvomis gė
lėmis, ir skaniais valgiais, taip-gi 
buvo didelis pyragas ant kurio Ži
bėjo penkiasdešimts auksinių žva
kučių. • .

Prie pietų dalyvavo gerb. kle
bonas kun- J. J. Jakaitis ir kun 
Kavaliauskas. Giminių pribuvo iš 
'tolimų miestų kaip Pennsylvani- 
jos, Neuark, N. J., Brooldyn, N. 
Y. ir New York.

Viso giminių pietuose dalyvavo 
penkiasdešimts ypatų.

Pradedant pietus gerb, klebo
nas atkalbėjo maldą. Laike pie
tų, vyriausia duktė pirmiausia 
perstatė, gerb. kleboną išreikšt Sa
vo mintis. Gerb. klebonas savo 
malonioj kalboj išreiškė gilius 
linkėjimus, linkedaams senučiams 
sulaukt deimantinio jubilejaus.

Kun. Kavaliausko kalba taip 
put buvo pilna gražių linkėjimų 
Po tani sekė išreiškimai, linkėji
mų sūnaus, dukterų ir giminių. 
Visi išreiškė didelį, džiaugsmą ir 
pagarbą ir linkėjo ilgiausių me
tų seniem tėvukam.

Baigiant pietus, vyriausia duk
tė išpjaustė gražų pyragą - sve
čiams. . ■

Svečiai, sūnus ir dukterys gau
siai apdovanojo jubulijantus auk- 
iu. . . . _

■ Gfe turiu ^pažymėti, kad senu* 
sėjai.' nudžiugo pamatą “Darbi* čiai Matulaičiai-gimė ir gyveno

LAWRENCE, MASS.

Palangos kronika.
I 11 I.

Birželid 10, Moterų Sąjungos 
išvažiavimas pavyko/ Į Palangą
suvažiavo įvairaus plauko žmone
lių, Vieni maudės, kitį dainavo, 
treti žaidė, džiaugės apielinkės 
grože ir tt. Bąjungietės teikė su
važiavusiems valgių, gėrimų.

Šv. Elzbietos moterų pašelpinė 
draugija papirko Palangoje va
sarnamį.. Vasarnamis yra arti 
paties’ ežero,' kampe Kaunas • ir 
Palanga gatvių. Draugija ren
gia iškilmingą į vasarnamį įėjimą 
birželio 24 d. Priekyje vasarna
mio bus didelė Laivu Party. Bus 
muzika, .pietūs, kalbėtojas ir ko- 
medijantas. Garbė moterims už 
papirkimą vasarnamio Palangoj. 
Svetimtaučiai skubiai apipirkinė- 
ja Palangos tinkamesnes vietas. 
Teuesnauclžia ir lietuviai.

Skucevyčius statosi vasarnamį. 
Viętos štiibų pardavinėtojas pats 
sau pasipirko Palangoje ant eže
ro kranto, prie gatvės Šiauliai, 
didžiąusį ir gražiausi lotą, Veža 
lentas ir statys šaunų vasarnamį. 
Viso labo naujam kampininkui.

Puplauskas stato vasarnamį. 
Villanora Kolegijos, Philadolphia, 
Pa. Baseball Team’o manadžeris 
pernai pasipirko Palangoj penkis 
lotus. Šįmet atostogų metu sta
tys vasarnamį. . šis: jauidkaitiū 
yra geras atletas. Jisai pernai 
Palangos ežere išgelbėjo skęstan
čią mergaitę savo gabiu vandeny 
nardymu.

Blaivininkų kuopa laikė susi
rinkimą birž. 11, Susirinkimo 
svarstymai beevik-visi rišosi su 

bažnyčios su trumpu aprašymu, Blaivininkų apskričio išvažiavi- 
kur pažymėta, kad tas visas dar- anų birž, 17, Girdžiasi, kad iš
bus kainuos. apie $10,000.00. Bet važiavimas bus labai didelis jei- 

gut tik nolįs. i* lytų; išva
žiavimas Palangoj atsibus; Pa
langoj tiek yra pastogės kad ir 
per lietų yra galima būt sausu. 

. Vyčiai, darbuojasi1 savo apskri
čio išvažiavimo naudai,, liepęs 4 
d. .Banovyčiųs baigia statyti jau-, 
niniui krautuvę, ' Programų, ruo-

DAYTON, OHIO.

Pašventinimas lietuvių R. K. šv. 
Kryžiaus bažnyčios įvyko birželio 
10 d. š. m. Tai buvo atmintina? 
ir svarbi diena dėl Daytono lietu
vių katalikų..

Daytono lietuviai katalikai iki 
šiol kaip ir neturėjo patogios vie
telės Dievą pagarbinti, nes lig šiol 
pamaldos buvo laikomos skiepe/ 
Bet štai praeitą metą pribuvo 
kini. V. Slavynas ir apžiūrėjus tą 
namą, padaryta pienas ir sušauk
ta visuomeniškas parapijos susi
rinkimas., Parapijonai pristojo 
veikti ir pasižadėjo remti auko
mis ir darbu. Nors- arcivyskupas 
iš pradžios nelabai buvo prielan
kus tam. darbui, bet išpildžius jo 
reikalavimus, gauta arc-i-vyskupo 
pavelijimas ir nieko- nelaukiant 
pradėta rinkti aukas,'kurių para
pi jonai trumpu laiku smnete. apie. 
$3,000.00. Ir pradedama darbas. 
Gerb. kun. V. Slavynas pats pa
gamino visus pienus ir vedė visą 
darbą. Ir štai veik į pusę metų 
laiko turime viską: ir gražią baž
nytėlę viršuj, kuri talpina apie 
500 žmonių, gražiai išpuoštą ir 
ruimingą kleboniją, kur jau ren
čias po $4().0b nereikės mokėti, 
svetaine ir du kambariai dėl su
sirinkimų. Nors tas daug kaina* 
vo. Augtų vietiniame dienrašty 
“Neivs” buvo patalpintas pa
veikslas gorb. kun. V. Slavyno ir

Reporteris.

■ Pas imi s darbai ohip. gėi’fll, bet 
■augus lai. mažos, daug vargšų dir
ba tik liž $lb‘.OI) savaitėj. Tai labai 
sunkas gyvcidinas su šeimynomis.

.-.t

sulig aprobavimo, tai pigiai, nes 
šiandiena su $10,000.00 geros kle
bonijos negalima, pastatyti. Tm 
rime būti dėkingi gerb. kun, Mebč 
kum V. Slavyniii, kuris viską taip 
sumaningai sudavė. ’ Jis savo pie
nus. įvykino ir Štai 10 d. birželio 
įvyksta kaipo jr apvaiųikavimta 
to viso darbo, tai yra paSventini-

l ■•
3
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1913. m. kareiviu Europoj 
buvo 3,745,179. Dabartiniu 
laiku, kada Vokietija, TTn- 
gari j a, Austrija ir Bulgarį- 
ja nuginkluotos, tai karei- 
viii yra 4,354,965. Tiek ali- 
j antai kareivių.• turi, kada 
jie priėmė Tautų Lygos sta
tutų, kur pasižadama su
mažinti karines jėgas iki 
mažiausio laipsnio.

Amerikos karo žinyba pa* 
dirbdino 10 tonų bombų, ku
ri reikale nešama orlaiviu ir 
metama, kur reikia. Karo 
metu orlaiviu buvo galima 
nešti tik vienos tonos bom
bą. Amerika teip-gi išdirbo 
daug smarkesnių nuodingų 
gazų negu buvo pereitame 
kare..

, ' . ■ *■ ■ ■ ...

Šhio ,1910 m. iki 1922 ni. 
Detroito • miesto* užimamas 
plotas veik pasidviguhhio, 
gyventojų skaičius daugiau 
negu pasidvigubino.

■ ..w.~ ■ »IR LI.,1

’ Paieškom Antano BlQ&iuu?t lW»peUc( 
vienkiemio, Baisiognlos parapijos, Ke-, 
dainių apskričio, Girdėjau seniaųo 
gyveno ^o. Boston, Mass/ Ar jis pats 
ar Jo palĮstiuni Šlvdlngat mekUHaml 
atsišaukti, nes turiu labui .svarbų rėk 
kalų. . .

V.1MMAŠAS,
20Z Aitais SU -Newk, K J..

; l HJHĮĮI .1^1 I Į Į)l'

IEŠKOVIETOS
Jeigu :Um- i§ serlūaaujlų klebonų 

butų reiknUnRtis-^itkrtstUona^, tat ma
lones kreipties 1 **X>iwiUnlnkQ'\ tani* 
nistiūėljų. & S. ’ . ” . ' .. ►
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| VIETINĖS ŽINIOS
f LAUKIMUS KUN.
f KEMĖŠIS.
t • ■ ----- -— •
l Šiomis dienomis So.- Bos
tone laukiamas iš Mtehing- 
toilo gerb. kun. B. Keinešis. 
J įsai dalyyauš . X ąu josios 
Anglijos L, D. S. apskričio 
suvažiavimtr~LSw(‘ll, Mass. 
•birželio 17 d.

į minėtą, susiinnkimą. :Taipo- 
gi nepamirškite ir naujtt na
riu atsivesti.
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[ KUOPOS SUSIRIK- 
H KIMAS.
; V ■ V-z\

.' * Pereitą ketvergą įvyko I 
D. S. 1-mosios kuopos susi
rinkimas. Išrinkta delega - 
tai į apskričio suvažiavimą 
ir į seimą. ' Padaryta teipgi 
gerą įnešimu ir.apskričiui ir 
seimui. įnešimai tokie svar
būs, kad turbūt juos priims 
jr apskritys ir seimas.

. A. t A; .

Ketverge -anksti rytą 
re Agotą f-fiibakiėnė, gyve
nusi po num. 387 AV. *2-nd 
St, Paliko vyrą ii’ 3 mažus 
vaikus. Mirė visai netikėtai 

. -inkstą liga. Prigulėjo prie- 

. Aloterą Sąjungos . kuopos. 
'Narės teiksis ją lankyti: Lai- 
'dojimas įvyks sukatoj, bir
želio 16 ck 9 vai. iŠ šv. Petro 
lietimu bažnyčios.- Narės 
lai teikiasUdalyvaiLti lą-ido- 
tuvėsę. ’ , :

Laidojimas pavestas gra- 
hoi’iui Akmievičiui. -

I

Valdybos Nare.

SUSIRINKIMAS.

v

mi:

BAIGĖ AKADEMIJA,*

Pereitą seredą įvyko moks-: 
lc mėtyt baigimas mergelią 
Mt. St; Josepli’s akademi
joj, Briglitm.i, Mass. - Tą a- 
kademiją baigė p-lč Eloren- 
cija KaTbansMiltčy So, Bos
tono šv. Petro -parapijos 
vargonininko duktė. Baigė 

ir altini m^’dp^

Ą ............. V . '

PAJUTO ŽAUDINĘ;

Kai The' JBosfoih HerM 
pereitą utarninką drožė Žė* 
ligoivskiui ir Lenkijai į žan- 
dą, tai to negalėjo nepajus
ti, vietos lenkai. Vienas ta
me pat laikraštyje .cyptelė
jo, pasigirdamas, kad j is su 
Želigotvsldu maršavęs į Vil
nią. Bet ar tyčia per akis 
meluodamas, ar per nesvie
tišką žioplumą prirodinėja, 
kad Žeiigowskis lauže su
tartį su bolševikais padary
tą o ne su lietuviais ir kad 
Želigovskis Vilnius buvęs 
in the. liands of tire filthy 
phmdering bolslieviks. Kas 
lenkus gali subytyti mela
gystėse ?

L. Vyčių. 17 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks 19 d. bir
želio, utarninko vakare 7:30*
šavuose kambariuose. Malo
nėkite' visi nariai, susirinkti 0

Telephone South Boston 3520 
Namu Telet: Aspirnvall 0581 
ADVOKATAS

A.O. ŠALNA (SHALNA)
• LIETUVIS ADVOKATAS

- .Baigės du-Uuiversitetn
CornelI University su A.. B. 

.G. Washington Univ. su LL.B. 
“DARBININKO” NAME 

(antros lubos)
366 W.Broadivay, So. Boston.

rengtas ir kitas dar geres
nis.

Sald. Šird. V. J. Draugi
jos Rengė jai:. '

'Jonas Račkauskas, 
Z. Stračunskas,

-Sinianas
CAMBRIDGE, MASS.

Moterą Sąjungos kuopos 
darbuotė. *

Praertaiąe uiSuesyjė M, S. kuo
pa turėjo didelį balių su šokiais. 
Oras buvo labai baliui tinkamas 

lijo, todėl visas moterėles iš 
oro į pastogę suvarė. , Šokėją su 
yšoldkąisĮ piisirinl|či /Ąiį. IMįmV 
įiemažaiūnlderėiesMaimė jo. Ka
dangi buvo rengusios parap. var
de, tai atsimokėjusios visas bilas 
ir užsilikusias iŠ’seiliau į apskritį 
idt'us pinigus atidavė ..parapijai:' 
Parapijai altorių atnaujinimui M. 
B. paaukavo $65.2T. . Kleb. kiliu 
dū^Juškaitis^širdirrgatAh^S.'IciTU- 
pai dėkąvo'jo už gražią, auką ir la
bai geram tikslui. Garbė sąjun- 
gietėms. už puiku pasidarbavimą 
bažnyčios labili.

S. V.

■ Devintinią šventes.
Nors Cambridge’iuje jau senai 

Dievo Kūno švente iškilmingai 
apvaikščiodavo, bet šiemet tur- 

' būt buvo gražiausiai. Altoriai 
buvo tik ką' naujai maliavoti, gra^ 
žiai gėlomis Jr berželiais papuoš
ti. Labai priminė Lietuvos De
vintines. Pagėlbon pribuvo iš 
Laivrenee’o kun. F. Juras. «’

Katalikas.

GERAI PAVYKO.

■- Sal; šird. V. Jėzaus drau
gija turėjo išvažiavimą pra
eita nedėldiena ant ’Kallv’s 
Rock. Labai gerai pavyko. 
Buvo graži diena. Buvo di
delis būrys žmonią. Jaunimo 
taip-gi buvo dikčiai. • Buvo 
.ir bžąažnytinis koras. .Visi 
linksmai praleido dieną an 
tyro oro. ; Saldžiausios Šir: 
dies AL Jėzaus Pr-jos rengė
jai ir komitetas taria. Širdin
gą ačiū visiems buvusiems 
išvažiavime o daugiausia 
ačiū bažnytiniam korui už 
dalyvavimą išvažiavime ir 
už palinksminimą su daine
lėmis ir kitokiais žaislais. 
Kada jūsą bus koks paren
gimas, tai mes nuoširdžiai 
paremsime. Gerai nusise- 

I kus šiam išvažiavimui,
noiue, kad bus neužilgo pa-

4

PRANEŠIMAS
L. D. S. Conn. Apskričio 

pusinetiiTis~8Uvažiavimas- p 
vyks Birželio 24-tą d., 1923 
metuose, 1-ma vai. po pietų 
Šy. Juozapo parapijos mo
kykloj, -46 Congress Avė., 
VVaterbury, Conn.

t

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DOME!

Brangūs Broliai ir Sesutės Dar
bininkai ir Darbininkės! Artina-, 
si apskričio, pusmetinis susivažia
vimas. Turės kuopos išduoti ra
portus iš. pusės metu veikimo! 
Žiūrint į veikimą nieko daug ne
nuveikta ir mažai pasižymėta or- 
gauizatyviii darbu, kuris’mums L. 
D. S. nariams yra vienas iš svar
biausi!]. darbą, kad sutraukti vi
sus lietuvius katalikus j milžiniš
ką darbininką organizaciją. Mes 
turime daugiai! domės lcveipti į • g 
organizatyvį darbą. Gerbiamo- . 
stos Conn. apskričio kuopos arti
miausiuose susirinkimuose pakel
kite tą klausimą ir išgvildenkite

J. J. BRAZDŽIŪNAS
Plačiai žinomas' Bostono 

teatrą spelialis judančią pa
veikslą cinematografo sek
retorius, J. J. Brazdžiūnas, 
atidarė cinematbgrafo ope- 
ravimo kursus. Kursai ati
daromi-todėl, nes gautą iš 
Lietuvos paraginimas, kur 
tarp kitko sakoma:

“Lietuvoje artoją užten
ka; trūksta tik profesiona
lą, mechaniką, bei amatnin- 
ką-speeialistą. Dygstant pas 
mus teatrams kaip grybanfe 
po lietui, yra labai reikalin
gi eineinatografo operuoto
ji;”

Tolinus yra pageidauja
ma, kad mokanti cinemato
graf ą operuoti važiuotu į 
Lietuvą;: ’ f" ‘ ”

■Cinematografisto darbas 
i-r taip yra geras, nes nėra 
sunkus- ir .valandos yra 
trumpos — dirbama tik apie 
penkias valandas,- dieną ar
ba vakare.. Išmokus cinėiua- 
tografo darbą yra labai gera 

----- :--- ---- ------------ ---- ------ !---

. ■ ‘ *( 
proga mokintis bijo kokio į 
mokslo kad ir gyvenant A- 
metiko jo. J. J. Brazdžiū
nas dirbdamas ta darba iše- « v v • .
jo aukštesne mokyklą (Iiigli . 
scliool) ir jau baigė .antrą 
metą laikyti Bostono Uni
versitetą. Cinematografis- 
to darbas yra., apmokamas 
tris kartus tiek kiek yra ap
mokami paprasti darbai.

Mokiniai gyvenanto. ap
lipk Bostoną mokinama’ to-, 
aire, operuojant cineniato- 
grafą. , gyvenanti;
mokinia^ iėorpj iŠhiok- 
ti iš prisiųstą lekciją, g 
praktiką gali išmokti, -aiva: 
žiavę,. tam tikru laiku: Ve 
si. techniški dalvkai išdėsto- 
mi lietuviu kalboje, taip kad 
ir nedaug žiiiaiiti anglą kal- 

i)ą~gaTPfšn^^^ 
ti valstijutams . kvotimams 
(stato euamination). Plates
niu žinią kreipkitės:

J. J. BRAZDŽIŪNAS, 
769 E, Broadway,

So. Boston, Mass 
(Adv.)

. 1

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priima aplikacijas dėl paspir
ti] .visą kitą meti} “duotos," CUN- 
A.HD patarnavimas yra greičiausias 
pasnulyje, Pasažierial su Cunarcl 
blHotals neturi laukt ilgai dėl to,, 
kad Cftuard laivas apleidžia Euro
pą kas keletu dienų.

Cufiard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sąžieriams per jįj pačią darbiniu- 
kus. Sutaupo Jiems laika ir Išlaidas 
dėl to, kad priveda pnsužterius prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui. - 

Dei tolesniu Informacijų’ kreipki
tės pas bile laivu agentų, arba:
CUNAIlD LINE, 
126 Statė Street, A 
'Boston, Mn^S.

«4a

706 IfoU lt., MonUUo, Km. 

[Kampai Broad Sž J

IrooktOB S115kW.

DMJ'GORMAN 
fllUMAUSKASĘ 

DANTISTAM

Tel. So. Bonton 2488 ]

DR. J. C. LANDŽIUS1
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydą aštriai |r thi'onliktui ltgiui 
vyriją ąMWų it vaiku. Hgžąuil« t 
nuojA krimJq,spjaudalui, filipuiai 
Ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškai! kitur gyvenau* 
tiems. Adresas:

606 BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St lr BroadtvayT

-i

3

•»

•

<

e

j „

.0 nelaimė I Yra daugį žmonių, ' 
: kurio juoksis iš tavo sielvarto-!- 
Tačiau^ geras draugas -patars 
nauitdli ’. . , - ■

pleiskanų, mirtinąjį priešą.
Suvilginkite RufS.es savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuo,jaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ib po to, ir 

rtuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą’ švaria-.ir .sveika ir- 
savo plaukus gražiais ir žvil-; , 
gančiaiš.
Kaina 65c. aptiekoso, arba,, .prisivis- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F, AD. riGHTER & CO. 
104-1 4 ,’SO. 4th St.

Br klynu, N. Y.

Aplamai imant kainą kili-f
ciTcf AM’vMc : 4 v ** SI IKąmpas G St Ir BroadwayJ’ iiicis susLamiyias ir, Kaip rg valandos * 9—n, 2—4, 7—0 

pramato Hoover ir kiti žmo-j

jtg jos nettoės kiltiRgesnipi 1 llbeuvyshaStistas 

Maj. Vfeokiij procliilitij esį _ DR, g, |}ASPER 

 

visut užtektinai, gelzkehai. S ;
prekes pristato tvarkiai, tat [ Laikinai perkas ofisą po Ko. 
nesą, priezascią. įvykti at- ofiso valandosa

' tyj *ititatii q *■ I Nn0' 10 Iki 12:80 ryte ir ntio X :V0
Kiamuiiib. iki 8 ir nuo 6 :80 iki 9 v, rak.
----------------— ------------------- —-— | ĮH Oflaaš uždarytas subatoa vakarais 

 

REIKALINGOS MERGINOS, k—
Visokiems dirbtuvės dar- jf 
b’ams.. Darbo mokėjimas ne- f n jį 12 ę OTfiHF

. reikalingas. Mokama alga j 0’ w tŲilt
laike mokinimosi. h AKIŲ SPECIALISTAS

AMERICAN RUBBER I į valandos: Nuo^^utf^Tvak. i 

' COMPANY .
Arti Kendall Sq., Cambriclge

■------- > .............. ■ ■—i...., , Į | Tel. So. Boston 270 B
SKRANDIS BUVO TOKS SUGE- f.| .IgApnnMFI I M R I

DĘS, KAD JI NIEKO NE- 1 ■« "■«« UUIILLLj ffii Ui | .
GALĖJO VEIKTI. I iiali^’wsikalbeii irJist»vU1u,i, B

| g Ofiso Valandos : |
,,v T“ .. w. | B Rytais iki 9 vaL Po pietą mg X—ff. BŲząug’^14 syąr^ir jakosi jąuciąnjg, . vakarais nuo 61H 9. ‘ B 

tią kaip naują moteris. Į| 0S6 Broadrcay, Bo. Boitoa. B
Ponia Loulsa Cooper," kuri tjiri GS |■ 

inotus amžiaus iv gyvena IV ii kw iilll’ė, I --------- -------------- -------------- ------- - ’
,111.. rašo šitokį laišką: “Kol aš nebu-1 rjTD TTTPH* TriTM THPTSTrMTA 
vau vartojusi Nugu-ToneV mane.kun- Į KUN. KBIBTU01Q
kino Elizai viduriuose, turėjau didelį DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
vidurių užkietėjiimi ir nieko negaišau Į BOSTON. MASS. *
padaryti, -kad viduriui išeiti} laukan Į "ūmavai,
Buvau beveik užbadėjusi; viskas ta; į . »- —-
aš galėjau-valgyti tai truputį buljono, r t’IBMININKAS -r Vincas Zaleckas, 
I’d'paėmtorui Nuga-Tono’o aš galiu į 81 Mercer St., So. Boston, Mass, 
valgyti rpažųe viski]. A§ užaugau 14 Į vięE-PIRM. — Antanas Pasielis, 
svari}, ir „jaučiuos kaip nauja esybė. I 146 Bowen SU So. Boston, Ma«s«- • 
•Tai yra geriausia vaistas kokį aš kuo- I. CROT. RAST, -r- Antanas Macejunas, 
niet vartojau.” Nuga-Tonė po teisy- j 450. E. 7-th St., So; Boston, Mass. 
bei yra atšuoni vaistai vienam, kurie I •'TN. RašT. —• Juoz.’ Vinkevičius, 
mait rua. stimuliuoja, sutaiso ir stipri- I Į69 W. 8-ttr St., So. Boston, Mass, 
na silpnus, .sunykusius, nusidėvėjusius | -•tAS'IERIŪS — Andrius ZilĮieckas, 
organus Ir audineniš. I’a-mėglnk j; j 307 E. 9-th St., So. Boston, Mass., 
pats ir.-iidtiktok. Vienam pilnam mė-1 4‘ARšALKA — Aleksandra Jalmokas, 
nėšiui gydytis tik SI.<M Nuga-Tone\ Į 115 Granite St., So. fcostori,' Mass. 
l>a.rdavinėja visi geresnieji aptieklniii- a K Keistučio dr-ja laiko mSne- 
.,ai p<>zLtingdi g.n.uąuodami. Kad su Į ,^^3. guslrinklmus. kas pirmą nedel- 
teiks pdni] patenkiiumi} arba ipmgai ;lėnį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Ims sugrąžinti ■( guranti ją rasi pue į .yashlngton St., Boston, Mass., 64ą v. 
kieltvieuos bonkeles), arba pasujs tie- Į ^įare; Ateidami drauge ir naujų na- 
siog apinoketu pastų Niitioual Labora- Į OT savim atsiveskite prie musų dr. 
tūry. 1038 S. \\ abasli Avė., CIucago į „g prfraSytL '
pasiuntus jiems 81.00.. ■ I s

(Adv.) “ '■ '■ ~
----------------- :---------------------IAV. ELZBIETOS DRAUGIJOS

HARTFORD, CONNECTICUT 
VALDYBOS ADRESAI.

16 Metą South Bostone.

PIRK VAKACIJOMS

Turėdamas fonta- 
niną plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
ŠČiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 

visapusiškai, apsvarstykite kaip $ lapį dykai, 
galėtume pagerinti mūsų kuopi] 
Stovį ir ant apskričio susivažiavi
mo. ineškite. Aš. iŠ savo pusės 
duodu tokį įnešimą; Kad ąpškri-k 
tis ir kuopos daugiąiis kreiptą 
domės į organizatyvį darbą ir kati į 
į tą darbą būtą pastatyti mūsą L, rn 
D. S. veikėjai ir kalbėtojai. Ga-Į u 
lime didžiuotis, kad ją turime, j 
Štai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lė 
M. Jokubaitė. Didis mūsą tar- _ 
pe veikėjas ir kalbėtojas i geriu. J. ~ 
B. šaliūinas, Conn. apsk. garbės 
pirmininkas, ’. P. J. Totoraitis, 
moksleivis S'. Tautila. O vakari- 
ją laiką. privalome sunaudoti ; 
švarbiausįjį ir. didžiaiišj jį mūsą j 
veikėją, tai gorb. kun; F. Keme
šį, Turėsim rengti prakalbas, pa
skaitas, diskusijas. Gi neturėda
mi priekyj -pastatytą savo veikė
ją kalbėtoją, - negalėsim? P^: U. 
daryti. Būtą geidaus, kad Conn. *“ 
apskrityje pastačius du-orgaUiza-

M Fa-**

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston27, Mass.

w

įgį 
srfer 
flSCi eK’į’fJ

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormali^- •* __
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarą, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstieną, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bu
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
.. AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mass

rr

Tel. No, 550.

MREYmS,MjJ
(RINGAILA) 

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vii. 
Po pietą , nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;. 
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadreay, So. Boston.
: Tel, S. B. 0141. 

ros. lubQ$^Vtršuį ,'£» P. JB-vfs
\ GYVENIMO VIETA:'

275 tOAVELI. AVĖ., KU\VTOXniXĖ, MASS; 
Tel. W. Novyton 1463—TC.

| ’ūlzb. Mielai k ienS, pirmininkė,
Į 44 Cedar St., Hartford, Conn.
| '. Labickiėnė, vice-pirminiukė,
| 90 Sheldon Stteet, Hartford, Conn.
I Lablcktenė, Iždininkėj
r 44 Madison St., Hartford, Conn, 

f | -farijona Katkauskaitė, fiu. raštininkė,
Į 16 Atlantic St., ’ Hartford, • Conn. 

•' | tl Ptmdzienč, prot. raštininkė,
I 19 IVaįcott St., Hartford, Conn. 
į les draugijos susirinkimai buua kas 
Į mtrii nedeldfenį kiekvieno mėnesio, 
I mžnytlnėje salėje. .

Į xV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. - 

. VALDYBOS ANTRASAI

i
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111*11 X7pVėUavv, Kukąrdy, visokiųŽenkleliu, Guzikličiy, Ant- > 
AZl-L M u U. V V spaudą ir kitokią. Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sąmphly, pažymėkite ir jusą dr-tes vardą, 
STRUPASCO. ,* 90-92 pęrry Si. J-

nuaiu'ujijv uuoC'Uuauo mul--uiuuruaii'-ĮjSa ’ , ■■ ~ i '“ k

■srį^-&s^,sx:''1i»^'B®sTONA-HiwosiaEse»a6YnAjj>
: kerbiamieji Conn.'h. D. š,ap. A - STRANI) LGNEH f"" 4

MiVitihi iiVicKrnneterlrifcrt _ lt W ,|I V- Į Bskričio nariai apsvarstykite ir <♦ 
prisiąskitd' | apskričio sąsivažia- | «& 
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Rengia

Pilnųjų Blaivininkų Apskritys

1IEDĖUOJ, 18IRŽELIG117 01EN|, 11923 ]M.
■ IiAWEhFCK,M7\te. -

- ■ - ■

Kviečiam yisus-jaunus ir senus ir. seniausius ant 
■ tokio •didelio išvažiavnho, Užtikfhjam kad nei 
vienas nesįgailes tonais, nuvažiavęs, iws visi žino 
kad- tonais yda goriausia vieta aid visos Naujo- 

t

«.

.LavTence,
Mąsš. Tai augą?

Tildote galirąą gaąti Mosę vietose: ^Darbinte 
ke/1 pąs .Baraąsįyienę 291 E. Thiyd So. Bos- 

Į ton; K. Žhite^intę, .266 GhĮcj. Koštom-
-V ’

Kaina ląbai.’pxleinąmą t dideliems:$L25y vMkate 
IbOcentą. • ' . y .

• . : d-.-.,',' ■ ’ ’

Trobai išeis .10. Vai. ryte nuo C ir Kifth gaivią, 
So. Boston; Mass, j

t 
I

• t . >
•vimą saro veikėjus,"itad galūtimoHi*,, N^^vi.ir liėtuvąitc! Mos’ tufimo skitenūsią/♦> 

j y”"14’4'“- na- W ^etuvišką ir Mes. esame tik-
$ Tamstos- pns-nte'atėję, paltelio musu uu*

]?iS.)^tąrn^^U;Užgąąė(UntL N ; - /N- :'\v. . ::,

• jjauji Havininkąi: f - - X
• /ySiONn LENCll • " •

? ■- Shutli
^03 Itet A A • A \ /; A A Va a ♦ A a a a a 4 A A A ; ♦T
So, Bosįpm Mass. . ' (1G>

pastatyti. į valdybą tinkamus' na-|*Į* 
rius.. . ’ ’ ' " ’ y • >.

Gumbuievi^ius,
.. L. D. S. 36 kuopos įnndrtoris. HĮ*.
• ^2^^.^:;..♦♦♦ -

REIKALINGI du geri f. \ 
kalvuį pagalbininkaiprie Įy • 
vežina? AH'bitno. Gera užmo*W " • 
.keltis* AtsiŠankite pas ♦♦♦ oaj BuMdivov w- ,-W stj* f*4-

! VIRMININKAS -- VI. PauiauBkM, 
31-lii. S-tli St. Tel. Sb. B. 3335—M.

I ciCE-PIRM. — .T. Jaruša,
. | 440 E. 6-th St., So. Boston, Man*.

I -ROT. RAŠT. — A. Janušonis,
I 1426 Columbia Rd„ S. Boston, Mass*
| UN. RAST. — K. Kiškis.
I ' 428 E. 84h St„ So, Boston; Masa.

*| ODININKAS -A L. švngždts, . • - - 
ii 111 Bowen St., So. Boston, Mum.

TVARKDARIS — P. Laučka,

1 393 R. Fifth St., So. Boston, MaM.
DRAUGIJOS ąnrašas reikale —* >

L. 866 Broad\vnyt.Soi Boston, Masa. . .> 
l ilraugija savo susirinkimus laike 2-r» 
| uedėidlenį kiekvieno mėnesio 1-ma vat 

Į po; pietų;,.parapijos svetainėj, 492 K 
Į Seventh St„ So. Boston; Mass. . }

—-r -

Į. DRAUGYSTES: VALDYB03 .
Į x..-

I PIRMININKAS Jv K Pėfta^kaa,
. .i. - . -.^2..Goid/:St; Šo. ■’Boston; Ma«4•;‘.'

I vtdE.plRM, — Kimtys Ambroiaa. •
feRMOS RŲŠIES. BARBERN£| | . 492 8. 7-th St, So. Boston, Masa
.& ^hiiėrptuk plaukus, yytams, hun\B I CliOT. itA^T. *—JuUu£ Savickas,<"

J- - , a lll Bowon st, S& Boston, MMMr *
turinio -vilkių kvepiančiu

Į KASIEMS ~ A‘ ;NandIton^ . . “ .
I W ftį Brdadura>, & Boatotb 

s Į MARŠALKA ‘ZalMa, . .
į I T - St, So. jBoaton, IfaMK
[ Į Draugija laiko susirinkimus kas trečit 
' L oAriAlrilibnl ktekvtono mlnetio, 2-M. vtl 
’ po pieta iv. Pstro parapljor aaM 4^

' A. sumth SU, Sowtk

i®’«indnis-ir viūtaims. . • j

•'..
i®. AteikiteUr pprsIHkritvIdK aš Ikj 
S Įeitą Kurt Imsite pntftiiklnt't. ’ į 
į C;

f 116 DOReilESTERAVENUE;
- v r| v šteru boston, atvss. <

<
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RufS.es
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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dcl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
liet negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktij Katalikų Bažnyčios

' rimtybei ir pajėgoms.---Žmonių r 
vadai, pirmiausia gi kąnigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu? ■

Vyskupas Kiliau.

PGE&mOJA TE POPA.U

Paryžius. Krancijos o- 
kupacines jėgos Vokietijos 
Rūro krašte susilauksią pa
sipriešinimo iš vokieių pu- 
sės.6 Prancūzų slaptoji žval
gyba sužinojus, kad vokie
čiai pienuoją pradėti žudyti 
francūzų vadus. - Vytinusy
sis vadas geri. Degoutte esąs 
jau nuteistas miriop. Jis da
bar labai saugojamas.

Vokiečiai, pienuoją atker
šyti už nužudvmą Alberto 
Sclilągetero.

. REZIGNAVO
MINISTERIAI.

Bruselis. Belgijos mi-. 
nisterių kabinetas rezigna
vo. Kabineto krizis įvyko 
dėl sumanymo ivesti flemiš-

v *•

ką kalbą sale' francūzišta 
Ghento universitete,

<

PAGAVO.

; • Sofija, Bulgarija. — Bul
garijos premieras Stambu- 
liski buvo pasprukęs iš fa- 
šistų-revoliucijonierių - ran
kų. Bet tapo pagautas ties 
Slavovitza sodžium.

PABAIGĖ GINČUS.

London. — Anglijos val
džia gavusi iš Rusijos notą, 
pasižadančią išpildyti Ang
lijos reikalavimus, tapo pa
tenkinta. jTuomi Anglijos 
'hęsutikmai su' Rusija^ pasi
baigė.

• ' r“‘ 
REZIGNAVO

PREZIDENTAS.

Pekinas. — Ohiniįos pre
zidentas Li Youn Hung re
zignavo. -Jis buvo bebėgąs 
iš sostinės, bet buvo suimtas 
ir paliktas Pekine.

PASKOLA AUSTRIJAI

New York.-—Austrija už; 
traukia paskolą iš $126,000,- 
000. Pakviesta 8 šalys da
lyvauti teikime šitos pasko
los., Amerika turėjo, kvotą, 
iš $25,000,000. Kvota tapo 
išpildyta per .20 minutų.

Šiemet elektrai , gaminti, 
• ,kaip aprokuojama, bus su- 

. naudota 39,000,000 tonos 
anglių, • 15,000,000 statinių 
žibalo ir 31,500,000 kubišku 

’ pėdų gazo. . Tai padidėji
mas ant 15% palyginant su 
pereitais metais. Šita jėga 

• apšvies 11,000,000 narnų, 2,- 
■ 400,000 krautuvių ii’ šapų ir 

suks pramones ratą.

Lite
• «■ - v 
virs 
Toji

Prie Metropolitan 
Insurance Co. priguli 
27,000,000 žmonių, 
kompanija yra investinuši 
į' Amerikos’ geležinkelius 
$226,000,000.

Organas Amerikos Ltetavt#
Rymo Katalikų 'Švento

U ■ • . I

Juozapo Darbininkų

Sąjungos,

D A R BININKA B
Eika—.

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 IB
_ ^smjATojiis.

Met&ffiK T>> [1 •rtr'»»»>•••• K»<Hr»r»J450 
ūžrtibežy metanas ..............$5.50

DARBININKAS -
366 Broadway, Boston 27, MtfiS. 

Tel. Saiith Boaton OfO.

. PIENAS VIETOJ 
SVAIGALŲ.

Hdrtford, Ct: — Nuo įve
dimo prohibicijos šioj vals
tijoj pieno sunaudojimas 
pakilo ant 25,000 kvortų 
daugiau, negu prieš prohi- 
biciją. Prieš prohibiciją 
per metus pieno atseidavb 
po 43 kvortų,. dabar išeina 
po 48 kvortų. z

’ PASIJUTO KEBLUME.

IVashingtgn. — Amerikos 
valdžia pamatė keblumą vy
kinant proliibicijoš .statymą 
ant svetimų šalių laivų. Val
džia atsirado painiavoj ir 
gavo krūvas protestų.

AViseonsino Valstijoj yra 
189,295 farmų.;. Iš jų 111,- 
998 farmos turi telefonus, 
16,574 turi gazą arba* elek
trą. 98,825 farmeriai turi

• automobilius.'

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų—Ii- 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 

< patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran-,. 
kas, visuomet' krąįp&įes. pasjisai 

’■ visūometnuoširdžiai Jums ptarirnaus. v
Darbininkai, atsimnkife kad “Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų visuomet ądr'e- 
subkitelmŠkus šiaip: ;. . /

•„t.; ■ ’ ■ ’1 11 P A R B -LN-rN K A S, \

366 West Broadway, “ Bošton 27<Mass

. -- ' v . ‘ 4 ■ - ■' ■ 'b

t

v ■

Seimo rengimo komisija, “ 
su visos kuopos pagalba, 
tvirtina, kad jie surengsią 
tokį seimą ir taip priimsiu 
tlėrėgatus,^^^ 
sis it rojuje. Svetaine bū
sianti išpuošta gyviausioj ir 
gražiausioj formoj, kuri 
vaizduosianti tikrą darbi
ninkų broliją. Vakarai bū
sią įrengti kuonogražiausiai 
ir tinkamiausiai; įžanga bū
sianti clarbihinkiška, o. nau
da daug' didesnė ir reikalin
gesnė negu mokant aristo
kratišką kainą. Vieną va
karą bus gardi' ir turininga 
vakarienė, o antrą •milžiniš
kas koncertas, kurį pildys 
garsūs dainininkai J. Li
sauskas ir Čižai¥&ienė, vie- 
tinis -Šv.-Cecilijos choras ir 
solistai, Harrison’o Birutės 
Bažnytinis choras ir solistai 
ir daug kitų pamarginimų. ‘

Dalyviams norintiems ap
sistoti pas lietuvius bus pa
rūpinti butai, o kurie norės 
būti viešbučiuose, tiems bus 
suteiktos informacijos į tin
kamiausius viešbučius.

Newarko kuopa trokštą 
matyti brolius darbininkus 

visų ' kolonijų. ' Tad-gi 
ypatingai rytinės,

• v1S 
kuopos, 
siųskite kuodaugiausiai de
legatų.C> 4.

atviriausiu 
širdimi. •

Darbihiidcų tvirtybė . ir 
galutinas laimėjimas — vie
nybėje; 'Todėl visų kolonijų 
darbininkai siisivažinokime 
šiuosmetinin LDS. sėlinau 
ir tarkime vienybės žodį, ku
ris suglaustų visus krikščio
nis' darbininkus - po mena vė
liava — Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga.; ■

Presas.Komisija.

• c

Sutiksime visus su 
darbininkiška

PAPIGYS GAZA...

Balti m ore, McL — Gazo 
kompanija antru kartu pa
pigino gazą. Dabar gazas 
Baltimorėj taip pigus, kaip 
nei kokiame . kitame Suv. 
Valstijų mieste. ,

DARBININKŲ REIKALAI. '
ArEmsiLEID&A.

Pen> Toi'lt. — Ilūrininkv.
i ■ ■ -

organizacijos; atmetė pasiū-

Reikalauja pb $12 dienoj.

Kairia 4 centai.

IETUVOS. v ‘
' ''*■ *

PAKĖĄĖFĖRA

*Seąttle, TJ|as7i. —* Prieš 
metus EdvlnlU Brown kan
didatavo į majorus ir paža
dėjo įvesti 5cJ ferą už stiyt- 
karius. Tamp mieste sfryt- 
kariai priguli miestui, ne 
kompanij6ms| Brown buvo 

išrinktas majiru ir jis išlai
kė pažadėjiirą. . Pasirodė, 
kad strykui d neišsiverčia 
prie 5c. f erų ę ųvėl grįžo prie 
10c, fėro.'

K ‘ ' *

V . :
J •

' PAK^l AEGAS. .

Dii'buąuefĮ iiva. — Šįryt- 

kariu darbini ikai gavo pa
kelti algas, pirmais metais 
dabar bus mokama po 40c 
valandų, antjąis po 44c., 
trečiais por’49c/‘P'irma algos“ 
šitaip buvo 35, 38, 42 c. va
landoj.

PADIDĖJO NELAIMĖS

Sedftle, WasJi■.—šios val
stijos nelaimingi atsitikmai 
pernai padidėjo ant 43 nuoš. 
Sužeidimų buvo 30,9.21, o už
mušimų 352. ‘ 1

_■ J

Baltimore, Md. — Julius 
Kleim-komerci jos^ Depart“ 
meni o valdininkas, pasakė, 
kad ' Amerikos 'darbininkas 
turi geresnę.algą, negu, jo 

• brolis darbininkas Europoj, 
bet.amerikietis ir’ .daugiau 
padarąs, ■ negu europietis. 
Vidutiniškai imant ameri
kietis turėdamas geresnes 
mašinas keturis sykius dau
giau pagaminąs, negu euro* 
pietis. Sakė jis, kad tą, ką 
Europos septyni angliaka
siai iškasa, Amerike tą iška
sa du darbininkai.

LAIMĖJO.

Jers&y Cit y , N. J.—Strei
kuojantieji mūrininkai ga
vo pakelti algas. Vietoj po 
$7 dienoj, gau» po $S. Pa
kėlimą laimėjo 2,0(/0 darbi
ninkų.

PAKĖLĖ ALGAS. .
■ <£

Chicago. — Peiuisylvani- 
jds geležinkelis savanoriai 
pakėlė algas 112,000 darbi
ninkų.

Nortinvestern geleinžkelis 
pakėlė kiek algą kelių daTbi- 
ninkms.

K
AS Žmogų paduoda į Išnaudotojo rankas? 

Nemokėjimas be jo apsieiti.

Kooperacija—tai savarankumo mokykla. Mokinomės pa

tys bendromis pastangomis savo reikalus aprūpinti. Nei 

bombos, nei revolveriai neduos to mokslo. Knyga, dar

bas ir patyrūnas-—net klaidos—tai mūsų mokykla.

Kooperacijos kelias—tai darbininku kėlias.

SUDEGĖ STOTIS.

, Philadelpliia, Pa. —- Gele
žinkelio stoties pastogė vi
siškai sudegė. Pati stotis 
išliko. Nuostolių gaisras 
padarė apie $2,000,000. 
Daug bagažo sudegė. Sude
gė keletas lokomotyvų ir 
vagonų. 30 žmonių buvo su
žeista. ' '

' „t-*-*1 ,J • '»■■■

IŠKEPĖ SLAPUKAI.

Phįladelpltia^ P(Ė —- Pen
ki slapukai pasislėpė. ant 
laivo -Santa Teręsa, kųrsįtų- 
rojo plaukti iš Kubos į. Plti- 
ladelphiip Jie pasislėpė tarp 
boilerią; Pltiladelpliijoj jie 
rasta , negyvi ir iškepti,. tilo 

savo .algų per 10 mėtų galė^ norėjo slaptą įsibriąuti' į 
ių išpirkti gelėžiiikoiįiiš. ’ yhlstį;įaš>. . .

,Suv. Valstijose, yra 4,600 
miestų, kur yra gazo ga- 

n mykta Tam grizui išvari
nėti i namus nutiesta 69;500 
mailių ilgumo dūdų.

. Ą menkos' gel ežiiikėlių 
kompanijų šorai yra verti, n- 
|)ie $2,260,0.00,000. ~ Gnležįp- 
keiių darbininkui per metus 
gamta algomis $2,80(X896,- 
000-. . R eiškia - darbiujūkai 
atidedami'po 10/ mu<

.■ ?
Ii ■■ ■»fcww.ll

9- ATVYKS AMERIKON.

L o Laikraštis Bai
ly Telegraph skelbia, kad 
Lloyd George buvusia Ang
lį jošprėmierąš atvyks Ame
rikon ateinantį rudenį.

BAISUS NUSMUKĘ
■ MAS. . ;

Ne iv.
markės kaina baiMai nupuo
lė. Už $1.00. duoda 101,377 
vokiškų markių.;

UŽDRAUDĖ KEIKTI.
Westfield,: Mgss; — Poli- 

cĮja 'išleido įsakymą, .kati 
LeriiiokąL siisirbikdamt ant 
gatvių kerčių neturi keikti. 
Keikiantieji; bus arestimjn* 
mi. ■- .

■ĮBRBBE
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Ši pavasarį Kaimo Mies-dailctus: bačkas, lopšius,Tė
vas. Bet indomiausra 4 oro 
lakioto jai, kurie palubėse 
vartoliojas kaip karveliai, 
Mtitiėdainrmuo’vienos^skeiy-^ 
ųmrėš ant kitos. Amerikietis 
Šarlokas Cholinas leidžią sa
ve surakinti grandinėmis, 
užrišti maišau ir.užantspau
duoti, paskui trimis spyno
mis užrakinti skrynioje. Per 
penkias sekundas išbėga 
liuesas Šeri. Cholinas, o jo 
vietoje maiše randama sura-» 
kinta mergaite.

— Kaline rinkimų dieno
mis uoliausia krutėjo žydai , 
ir liaudininkai valstiečiai. 
Ant visų takų, kur tik dau
giau ėjo piliečių į balsavimo 
vietas, jie buvo pastatę, sa
vo žmohes šu sąrašais ir pla
katais. Aršiausia priklino- 
si piliečiams Viešojoj Aikš- . 
tėj, prie tako į l-mos apy
linkės balsavimo vietą. - 

Nuo liaudininkų ■valstie
čių, žydų neatsiliko ir len- • 

^‘kaiv^-4 • z~' r“*7^*?**

Nauja milicijos unifor
ma, kurioj pirmą kartą pa
sirodė š. m. gegužės 13 die
ną*, ■ išrodo visai. gerai. Da
bar reikia, kad visi milL 
viantai mokėtų kariškai ir 
drausmingai vaikščioti, ne
girtuokliauti, tai savo mili
cija galėsime pasigerėti.

— Užsiprašė 17.0, o par
davė už 80 litų. Gegužės 8 
dieną trys pileles iš Senojo % 
Miesto pirko moterišką plė
šrių Buršteino ir Mosto 
krautuvėj, Vilniaus Didžio
ji gatvė L Krautuvėj 
už ploščių užsiprašė 170, .o 
atidavė už 80. litų. •

r

Matot, kiek galima nusi
derėti.

to Valdyba yra .apsodinusi 
kaštonais ir liepomis Vytau
to prospektą ir Keistučio, 
Dedimniby Miškų, Dnone- 
laičio ir Tolstojaus gatves, 

MPjo liga. Kaime šie
met buvo susirgę 65 žmonės. 
Nuo jos mirė 12 žmonių. 
Spėjama esant ’ daugiau su
sirgusių tik daug jų, -matyt, 
neužregistruota.

— Opera sugrįžo. Ketvir
tadienį, gegužės 24 d. sugrį
žo iŠ Klaipėdos Kaunan lie
tuvių valstybinė opera. 
Klaipėdoje opera buvo nuo 
gegužės 20 d. ir, vaidino tris 
operas 1 Traviatą, ’7 ‘£ Rigo- 
letto7 7 ir “ Pa j acus. ’7 Visas 
dienas bilietai buvo išperka
mi ir .opera turėjo geriausio 
pasisekimo.

' — Gegužes men. 23 d. at
vyko ITngarijos atstovas p. 
Jungertas. Šiandien, gegu- 
čės 24 d., įteikė p. Užsienių 
Reik.. Ministeriui savo kre- 
dencijalus ir pasiliks Kaime 
iki gegužės 29. d.

— Gegužes mėn. 24 d. at
vyko Ungarijos konsulas p; 
Šmaženka. '•

— Lietuvos atstovas. Ita
lijai .d-ras'Šaulys einant jo 
prašymu' paliuosuo j amas iš 
tarnybos ir ŠMndien, gegu
žės mėn. 24 d., išvažiuoja į 
Klaipėdą.

— Gegužės mėn. 21 d. 
Klaipėdos miesto teatre ėjo 
opera “Rigoletto,7 ’ dalyvau
jant p, K. Petrauskui, p. J. 
Dvarionaitei .ir Sodeikai. Gi 
gegužės mėn. 22 d. “Paja
cai,’* dalyvaujant taip pat 
K. Petrauskui. Po “Paja
cų 7 k padainuota orkestrui i r 
chorui pritariant Stasio 
Šimkaus kantatą \ 'Atsisvei
kinimas su tė^iie.” šiai di

rigavo patsai autorius.

Cirkas “Sąlamohskio” kas 
vakarą . sutraukia daugybę 
publita, Ištiesn yvakuipa- 
žiūTėti t daug gražių arklių, 
•visaip išmokintų t jie šoka į- 
vairius šokius tarp kitko 
■suktinį, laipioja ant apvers
tų ročkų, : Labai miklūs 
raitei i a i mergaitė ir vaikinas 
Šoka ant arklio .nugaros ir 
visaip vartotino jas arkliui 
bėgant.. Nepaprasti šauliai 
—- kurie ' pataiko kits kitam 
į padėtą ant gaivus stiklinį 
burbulą,' štukdrta Plota 

‘ ta lugauna prileistą į jį šūvį 
; iŠ ąrmotos. Viena mergai- 
te aukštelmka atsigulus ririt 
ąiikstųstrilo su kojomis Varti 
to, . m^to, ? . gaudo, įvairta J

LIETUVOS UNIVERSI
TETO IR SEIMO 
PREZIDIUMAI ‘

(Kablegrama “Draugui”)

Kaunas. Birželio 3 d. atei
nantiems mokslometams U* 
niversitetas. išrinko į rekim . 
rius GapinFfcp japting Rėe-. 
tor), vięe-rektot'ius kun. Bu- 
eys, sekretorius Lašas* (Čė* 
pmskis yra soeijal-lemokra“ 
tas. ParbA • -

Teologijos fakulteto du-' 
kanu išrinktas Kun. Česnys, 
sekretorių Reinys, :

Birželio dieną/ Seimą ; 
atidarė vyriausias atstovas 
Laikųnas, 8kįmo vė®p iš
rinktas Tumėnas; vice-pirn1* 
Tonak Staugaitis ir Butkus ?, 
sekretoriai Ambrazaitis ir 
RbgeL \ . .V-'D.. . -ž;

/

•5

f

,~ 
A ■



•A

•H

f

*

7

’jb

< d

-------- ~r

\ f * f

na, kad kas su kardu kovo- Dievui, ištirpo.
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H Bouth Boaton’o ntarnlnkali, 
ir iubatonil*. Leidžia Am. 
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“DARBININKAS” 
P £The Wobkeh)
Wk> Ljhvakian Ibi-Weekly

BObMsUęd every ruesday, Ihurgday, 
Rftd ff&tiirduy by Si, Joskph’b Lrra- 
1CM3iWBtJ3L C, AfiSociATiOPF in Labo*.

“Enteįed'as eecond-clksa niatter Sept. 
12 1915 at tlie post.office at Boston, 
Ma°s., under the Act of Marčh 3,1879.” 
“Acceptance for mailing at speclal rate 
of postage provided for lu SecU<5ftT108 ’/ 
Act of Oct. 8,1917, authorlzed pn July 
12.1&18,”
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ja, tai tas nuo jo ir žūva. 
Kas gi šitame • atsitikime 
griebėsi . kardo (ginklo) S 
Juk ne areivyskupąs, o lais
vamaniai. Todėl mūsų lais
vamaniai turėjo saviškiams 
kardo dalyką, pritaikinti, 0 
ne kataHkains ir fanatizmo 
•nu'stymą sau pripažinti, o 

ne katalikams prikaišioti.

l
.V

NESUGRIAUNAMIEJI 
PAGRINDAI

Šiame “Darbininko” r1’ 
menų e pradedame spauz-

* clinti garsiųjų palaimintos 
- atminties popiežiaus- Leono 
. XIII enciklikų darbininkų 

. reikalais. Lietuvių kalbou
jų išvertė L. Bistras, Filo
sofijos. Daktaras, buvusis 
Lietuvos seimo pirmininkas.

Ši enciklika yra vidutiniš
ko sunkume įskaitymas* Ap
siskaičiusiam darbininkui y^ 
patingo sunkumo negales 
būti.’ Visiems “Darbinin
ko” skaitytojams pataria
me atvdžiai šia ‘enciklikų 
perskaityti. Tikrai geras 
veikalas visuomet vertai5, 
perskaityti kelis kartus. Šio 
ji enciklika ir-gi verta ne sy- 

' kį perskaityti ir išstudijuo
ti. Ši enciklika, yra nesu

• griaunamas pagrindas- vi
sam supratimui apie- santi- 
■kius darbininkij su darbda
viais.

mBSTOFANATIZMI
/ Kaikurie Amerikos lietu
vių laikraščiai plačiai ko- 

‘ ’ montavo.Ispanijos kardino'
! 1 lo, Saragossos ąrcivyskupo
1 'nužudymą; Chiėagos “Nąu- 

’ jienos” iŠeitavo “Darbinin- 
‘ ko” pastabą tame,klausime 

ir savo rašfeiiiu antraštį to- 
'kį uždėjo: “Fanatizmo kui
si ytojas.” Savo - pastaboj 

; * tKau-jienos ’ ’ išrodinėja, kad 
l- ‘Darbiįlinkas ’ ’ kurstąs fa
natizmą ir. kad arcivysku- 
pas esąs kaltas kad tokio ga
lo susilaukė. -Brooklyno

* “Vienybės” patvirtina tame
• klaiisime^pasakymą, kad kas 
su kardu kovoja, tas nuo

■ kardo ir žūva. .
Pasirodo, kad “Naujie

nos” ir Įdti laisvamanių Tau 
kraščių redaktoriai lobeiš
pažįsta būtentotišką dorą.

> Kardinolas pasinaudodamas
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—J2toiitaine straipsnyje nu
rodėme ■ mūsų organizacijos 
ir “Darbininko” pergyven
tus vargus ir jų priežastis. 
Tų vargų pasekmes dar ir 
šiandientebeslegiainūsųor
ganizaciją. Alės ūžgavome 
ir užvyleme daugelį savo 
draugų,, kurie turėjo gerus 
norus.

Mes neišmokėjome už bo
nus apie $1,350.00 nuošim
čių. •

Mes nepajėgėme grąžinti 
bonų pinigų tiems, kuriems 
jų labiausiai reikėjo.

Alės perdaug impratome 
elgetauti ir beveik atprato- 
me pildyti savo žodį*

Mes. pagūliaus stovime 
akyvaizdoje didžiausio var
go, kurs turi ateiti po 5-6 
metų, kada turėsime išmo
kėti visus bonus.

. ’ O tečiau visi tie. mūsų var
gai ir jų pasekmės — būtų 
galima lengvai prašalinti.

' Tik reikia mums naujos 
dvasios ir naujos tvarkos.,

1) . Sykį aut’visados atsi- 
' žegnokime nuo kapitalisti
nių priemonių ir principų ir 
pasisakykime, kad mes drą
siu ir tvirtu žingsniu eisime 
pirmyn teisybes ir brolybės 
keliu. • • •

Alės nenorime iš niekelio 
darbo naudoties.

Alės nenorime nieko užvil
ti nei apgauti.

. Lai kiekvienas gauna’ tik 
tai, kas jam priklauso.'

2) Patikėkime savo pajė
gomis,. Mes tų pajėgų turi
me ir net labai daug. Die
vas jų paskalsins,, matyda
mas gražias mūsų pastan
gas. Tik reikia nepabūgti 
;iti drąsiai tiesos keliu, ir 
reikią eiti išvien visiems,.ku- 
i‘iė: tiki į brolybės idealą ir ; 
.Amžina Tiesa. -

Pradžiai turime žinoti, 
kad nies, (t. y. L. D. S. ir 
“Daihimiikas”) dar nesa
me per daug giliai 
tintosiškak Mūsų 
<ia:ip ar taip dar 
mūsų skolas.

Mūsų finansinė
. (paviršutiniškai apskaičius) 
Mat kaip atrodo i

A) L1)S. Namas. Jo vei> 
to — $22j)00. Jo skolos: 
pirmas mortgičius $15,000 r

V A

Kaip matome todėl, mū
sų finansinė padėtis dar ne
varo mus į desperaciją.

Ar nebus tik blogiau su 
morale, dvasine puse mūsų ' 
biznio. Mes „perdaug leng
vai emčme iš žmonių į pini
gus; mes darėme pažadus, 
kurių negalėjome išpildyti. 
Mes nejautėme pakankamai 
atsakomybės už gautą žmo
nių pasitikėjimą. Ir tokiu 
būdu mes sumažinome dar
bininkų- pasitikėjimą mūsii 
darbu. iįtdL mano nūęmor 
•ne,. Į įax mums ir reikia at
kreipti didžiausią .domę.# 

Mes turime surasti būdą, 
kaip ištesėti —- ir tai trum
pu laiku savo pažadus.

Mes ateičiai turime atsi
stoti’aiit "tvirčiaūsiopamato 
— ant , brolišku pasitikėjimo 
ir teisybės, ir to pamato 
tvirtai laikyties. '

Nuo šiol mes turime pra
dėti dirbti išvien. Mūsų 
dabar yra apie 2,000.-narių. 
Bet jei mūsų dvasia' ir-mm- 
sų kelias ir darbas bus gra
žūs ir teisingi — mūsų skai
čius netruks išaugti. .

Prie mūsų ‘^Darbininko*’ 
mes turime sudaryti naujos 
šviesos centrą, kurs padės 
mūsų broliams, visur iš
sklaistytiems, eiti tuo švie
sos, ir teisybės, ir brolybes 
kėliu; ' ;' y ........ 5

Pirmiausiai, Amerikos 
lietuviai kooperatoriai turi 
įsikurti savo šviesos židinį, 

, savo spaustuvę; aplink '.tą 
’ spaustuvę susispiestų būre
lis kooperacijos darbuotojų. 
.Toji spaustuvė ne tik skleis 

, teoretiškų žinūį apie koope
raciją, ne tiĮv duos praktiš
kų patarimų mūsų koopera
tyvams, bet ir savo pavyz
džiu rodys kooperacijos ke
lią.. Tokios , kooperatyvės 
spaustuvės projektą pa
skelbsime sekančiame “Dar
bininko” numeryje. • •

Uosis

L. D. S. Naujosios Angli
jos apskričio kuopoms pra
nešame kad įvyks L. p. S. 
Naujosios Anglijos apskri
čio metinis suvažiavimas 
birželio 17 d., 1923,1-mą vai. 
po pietų Lietuvių-R. K. -pa
rapijos svetainėje Rogers 
*St., Lowell, Mass.

Gerbiamos L. D. S-. N. A. 
apskričio kuopos maioneki- 
ĮA Atsiųsti l^daiigiaiisią ats
tovų į suvažiavimą, nes šitas 
suvažiavimas yra metinis ir 
paskutinis prieš L. D. S. 
seimą. Nei viena kuopa te- 
nepasilieka neatsiuntus ats
tovo į suvažiavimą, neš yra 
labai daug svarbių reikalų 
aptarfiLDS.organizacijos’ 
labui. Tos kuopos, kurios 
negalėsite atsiųsti atstovo, 
tai atsiųskite gerų ’ineŠimų. 
Įnešimus siųskite apskričio 
valdybai. Taip-gi yra pra
šomos. LDS. N. A. apskričio 
kuopos, kurios da n^asirŠm 
kojote į apskričio agitacijos 
iždą po 5 centus ant. metų 
nuo nario, tai malonėkite 
pasimokėti iki suvažiavi
mui. Pinigus siųskite aps
kričio iždininkui M.’ Abra- 
Činškui, 187 AmesBt., Mon- 
tello, Mass.

1 Primename, . jog Šitame 
suvažiavime dalyvaus "mūsų 

■ organizacijos tėvas, darbi- 
. ninku prieteliuš gerb. kun. 

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

LEONO XIII Enciklika Berum Novarum 
APIE DARBININKU KLAUSIMĄ

VERTfiJO ŽODIS,
F —y ?

Hauš Ledįih XHI-ojo enciklika (apliiiktaš 
JarbiOm.

į

.«

įsmukę 
turtas 
viršija

padėtis

piliečio tefeėmis. veikė lapu- Mttraa nWvtgičius $2,000.0(1•
nijos. politiškoje dirvoje du ) į 
katalikystes labu; . Tas ne-

išviso $1.7,000,(10. v
B) Nįįatishire''- ir Kuiy/ip 

patiko laisvamaniams ir ,|ie „įs. . špiujstwe įverfmama
nušovė arHyyskupą, . Ispa
nijos • .laisvuinanių-galvažu-

- džių lietimai bendjunriiiviti i 
išrandu, . .kad arei vyskupas 
kaltas,, kam jis yi’ike. ' ■
v Lietuvių laisvamanių lo
gikos' Taikantis “ kiekviena

- partija guli“ žudyti savo opo
nentus, 1 nužudytuosius ■ ap- 
kaltmti^ o žudytojus ištek 
sinti."

Tųokingiausia tai kardo 
klausimaSūLaišvaindniai čia 

\ šventraščiu žodži

jti ^.5271)9, ‘ ofisų rakandai 
—• $2495.7,5; knygos (mūsų 
kaina) $4,28(X k Aa turto iš 
viso už $.22,302.84. Sltolbs 
čia tokios: bonų įb 2,000.00; 
nmšm.oketų .nuošimčių apie 
$1,350.00, spaustuves niort* 
girine $5,000. Bar yra kiek 
užsilikę skolos iŠ-, pirmųjų 
paskolų. ZBet viskų apskai
čius ir Čia turtas Įdek rašys 
skelas. Skolos firmoms ir 
darbininkams — prie nau
jos administfaclįos, ačiū

N. A. KATALIKŲ DOMĖS
Brangūs Lietuviai 
Katalikai: —

Nepamirškite gerb. kuni
go Čikoto žodžiu kuris savo 
pamoksle laike Federacijos 
seimo So. Bostone išdėstė 
plačiai apie mūsų katalikiš
kų organizacijų susijungiau; 
į Federaciją, kuri yra mūsr 
visų širdis. Gal ne- vienas 
sakys, aš negirdėjau, bet tą 
diena ,šv. Petro bažnyčioje 
buvo didelis skaitlius tūlų 
katalikų ne tik N. Augi,, be- 
ir iš kitų valstijų delegatai, 
kuriuos išrinko jų draugijos 
ir Imepok dalyvauti. Tede- 
lei tie, kurie atstovavo, par
važiavo skleidė savo -sųsirin- 

=kinuiose ką girdėjo. Taip-gi 
tikiuosi kad N. A. Fed, .Aj> 
škrimo’ atstovai jau. sklei
džia pamažu, kąd Federaci- 
jos/apski-itys rengia išvažnk 
vimų 19 d. rugpj.-Ę-A. “Pa- 

kur randasi, tiktos 
.li’etiKįškos ..gąfves. . Akytis 
gat., Godimuias, Šiauliai, 
Tralų, Vilniaus, Birutes ir 
kitos. Kviečiami -. kalbėto
jai :'gerbt kini.- Urbunavy- 
čius,.FoAceiitro pjriA irlių- 
vu,sis pirui. 'teyaa,§vftg?dA; 
Taipogi dailės.' mylėtojai.’ - 
sRengimo KoniisįjoS; Vai; 

dyba

i

Pirim •— B;
Raš't. Z A.Kriviuto,
Km -

BURKOS VIDAUS 
IŠG-EDIMAS.

(Stomatitis uleerosa);

• Ženklai — seilėtekis ir vi
daus burnos glitodės ir esnų 
pabrinkįmas, išgedimas, pū- 
liąvimas.

Ligos kartais paeina iš ap
sinuodijimo gyvuoju sidab
ru ir nuo tam tikrų ligų.

Tuoj liautis vartojus gy
vojo sidabro tepalą (pilkąjį 
tepalą) ir proškeles, jeitai 
imama.

Burną kas 2 valandos 
plautis permenganio kalio 
skystimu, įmetus vieną kris
lelį . permanganio ’ kalio y 
stiklinę virinto vandens* 
Skystimas- turi būti šviesiai

V K

vyšniavas. Jei. bus neper
matomas, tad nupilkit dalį 

lir atskieskite. . Su šia liga 
uejuokaukite, nes gali dan
tys iškrist ir dar blogiau pa
sibaigt Be gydytojo neapsL 
eikite.'

ziltS.

MIALGIJOS IR KUOPOJ 
TEMYKIT.

f

h.

<

IB {VAIRŪS :VĖLIAVOS .
.. _ •? ■ ■'-.mmi.Ai/ ; ■ :•

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūWtąači|i 
draugijų. Informacijų deki raiyę 
cite

1S riaaiaat lt., lai Mta.

*

d HPį
11 lyįįlUu lękf MThm HfV WJt.

t

•Į

r**r*,j •

ūkio sritin. žymus pramones padidėjimas 
ir naujos gaminimo priemoiiėsy darbdavių 
ir darbininkų savitarpio santikilj pakitėji
mas, neskaitlingos žmonių saujelės nepa
irąsias roralobimas,. o skurdas miniose * 

darbiųinkų1 patikėjimas savo gale jų 
vienybės didėjimas, be to, bendras doros su- 
menkejimąs — visa tai pagimdė kovą, Td 
įtempta domė, kuria Jjita kova sekama, in
do, kiek svarbos ji turi. Ja užsiima ir moks
lą vyrai ir dalykų žinovų susivažiavimai, ir 
šiaip žinotini susminkiinai, ir įstatymų 1d-. 
dejai, ir valdovai taįp/ųpg. nerasi dabar ki
to reikalo, kurs visiems fičkVupetų. ;

Todėl, kaip^seniau, turėdamiomenyje 
Mums pavestų Bažnyčios reikalų ii’ visuo
menes gerove, esame parašu jums, Gerbia- 
mieji Broliai, raštų: apie politinę valdžių^ 
apie žmogaus laisvę, apie krikščioniškų val
stybių kutvarkynui ir kitus panašiais reika
lais raštus,, kurie Mums rodėsi reikalingais 
klaidingoms nuomonėms išsklaidyti,:— taip, 
lygiai ir dabar manome tikslinga esant dę- 
liai tų pačių priežasčių tų pat padaryti' dar- 

padėties klaushnu. Tų dalykų tu
rėjome progos jau nekartų paliesti; ’tečiau, • 
apaštališkajai priedermei liepiant, atsidė
jęnorime šitame rašte ta klausimų, .visoj 
platumoje išgvildenti, kad paaiškėtų pama
tiniai dėsniai, kuriais, kaip tiesa ir teisybė 
reikalauja; turėtų būti rišamas, šitas gin* — 
čas. Be abejo, sunkus yra tas klausimas 
išnagrinėti įr ne be pavojaus. Visų pirma, . 
yra sunku nustatyti teises ir. priedermes, 
kuriomis privalėtų būti tvarkomi santykiai 

. turtuolių ir beturčių, darbdavių ir darbi- 
■makų;■ antra, ir pavojingas yra tas kiauši--’, 
mas, kadangi gudrūs nenuoramos, dažnai 
jį kraipydami, temdo sveikų žmonių, nusi
manymų ir klastingai kiršiiia'minias.. Bet.

. kaip ten nebūtų, aiškiai matome, — ir visi 
tame sutinka,kad valkstantiems reikia 

. greit ir sėkmingai padėti, nes žmonių dau
guma be kaltės didžiausiame skurde vargs
iu.-. ■ • ■ ■ . ■

Kai praėjusiu šimtmečiu buvo panai
kintos amatiiinkų draugijos, neįvedus jų 
vieton kitokių, ir, kai, be to, įstatymų lei-

• dėjai bei viešosios .įstaigos išsižadėjo kri
kščioniškosios tikybos, tai palengva gyve
nimas paliko darbininkus pačius vienus be 
globos nežmoniškų darbdavių bei nesuval
domų konkurentų gobšumui. —Padėtį pa
sunkino, plėšrios palūkanos, (usūra voras), 
kurios kad ir ne kartų Bažnyčios pasmerk
tos, betgi kitoj formoje yra imamos nepa
sotinamų spekuliantų. Be to, dar mažne’ 

.'visa gamyba bei prekyba rados nedaugelio 
žmonių imikose ir tokiu būdu saujele per
virš praturtėjusių kapitalistų padarė bemaž 
tikrais vergais nesuskaitomas rankpelnių 
minias.

II. ROCIJAiAZMASi IR IO KRITIKA.

2. SOUEALLSTŲ TAI BLOGYBEI PRAŠALINTI
- SIŪLOMOS PRIEMOATA.

Minėtai blogybei prašalinti socijalistmy 
sukūlė vargstančiųjų pavydų turtuoliams.,. 
tvirtina esą reikalinga panaikint! nuosavy^ 
bę, sudarant jos vieton iš tų privačių turtų 
visiems hoiidra turtų kurį valdytų ar vals* 
vių valdybos ar valstybes vyriausybe. Ši- . 
tokiu būdu padarę bendrais žmonių asmens 
turtus ir juos lygiai visiems piliečiams da^ ;

Lę< 
tis) apie\ęarbinmlm.kiaušiniu pasirodė Gegužės m. 
■15 dieną 1891 in., tai yra, dygiai 30 metų atgal. 
Nežiūrint,. kad jau tiek laiko praėjo, tas raštas ne 
■kiele neliūsto ja savo reikšmes clar ii’ šiandienę; prie
šingai, šią dienų gyvenimas ir didieji pasaulio įvy
kiai kaip tik patikrino 'tnds. skdiismo ir liūdesio žo- 
džtts, kuriais tas amžinos atminties Popežius aprą* 
še minių vargus ir nežmoniškus žmonių s’antikiiis, 
Ūiandienį3kada visaomenesgyvenimo pamataisu-' 
judėjo 'ir griūdami gręsia nustumti prAžųtin Visą 
dabartinę mūsų kultūrą •— enciklikos žodžiai yra y- 
patingai teisingi. * ’ ;

Tas raštas — vadinamas Berum Novarum dėl 
to, kad jis tais žodžiais prasideda — negali pasen
ti j viena, kad jis tik sutraukia*) ir aiškiai išreiškia 
Bažnyčios .mokslą tuo.. klausimu; antra, kad .visi 
Leono XIII isrodinejimai remiasi žmogaus įgimtimi 
ii- jos dėsniais, kuriuo du dalyku nesiinaino. Be to, 
'tas raštas dar ir dėl to nėra pasenęs," kad ligi mo
liai- visuomenė, tojo seno, kaip pat Bažnyčia, moks
lo neišklausė ir užtai tebeserga tame rašte aprašy
ta liga; mums rodos,. kad. liga net pablogėjo.'

To dėliai Bažnyčios visados teikiamieji ir Leono. 
XIII aiškiai išdėstytieji gydymą patarimai, kaip, tik 
tinka mūsų -visuomenei Mūsų Papešios Benediktas 
XV aukščiau minėtoje prakalboje kviečia katalikus 
atsidėjus studijuoti minėtąjį Leono raštą, jį gerai 
suprasti — kas ne visados yra buvę —* ir vykinti pa- 
ūuotąjįAnoksią"gyyėnnnani "ITžfaff Vėršdami šitai 
rastą lietuvių kalbon, manomo mus darantį reikalin
gą darbą.

Leono XIII raštas Eenun-.Novarnm yra laiškas 
į viso pasaulio dvasiškiją ir katalikus; jis nesuskirs
tytas į atskiras dalis. Bet kadangi raštas yra ilgo
kas, tai patogumo dėliai suskirstom jį sulig jo tūri-, 
nio į tris dalis,* kurių kiekvieną savo ruoštu pada
linome į smulkesnius skyrius, —- turinio .apžvalgoje 
visa tai galima matyti. '

Versdami taip svarbų, raštą, laikėm savo parei
ga lyginti mūšų vertimą su to rašto vertimais kitos- 
na prancūzų, vokiečių, lenkų kalbosna, nes Leono, 
■XIII raštas lotinų kalba parašytas turi vietų, ku
rias galima visaip suprasti. -

Tas-raštas yra moksliniai rašytas; Popežius vi- 
■ sur vartoja nustatytus’ir tiksliai apibudintus moks- 
. lo išsireiškimus, kurie ne visados, y ra lengva tiksliai 
.. išversti kiton kalbom Turėdami omeny tos encik
likos svarbą, stengėmės vartoti kuoartimiausius 
Leono' XIII raštui žodžius, bet taip, kad vertimas 

• kartu būtų prieinamas ir plačiausiai visuomenei.
” Šitas raštas versti buvo mums itin malonu 

Leonas XIII yra žinomas moksliuįiikas, poetas, ga
būs Bažnyčios administratorius ir savo "laiku, dide
lis, visų-gerbiamas politikas ; šitie privalumai anaip
tol nekliudė jam kartu būti ir labai maldingu. Tas 
didelis -Popežius mokėjo savo šviesų protą nuošir
džiai nulenkti prieš-Aukščiausiąjį .Protą, • visos' iš;

, minties šaltinį prieš Dievą. Jis mokėjo būti ir 
h tikrai'didelis ir tikrai mažutėlis .prieš Tą, Kurs vie
nas yra tikrai didelis, tikrai išmintingas.

Tas Leono XIII pažymys daro jį labai brangiu 
mūsų širdžiai; užtat versti jo raštas buvounums y- 
pae malonu. Jei kas paskaitęs šitą jo raštą įsitikins, 
^katalikų Bažnyčią esant tikrą' pavargėlių, visų žmo- 
niij motyną, ir pamils ją ir jon matomąją galvą — 
tą iš Dievo malonės katalikij pasaulį valdantį sene
lį komoje, ■— tai vertėjas bus pilnai patonkista’s ir 
atlygintas už savo darką. ■ . ■

DR- L. BISTRAS.
Kaimas. 1921 m. gegužės m, 1.5 <1.’ »

. Itormu Nuvarom enciklikos 30 inottj sukakiiivlą U
- t 

katfiliką paša iii i o Broliams, Pat- 
.:riarkams,:PiWGuts,Ar1di'įįskupanišir 

V^skiipams,. su Šrentaoju Sostit 
’ pialonėje ir iHeityMį esantiems, 

ikonas xiii.

•- Mūrid pasreikinvinas ir apaštaUska^ 
pulaimhiimas ,&er6idmiėuis Bro&m&i „ ...•. ” v r-u

’ y . \ ’ - ? liųūmni, jie gailių sakosi soeijulĮ^Ui^ fira*

K DARBININKV KLAUSIMAS. ?’

L DARBININKŲ BADETĮS IR JOS ATS mABBlO 
PRIBŽĄSm ‘ A y -

-Atūmiivų troškimas, kurstau iiūo tsemų 
■dar# įmrvaūtas valstybėse, puAiažOli tųrejA 
Mva.inių įs ųolitikos pdmmešti artimoių jai

žiur-Roų Bvnerttkth kalbą ft\v.»TonėIibnu sųjungu** 
ilnvbiiihitatnisūiMiberviHorp'Romjum 21F-V. lUll) iii, — jwi* 
mh't llibllnHiemm ttes- ’eeivles d’etudesL L’Envyeūfpm. 

lUumm Novnrmu, Tutuvolng, lQ.Uk - • ?

i., tai yra, dygiai 30 metų atgal.

.r,,

. Šu^Aralstijėse yru 15,-

šalinti šių dienų vargūs.

3. KRITIKA socuąlį^W ĮRODRAMtt
* -• .. •, ■ * . • -, • • ■ ■ ■ ' ■ , i . ...

Btokk IdūUĄimo išsprendimas iwtik/ne-‘ 
ršsfeįdo ginčo, bet ym lr patieųis 4arhL. ; 
ninkama Bedinga^j Iki įų, jis yra labai no- 
teisingas,, nes skriaudžia tohhigus savhtiA*. 
kus, iškreipia valstybėspareigų šūp^itim^; 
ii* veda net prie visiško vMMybių suMniCk 

(Ito daugiau^ .. ’ -- -.

dar* '

m.

' Tele toū- galima suštsmv 1921 m» 
OlĄOOO telefonų stųlpiĮ j 0 \ .r , *
Kasmet naujų ir į vietų pa- W; mmta-1 tolu

mą*

t. L ii«h> 11 ‘ IMftHiaAr  «

senukių pastalmna 750,000.
...

T . "’ !■

i . -i hininkų pasaulyje
“<WO0._ Tai yra 

kiną daugiau, uegt

T •-

t

lQ.Uk


t

t
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CAMBRIDGE, MASS..

Koncertas.

‘ *%

ii

*

I •

i

' • li £—

' /■

%

c

mi ir Užsibaigė vaikučių paroda.^ 
Toliaus kalbėjo poni Ona Jankiey 
nė is So. Bostono apie naudingu-? 
mą Moterų Sąjungos. Prie .kuo-5 
pos prisirašė 4 naujos narės. Ve-; 
Baus buvo rodomi Kūdikėlio J5-’ 
zaus Draugijos iš Lietuvos pa-; 
veikslai. Laike rodymo, gerb. y 
kun. Nerbutas aiškino - žodžiu a-? 
pię Lietuvos našlaičius ir jųjų pa-, 
dėtį. Malonų buvo žmonėms ne 
tik girdėti, bet ir regėti Lietuvos 
našlaičius teip.gerai užlaikomus. 
Laimingi tie. našlaičiai, kurie turi 
mkį gerą tėvą kaip kunigas N or
bitas, kuris /deda visą savo jėgą

ihėtų našlaieų.

Juskaitis širdingai dėkavojo vų 
siems už įvykinimą šio koncerto, 
ypąč.gerbiamiems^syęčiamsr kun. 
J. Švagždžiui, j. Baniui, Monte- 
llo vargonininkui ir visiems Mon- 
tello solistams, p. M, Karbauskui, 
So. Bostono vargonininkui ir jo 
visiems solistams.
-Pelno parapija gavo virš $116, 

kurie bu apversti, užmokėjimui Jn-į 
4ų ^bnauj&nhįVltorin^ Alto* d<& 'jųjų laimės^ J 
ylai dabar tartum ŠUHs W mo^ auko'ž dėlei min
Galime didžiuotis dabar kacį/turl- Aukojo '-sekančiai: 
me tolaus gražius altorius. Sto- 
vylos ant altorių tarsi gyvos, taip, 
gražiai natūraliai atrodo. Išlenų- 
yo Cambridgc’iaus lietuviai pra
dedą rodyti ką gali vieni be airių 
-globos padary ti. ■ Ant-rudens-gir^ 
Ietis, kad žada rengti choras dar 
geresnį bažnytinį koncertą. Die
ve-padėk;

Nekalto Prasidėjimo Panos Ma- 
_ •' .rijos bažnytinis choras nuo pnl

pavasario buvo bepradedąs reng
tis- prie bažnytinio koncerto. lįki 
vo manę tuoj' po Velykų statyti, 
bet' svarbių kliūčių delei tapo at i- 

« ' .dėtas iki birželio 10. Biltas^orm ,
' \/'v fi/ \ /,sayaįtėlpjrm?tak bataęriv'anėlv^

V V riems rengėjams. A /Ghori^ąr pa
drąsinti klebono, lVau birželio 16 . 
nebus peršilta, įvykino minėto/

• dienoj koncertą N. P. P. M. .baž 
nyeioje.

Birželio 10 lyg tyčia oras buvę 
labai geras nei poršiltas nei per 
šaltas. Žmonių prisirinko puK~ 
tinai. Galėjo būt daugiau, be’ 
nekiirie užsikirtę “ortodokai” ne 

-. jo, sakė kaip gal būt bažnyčioj 
koncertas?! Kad jiems apleis’. ■ 

* sekmadieniais Šv, mišias, pasigeri 
■ susivaidint, “moonsliinę” padą 

K5d> parduot, tai ne nuodėme, ę 
į bažnytinį koncertą ateit tai io 
kayo už nuodėmę. Buvusieji kon 
•certe, pamate kad tikrai gal bū: 
bažnyčioje tokie koncertai. Iš ši< 

' koncerto skambių balselių; gražu.
* meliodijų visi, džiaugėsi. Sekau 

tis buvo koncerto programas 
J. Maria, Maria, Sasnausko, gir.- 

. dojo chbi’trs.. 2. Asperge.s Me, A 
. H. RoSering — choras. 3. Av< 
; Verūm, J. A. Korman, solo J. Bu

• rusas gražiai giedojo. Jis pirrai 
kartu solo giedojo. Iš jo bus go

‘“raš’giedorius baritonas. 4. Gloria 
' Zaugel choras. 5. Crueifh- 
' Faure duetas M. Mazgelienė ir' N 
Sandauškas, Montello '. choristai, 
lakai gražiai giedojo. 6. Malda 
J. Naujalio, solo Petras Juškaitė- 
iš- Montello, taip-gi puikiai giedo- 

. jo. Jis . jau pusėtinai tur sau 
balsą išlavinęs. 7. Ąve Vernui 
solo M. Gribaitė, So Bostone 
žvaigžde, tikrai artistiškai giedo
jo. 8. Avė Maria, J. Basniaun’o 

į Montello rinktinis kvartetasM. 
Mazgelienė, O. Duobkite, B. Lu
kas ir P. Juškaitis. Tokių gie- 

- dorių ir per naktį galėtum klau
syt, nepabostų. Tai Mentelių 
“stars.” 9., O Saviour liear me

• Gluck’o solo O. Duobiate. .10 
Veni Jezu, L. Chcrubini. Chorus. 
11. Veni Creator, Vigant cho
ras, Toliaus sekė kalba apie 
“muziką” kun. J. švagždžio, 
Montello lietuvių klebono. Giędo- 
riai atsikvėpę programą toliaus 
tęsė. 12. Avė Marią — solo N. 
Bušmaniene, 80. Bostoniete. 13. 
Viešpatie mano, solo S. Pauras, 
Brightonietis, šauniai giedojo. 14.

. • JezuDei rivi, triefas iš Montello: 
M, Mazgalienė, B. Lukas ir N. 
Sandauskas. 15. Aušros žvaigž-

• dė — choras. - 16.'Kyrie, Zangel 
‘ . — choras./ 17. Av§ Maria — so

lo O'. Šimbclaite, vietine solistė. 
Pusėtinai gerai atliko. 18. Avė 
verum, Felkenstin’o —- choras. '191 
Ecce panis, — Vilos, trietas. vieti
niai : O. Šimbelaitė, V. Šireika ir

. J.-Barimas. 20. Avė Maria, Bas- 
inannto — solo M. Mazgalienė. 
Tai tikra* Montello lakštingalėle, 
jos balso švelnumu; malonumu ne
gali atsigėrėt. Puikiai, šią ■-.grės*, 
molę giedojo. • 
• Pagaliaus buvo palaiminimas 
su švč. Sakramentu.’ G Salutąris 
giedojo solo- M, Gribaitė ir duetą 
& -.Motiejūnaite su S. Paura, 
Tąntum.ergo, Lamtilletto choras 
gražiai giedojo. Nokurias gien*' 
mes choras koncerte ir-gi puikiai 
giedojo,

; -• AbelUai imant, koncertas kaipo
dar piritas šiame mieste lietuvių 
tarpėj. pavyko gerai/ Nors huvu 
biskį trūkumų, nctolmliunii,. bet 

' juos gražiosios giesmelės puikiai 
■. - pagiedotos padengė; .Ateityje tie 

. netobulumai bus lengvai patoTni-

Bo viskam .kleboųah kum -’F, -Ienos-ir-;Vartų Jonušų.-duktė;Tuo- ITagyvoniatas brangus ir bamba-

v*

Ne Choristas.
. f ------------;-------—

BRIGHTON, MASS.

Moterys gyvuoja.
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- Moterų Sąjungos 41 kuopa vei
kia neblogiausia. 4 d. koVo 1923 
šv. Kazimiero dienoj buvo suren- 'i 
gus- agitatyviškas prakalbas. Lai- ' 
retėjo 6 naujas nares. Kalbėto jai 
buvo gerb. kun. K. Urbonavičius, ' 
So. Bostono lietuvių klebonas ir 
antras kalbėjo kunigas Mockus iš 
Lietuvos ir gerb. Dr. J: C. Lan
džius. Prakalbas gražino^ p-Iė 
Marijona Kilmoniute. Išpildė du 
•veika-liukusv l)rišvire’munšainą; 
kad pradėjo dėti visokius burokus 
ir pastarnokus, tai buvo juoko į- 
valias. O antrą sulošė “Našlaitė 
Prie Kareivio Kapo.” Labai pui- . 
Idai sulošė, savo gražiu balseliu 
apdainavo vergdama Lietuvos ka
reivį ir , neapsakytai užganėdino 
publiką, tą liudijo gausus delnų 
plojimas. Buvo lenkdami, aukos 
delei padengimo lėšų.’ Aukojo 
Šios vpatos: V, Bingclieue $1.00. 
M Raudelienė $1.00, S. Pauras. 
.fl.OO, V. šaul&itė $1.00. E. Buce- 
Icvičicnt $1.00. Viso su smulkes- 

! iičmis auFoįins $11.43,. • Padekla
mavo J' .BingeButė gražias eilutes 
u t aįp -vakaras užsibaigė.

Gegužės 33 d. š< m.- Molinų Die 
no j buvo prakybos i? vaikų paro
da. Programas nusiseka kuogrn- 
žknisiai Kalbėtojai buvo labai 
gerai. Pirniiai.riai kalbėjo gerb. 
kun. Urbonavičius,' 8<>.' Bostono- 
lietuvių klebonas, mūsą kuopus 
dvasios vadas, Tikrą laimė yra 
turėti katalikėms moterims tolų 
dvasios vadą kaip gerb. kun. Ur
bonavičius.. Jisai kaip visados 
<ei pir šį sykį pasakė, jog mote-, 
rys pradėjo susiprasti ir jos labai 
svarbią rolę lošia visuomeniškame 
gyvenime ir kaip jos buvo semio- 
•50 laikuose' pavergtos. Bet yra 
ir dabartiniu laiku .užtektinai 
tamsos didvyrių, kurie su jėgą 
moterų šventas tiesas laužo, o y- 
pae girtuokliai. Antras kalbėjo 
Dr. J. C. Landžius apie vaikučių 
sveikatą ir suteikė motinoms nau
dingų patarimų kaip sveikus vai-, 
kuš auginti. .. Tuoni pačiu Jailui 
prasidėjo vaikučių paroda ir bu
vo vaikučiai ir mergaitės nuo 6, 
mėnesių iki 6 metų tvarkomi į ei
les ir buvo skiriamos 6 dovanos 
sveikiaiisiems vaikams, Teisėjų 
vieta užėmė E. Ajauskienė, V. 
Saulaitė ir M. Bacevičiene, kurios 
turėjo skirti kas laimes dovanas, 

Įneš daktaras pamate jog daugiau 
yra sveikų vaikų, negu dovanų 
tai dar ir pats nuo savęs vieną do
vaną davė Atari jonus ir Jono. Rau- 
deliunų sūnui Jonukui, • Pirmu- 
tinę dovaną ląiniūjo. Jiovos ir 
Morkaus Buėelevivjų sūnus 6 me
nesių, antrą — Elzbietos ir Šta- 
nlsli>\ 0 ‘Dirsių dttkfū,-. trečią Al- 
berto'Kaiaržio sūnus, 4-tą pievos 
ir’^Įfomu Petrikų duktė,. įjįtą E-

S. Pauras $5.00 ir P. Jocas $2. 
. Po $1.00: Žf Dambrauskienė, Z, 

Auguriene, A. ’Juzaiiskas, M., Tan- 
gavičia, V. Morkiutė, J. Belekevb 
čia, M. Ilaudeliūniene, J. Raude- 

MRnaš^ ’MoŠEūA^ūčelevieiu^^KT 
Bingelis, O. Jakutienė, Adolfina 
Loli, Leonas Stoškus, K. Barbara- 
vičiene, 'Stanislovas Dirse, Domi-, 
įlinkas Joniką, ■ Albertas Katar
sis, A. Vyšniauskas, A. Smaižis, A. 
Pakštis, A. Vii'šiliene, A. Anilio- 
nienė, A. Aniolionis. ■ .

. Su smulkiomis aukomis viso su
rinkta $40.00. ,

Vardan Kūdikėlio Jėzaus Drau-. 
-gijelės .Kaune, dėkojo kunigas. 
Norbutas brightoniečiams už gau- 

? sias aukas ir pažadėjo vėliaus pri
siųsti našlaičių ir savo paveikslus 

; kiekvienam aukavusiam. Šiuomi 
. pranešame, kad jau paveikslėliai 

yra prisiųsti. Jų galima gauti 
pas S. Paurą, kooperacijos, krau
tuvėj, pas panelę Emą Vilafčiutę 
ir pas Joną* Raudeliūną. Teip-gi 
jeigu kas paaukuotumėte', nors 
kiek delei našlaičių, tai galite* 
sudėti pas virš paminėtas ypatas. 
Bus tamistų vardai užrašomi ir į 
laikraštį patalpinami ir aukos bus 
pasiųstos našlaičių globėjui- gerb. 
kun. Norbutui.

Gegužės 19,1923, 41 kuopa teip- 
gi buvo surengus Gčliij Baliij pa
gerbimui' už motinų dienas. Pir
miausia buvo perstatytas gražus 
veikalas “Šv. Germaną.” 
gerb. kun. Pr. 
bridge’io lietuvių klebono 
žiavo imlkas jaunų mergaičių ir 
berniukų ir sulošė teip įspūdingą 
šv. Germanos-gyvenimą. • Ne vie
nam ašaras išspaudė matant kaip 
šv. Germaną buvo kankinama. 
Bet Dievas parodė stebuklingu 
būdu mergaitės .nekaltumą ir šv. 
Germanos kantrybe gausius vai
sius .gamino. Po teatro sekė 
linksmi, šokiai. Atsilankiusieji bu
vo pilnai patenkinti,, ypač šokikai 
negalėjo atsigerėti kuomet -.graji- 
no lietuviškus ir angliškus šokius 
pilna Eilinio orkestrą. Iš visų at
žvilgių. sąjųngietėms sekasi.

Gegužės 20, 1923, buvo prakal
bos Šv. Vincento vyrų ir moterų 
draugijos. Kalbėjo tik vienas 
kalbėtojas A. KnęižyS. Draugija 
laimėjo dvi naujas nares.

Gegužio 21 d. buvo parengta 
.vakariene vardan išleistuvių pir
mininko B. Ajaųsko į Lietuvą.

27 d. gegužes Ivaškevičius ne
tekęs Lietuvoj Dėdes Šamo vietos 
sugrįžęs Amerikon baudė Įsipiršti 
nors sandariečiams į globėjus, ■.

30 d. gg gužas L. D. S. 2Ž kuopa 
pasidarbavo puikiai ir turėjo-pa
ėmusi didelį troką ir keletas .auto
mobilių buvo nuvykę į Naujosios 
Anglijos apskričiu .išvažiavimą 
Montellon.' Kadangi diena buvo 
graži ,tai.nei vienas nesigailėjo 
nuvažiavę, bet buvo pilnai paten- 

; kinti, o ypač jaunimas turėjo la-. 
kai Imlesnius šokius prie geros or-1

'kestros.
i
l

i

riai taip-gi brangūs, nes kaip ku
rie namų savininkai pabrangino’ 
kambarius ant $2.00 ir $3.00 į me-i 
nnsį. V&rgingoB šeimynos privers
tos eit į daribą ,vyrai dienomis o’ 
moterys naktimis, kad.šiaip taip 
auklėt mažutėlius.

, Čia gerai gyvuoja Diln. Blaivi
ninkų 7 l,p,fnesWią metais daug 
naudingų veBdmų atliko, kaip tai 
nariais padidėjo ir įtaisė bažny
čioje puikų laikrodį, kuris kaina- 
vo suvii’Šlim $40.00. šie nariai 
paaukavo dri laikrodžio: Vladas 
Jakas $.6.25, Mar. Sundukienė $2, 
AuL Žavėckas $2 ; po dolerį Alfe. 
Gailienė. i Eml Mtk^feene,» D. 
Kavoenė; Pr. ^etkausMenė, N4$- 
jokaitiene, Kisielienė, M. Kavo
lius, Tulienė, Urs. Venckaitė, Ėv. 
Patembergiene,

Taip-gi 7 kp. piln, blaivininkai 
nemažai parėmė Vaikelio Jėzaus, 
draugiją Kaune. .

■ninku turėjo susirinkimą. Ant. 
"Zaveekas ir Ben. Jakutis išdavė 
raportą iš N. Anglijos apskričio 
suvažiavimo, kuris. įvyko So. Bos
tone. .• .

Svarstyta apie N. Anglijos ap-. 
skrieto išvažiavimą, kuris įvyks 17'. 
d. bir’ž. s. m. Lawren.ee, MaSsJ 
“Palangoje.” Nutarta rengtis su- 
visu smarkumu. Išrinkta komisi-l 
ja: Ant. Zaveckas, Mar, Sundu- 
<ienė,.Ben. Jakutis ir Ona Bub- 
iauskaitė. Sekmadienyje, 17 d. 
lirž. 10:30 vai. ryte, trokai, gali-? 
ma bus gauti prie liet, bažnyčios 
Kainos : į abu galu $1.00 ypatai, 
o mažiems veltui. Tai valio. visi 
cas gyvas į Piln. Blaivininkų pilt-i 
niką. • ;

Darbšti valdyba tai daug ir 
darbo nuveikta ir rengiasi daug 
veikt ateityje. Valdybos'nariai:' 
A. Zaveekas — pirm.,.-Anelė Bi- 
ronaitė — pagelb., B. Jakutis —; 
prot. rast., O. BubĮiauskaite — 
fin. rast,, A. Tulienė — ižd„ M. 
Sundukienė ir A. Bironiutę iždo' 
globėjos, VI. Jakas —- tvarkda
rys.

•

mas. ^Pašventinimo apvaikščioji-’ 
mas geraj‘nusisekė, pasitaikė gra
ži diena. Dalyvavo lietuvių ir 
svetimtaučių draugijos su heliais, 
maršavo miesto gatvėmis, pasiti
ko arci-vyskupą su visa iškilme. 
Pašventinimo apeigose dalyvavo, 
arcivyskupas, keliolika - kunigų, 
tarpe kurių būvą keltas lietuvių.' 
Angliškai gražų pamokslą pasakė; 
arci-vyskųpo įgaliotas pralotas, 
teipo-gi 'ir senelis arci-vyskupas. 
pasakė, keletą žodžių angliškai, 
pažymėdamas, kad jam linksma 
matyti kad lietuviai įsitžisč tokią 
gražią bažnyčią ir kad ~ jis myli 
lietuvius im jų bažriyčm Po miš
parų pasakė įaMokšlą^iain. Kru
šas. Aukų tą dieną surinkta apie 
$700.00.

Prie Šios progos galima už
traukti dainelę:

: Tad reikia džiaugtis mums 
, šiandieną, ' - -
Visiems^Daytonieeiams.^-----—
O podraųge tas malonų 
Ir visiems parapijiečiams. ’ 
Juk bažnyčia tai geriausia 
Lietuvių tvirtovėj*
Nei jok3 priešas dar lig Šiolei' 
Jos mums neišgriovė. '
Prie tos bažnyčios.dirbo visi; 
Seni, jauni, •maži 
Ir už tai ji tokia meili
Ir dėl* mūsų graži. i
Daugiausiai -prie jos darbavos 
Kunigas Slavynas,
Nes jis savo sumanumu 
Pienus pagamino. 
Laimink Dieve ’tą namelį 
Kad ilgai stovėtų, • 
Uždegk širdis visų žmonių 
•Kad Tave mylėtų 
Ir pametę blogus darbus 
Dangų sau gamintų. 
O dainelę tą parašiau, 
Kad visi atmintų,

A. S. Vaitkus.

f

l

Dayton, O.

Bėri. J., 7 kp. rast.

Dėka
Juškaičio, Cam-

atva-

nirike” kad galingasaiSo. Bosto* 
no parapijos choras nutarė daly
vauti su didžiuliu dainų-dainelių 
programų vyčių išvažiavime. So, 
Bostono dideliam jam chorui bus 
duodama pirma vieta šitame visos 
N. Anglijos jaunimo išvažiavime. 
Te dainuoja ir šoką mūsų lietuviš
kajai jaunimas savoj Palangoje!

\ ~ kiaulių Plumpia.

3
Lietuvoj ant didelės ūkės. Priįl, 
karą atvyko į Ameriką pas savu 
šešias dukteris ir vieną sūnų. Bet 
visuomet’senukai yra pasirengę! 
grįžti į tėvynę Lietuvą.

AnūkA
----- - 

AMSTERD AM, N. Y.

& dar krūva stambių narių.

Birželio 10 d. įsirašė į amžinuo
sius narius Šv. Kazimiero, batai, 
spaudos draugijos, sekanęįps.ypa- 
«os r jos Dukterų Draugi
ja (pirmoji Amstcrdąme/nes Bos
tone bčvcik visos katal. dr-jos įsi
rašė) $3^, 2) Opa KoncereviČiutc 
su drauge įrašė į amž. nares Šv. 
Juozapa vienuolijos seserį Angella 
(lietuvaitę) ir įmokėjo $35, 3) El- 

: zbieta tPelikauskaitė-$35, 4)- Jo- 
■ nas Varnas $35, 5) Ona Kiurienė 
$35, G) Xazhn.Keri>rii^ $35> 7} 
Juze Labięnė $35, 8) Juozas Ma
čiulis (šv. Kaz. Dr-jos pirm, ir žy
mus veikėjas) $35, 9) jo žmona 
Anastazija Mačiulienė $35, 10) 
Jadvyga Mikulaieiukč (čia au
gus) $35, 11) Jurgis. Tamašaus- 
kas (biznieris ir uolus darbuoto
jas katal. dr-jose) $35, 12) Pet
ronėlė Bąbrauskaitė $35 ir 13) 
Broirislava Varnienė $35. Meti-’ 
•nių 20 narių.

Visiems čia paminėtiems na
riams už milžinišką paramą ka
talikų spaudos, tariu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius ir visus 
brolius ir seseris katalikus, malo
niai kviečiu rašytis į Šv. Kazimie
ro draugiją, Kaune.

. Kun. P. -Raščiukas. 
2690 Ė. Main Street, .
Amsterdam, N. Y.
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WORCESTER, MASS.

f

KASTOM, PA.
— l. ; « - .

LDS. 40 kuops mėnesinis susi
rinkimas buvo tuoj po sumos po* 
bažnytinėj salėj. Susirinkimą ati
darė gerb, M* M. klitruliutė. Bu
vo apkalbama svarbūs reikalai 
kas dėl kuopos labo ir centro mū> 
su brangios orgariizaęįjpu Tolisus 
būvu > ^rinkta z delegatas T £bs.. *
šeiiųą birželio 26-27 ^erb. panele\ 
M. M. Mitruliutė. Buvo išrinkta' 
komisija pikniko surdengimui ant 
birželio 30 d. Tai visi Kaštonu 
darbininkai malonėkit atrilankyti 
ant minėtos dienos, nes bus kas 
nepaprasto parengta dėl ližgaĮįė* 
dinijnomūsųdarbininkų.------------

WORCESTER, MASS.

Atšaukimas.
............ .«"■■■■ I ■-

Pereito utarninko “Darbinin- . 
ko” numeryje korespondencijoj 
iš \Voreesterio aprašyme apie a, 
a. .Joną Atmoką pasakyta, kad 
jam užsimušus jo gaspadinė ne
priėmė jo kūno į savo namus. Ga-‘ - 
yomė Žinią, kad gaspadinė neat-_ 
sisakė priimti į savo namus. Ko
respondento jai padarytas prie
kaištas neteisingas ir Be pamato. 
Gaspadinė pagatava. buvo aprū
pinti velionį, bet velionio' dvi se
serį pasiėmė pas save.

f
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Prieš 40 metų 'gazo -pra
monėj "buvo investyta $375,- 
000,000. ‘ Gyventojų : Suv.
Valstijose tada buvo' 55,000,- 
000. Dabar gyventojų skai
čius yra 110į000,000, o į ga- 
zo. pramonę investyta . apie 
$4,000,000,000, t y. invest- 
mentas dešimt sykių padidė
jo, kuomet gyventoji! skai
čius-tik pasidvigubino.

Antanina ir Adomas Matukai- 
čiaį iškilmingai .apvaikščiojo pen-; 
kinsdešimts (5Q) metų jubiliejų * 
moterystės sakramento,. 30 d. ge-; 
gūži iškilmingomis šv. mišiomis 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Per mi-; 
Šias gerb. kun. Jakaitis suteikė 
palaimą įteikdamas auksinį kr y-- 
Z1U.

Per šv. mišias sūnus, dukterys, 
žentai ir anūkai priėmė šv.. ko
muniją kąrtu su jubilijautais.

Užsibaigus, bažnytinėms pamal- 
■ doms visi sveikino senučius linkė

dami sulaukt ir- deimantinio jubi
liejaus. . ■ ’

Pietūs atsibuvo pas vyriausią, 
dukterį, kurios kambariai buvo 
papuošti auksuotomis spalvomis. 
Stalai buvo papuošti gyvomis gė
lėmis, ir skaniais valgiais, taip-gi 
buvo didelis pyragas ant kurio Ži
bėjo penkiasdešimts auksinių žva
kučių. • .

Prie pietų dalyvavo gerb. kle
bonas kun- J. J. Jakaitis ir kun 
Kavaliauskas. Giminių pribuvo iš 
'tolimų miestų kaip Pennsylvani- 
jos, Neuark, N. J., Brooldyn, N. 
Y. ir New York.

Viso giminių pietuose dalyvavo 
penkiasdešimts ypatų.

Pradedant pietus gerb, klebo
nas atkalbėjo maldą. Laike pie
tų, vyriausia duktė pirmiausia 
perstatė, gerb. kleboną išreikšt Sa
vo mintis. Gerb. klebonas savo 
malonioj kalboj išreiškė gilius 
linkėjimus, linkedaams senučiams 
sulaukt deimantinio jubilejaus.

Kun. Kavaliausko kalba taip 
put buvo pilna gražių linkėjimų 
Po tani sekė išreiškimai, linkėji
mų sūnaus, dukterų ir giminių. 
Visi išreiškė didelį, džiaugsmą ir 
pagarbą ir linkėjo ilgiausių me
tų seniem tėvukam.

Baigiant pietus, vyriausia duk
tė išpjaustė gražų pyragą - sve
čiams. . ■

Svečiai, sūnus ir dukterys gau
siai apdovanojo jubulijantus auk- 
iu. . . . _

■ Gfe turiu ^pažymėti, kad senu* 
sėjai.' nudžiugo pamatą “Darbi* čiai Matulaičiai-gimė ir gyveno

LAWRENCE, MASS.

Palangos kronika.
I 11 I.

Birželid 10, Moterų Sąjungos 
išvažiavimas pavyko/ Į Palangą
suvažiavo įvairaus plauko žmone
lių, Vieni maudės, kitį dainavo, 
treti žaidė, džiaugės apielinkės 
grože ir tt. Bąjungietės teikė su
važiavusiems valgių, gėrimų.

Šv. Elzbietos moterų pašelpinė 
draugija papirko Palangoje va
sarnamį.. Vasarnamis yra arti 
paties’ ežero,' kampe Kaunas • ir 
Palanga gatvių. Draugija ren
gia iškilmingą į vasarnamį įėjimą 
birželio 24 d. Priekyje vasarna
mio bus didelė Laivu Party. Bus 
muzika, .pietūs, kalbėtojas ir ko- 
medijantas. Garbė moterims už 
papirkimą vasarnamio Palangoj. 
Svetimtaučiai skubiai apipirkinė- 
ja Palangos tinkamesnes vietas. 
Teuesnauclžia ir lietuviai.

Skucevyčius statosi vasarnamį. 
Viętos štiibų pardavinėtojas pats 
sau pasipirko Palangoje ant eže
ro kranto, prie gatvės Šiauliai, 
didžiąusį ir gražiausi lotą, Veža 
lentas ir statys šaunų vasarnamį. 
Viso labo naujam kampininkui.

Puplauskas stato vasarnamį. 
Villanora Kolegijos, Philadolphia, 
Pa. Baseball Team’o manadžeris 
pernai pasipirko Palangoj penkis 
lotus. Šįmet atostogų metu sta
tys vasarnamį. . šis: jauidkaitiū 
yra geras atletas. Jisai pernai 
Palangos ežere išgelbėjo skęstan
čią mergaitę savo gabiu vandeny 
nardymu.

Blaivininkų kuopa laikė susi
rinkimą birž. 11, Susirinkimo 
svarstymai beevik-visi rišosi su 

bažnyčios su trumpu aprašymu, Blaivininkų apskričio išvažiavi- 
kur pažymėta, kad tas visas dar- anų birž, 17, Girdžiasi, kad iš
bus kainuos. apie $10,000.00. Bet važiavimas bus labai didelis jei- 

gut tik nolįs. i* lytų; išva
žiavimas Palangoj atsibus; Pa
langoj tiek yra pastogės kad ir 
per lietų yra galima būt sausu. 

. Vyčiai, darbuojasi1 savo apskri
čio išvažiavimo naudai,, liepęs 4 
d. .Banovyčiųs baigia statyti jau-, 
niniui krautuvę, ' Programų, ruo-

DAYTON, OHIO.

Pašventinimas lietuvių R. K. šv. 
Kryžiaus bažnyčios įvyko birželio 
10 d. š. m. Tai buvo atmintina? 
ir svarbi diena dėl Daytono lietu
vių katalikų..

Daytono lietuviai katalikai iki 
šiol kaip ir neturėjo patogios vie
telės Dievą pagarbinti, nes lig šiol 
pamaldos buvo laikomos skiepe/ 
Bet štai praeitą metą pribuvo 
kini. V. Slavynas ir apžiūrėjus tą 
namą, padaryta pienas ir sušauk
ta visuomeniškas parapijos susi
rinkimas., Parapijonai pristojo 
veikti ir pasižadėjo remti auko
mis ir darbu. Nors- arcivyskupas 
iš pradžios nelabai buvo prielan
kus tam. darbui, bet išpildžius jo 
reikalavimus, gauta arc-i-vyskupo 
pavelijimas ir nieko- nelaukiant 
pradėta rinkti aukas,'kurių para
pi jonai trumpu laiku smnete. apie. 
$3,000.00. Ir pradedama darbas. 
Gerb. kun. V. Slavynas pats pa
gamino visus pienus ir vedė visą 
darbą. Ir štai veik į pusę metų 
laiko turime viską: ir gražią baž
nytėlę viršuj, kuri talpina apie 
500 žmonių, gražiai išpuoštą ir 
ruimingą kleboniją, kur jau ren
čias po $4().0b nereikės mokėti, 
svetaine ir du kambariai dėl su
sirinkimų. Nors tas daug kaina* 
vo. Augtų vietiniame dienrašty 
“Neivs” buvo patalpintas pa
veikslas gorb. kun. V. Slavyno ir

Reporteris.

■ Pas imi s darbai ohip. gėi’fll, bet 
■augus lai. mažos, daug vargšų dir
ba tik liž $lb‘.OI) savaitėj. Tai labai 
sunkas gyvcidinas su šeimynomis.

.-.t

sulig aprobavimo, tai pigiai, nes 
šiandiena su $10,000.00 geros kle
bonijos negalima, pastatyti. Tm 
rime būti dėkingi gerb. kun, Mebč 
kum V. Slavyniii, kuris viską taip 
sumaningai sudavė. ’ Jis savo pie
nus. įvykino ir Štai 10 d. birželio 
įvyksta kaipo jr apvaiųikavimta 
to viso darbo, tai yra paSventini-

l ■•
3

(V

1913. m. kareiviu Europoj 
buvo 3,745,179. Dabartiniu 
laiku, kada Vokietija, TTn- 
gari j a, Austrija ir Bulgarį- 
ja nuginkluotos, tai karei- 
viii yra 4,354,965. Tiek ali- 
j antai kareivių.• turi, kada 
jie priėmė Tautų Lygos sta
tutų, kur pasižadama su
mažinti karines jėgas iki 
mažiausio laipsnio.

Amerikos karo žinyba pa* 
dirbdino 10 tonų bombų, ku
ri reikale nešama orlaiviu ir 
metama, kur reikia. Karo 
metu orlaiviu buvo galima 
nešti tik vienos tonos bom
bą. Amerika teip-gi išdirbo 
daug smarkesnių nuodingų 
gazų negu buvo pereitame 
kare..

, ' . ■ *■ ■ ■ ...

Šhio ,1910 m. iki 1922 ni. 
Detroito • miesto* užimamas 
plotas veik pasidviguhhio, 
gyventojų skaičius daugiau 
negu pasidvigubino.

■ ..w.~ ■ »IR LI.,1

’ Paieškom Antano BlQ&iuu?t lW»peUc( 
vienkiemio, Baisiognlos parapijos, Ke-, 
dainių apskričio, Girdėjau seniaųo 
gyveno ^o. Boston, Mass/ Ar jis pats 
ar Jo palĮstiuni Šlvdlngat mekUHaml 
atsišaukti, nes turiu labui .svarbų rėk 
kalų. . .

V.1MMAŠAS,
20Z Aitais SU -Newk, K J..

; l HJHĮĮI .1^1 I Į Į)l'

IEŠKOVIETOS
Jeigu :Um- i§ serlūaaujlų klebonų 

butų reiknUnRtis-^itkrtstUona^, tat ma
lones kreipties 1 **X>iwiUnlnkQ'\ tani* 
nistiūėljų. & S. ’ . ” . ' .. ►

„ i .j..'-1.!?? j.
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| VIETINĖS ŽINIOS
f LAUKIMUS KUN.
f KEMĖŠIS.
t • ■ ----- -— •
l Šiomis dienomis So.- Bos
tone laukiamas iš Mtehing- 
toilo gerb. kun. B. Keinešis. 
J įsai dalyyauš . X ąu josios 
Anglijos L, D. S. apskričio 
suvažiavimtr~LSw(‘ll, Mass. 
•birželio 17 d.

į minėtą, susiinnkimą. :Taipo- 
gi nepamirškite ir naujtt na
riu atsivesti.

f tr t -t i
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DARBININKAS
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[ KUOPOS SUSIRIK- 
H KIMAS.
; V ■ V-z\

.' * Pereitą ketvergą įvyko I 
D. S. 1-mosios kuopos susi
rinkimas. Išrinkta delega - 
tai į apskričio suvažiavimą 
ir į seimą. ' Padaryta teipgi 
gerą įnešimu ir.apskričiui ir 
seimui. įnešimai tokie svar
būs, kad turbūt juos priims 
jr apskritys ir seimas.

. A. t A; .

Ketverge -anksti rytą 
re Agotą f-fiibakiėnė, gyve
nusi po num. 387 AV. *2-nd 
St, Paliko vyrą ii’ 3 mažus 
vaikus. Mirė visai netikėtai 

. -inkstą liga. Prigulėjo prie- 

. Aloterą Sąjungos . kuopos. 
'Narės teiksis ją lankyti: Lai- 
'dojimas įvyks sukatoj, bir
želio 16 ck 9 vai. iŠ šv. Petro 
lietimu bažnyčios.- Narės 
lai teikiasUdalyvaiLti lą-ido- 
tuvėsę. ’ , :

Laidojimas pavestas gra- 
hoi’iui Akmievičiui. -

I

Valdybos Nare.

SUSIRINKIMAS.

v

mi:

BAIGĖ AKADEMIJA,*

Pereitą seredą įvyko moks-: 
lc mėtyt baigimas mergelią 
Mt. St; Josepli’s akademi
joj, Briglitm.i, Mass. - Tą a- 
kademiją baigė p-lč Eloren- 
cija KaTbansMiltčy So, Bos
tono šv. Petro -parapijos 
vargonininko duktė. Baigė 

ir altini m^’dp^

Ą ............. V . '

PAJUTO ŽAUDINĘ;

Kai The' JBosfoih HerM 
pereitą utarninką drožė Žė* 
ligoivskiui ir Lenkijai į žan- 
dą, tai to negalėjo nepajus
ti, vietos lenkai. Vienas ta
me pat laikraštyje .cyptelė
jo, pasigirdamas, kad j is su 
Želigotvsldu maršavęs į Vil
nią. Bet ar tyčia per akis 
meluodamas, ar per nesvie
tišką žioplumą prirodinėja, 
kad Žeiigowskis lauže su
tartį su bolševikais padary
tą o ne su lietuviais ir kad 
Želigovskis Vilnius buvęs 
in the. liands of tire filthy 
phmdering bolslieviks. Kas 
lenkus gali subytyti mela
gystėse ?

L. Vyčių. 17 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks 19 d. bir
želio, utarninko vakare 7:30*
šavuose kambariuose. Malo
nėkite' visi nariai, susirinkti 0

Telephone South Boston 3520 
Namu Telet: Aspirnvall 0581 
ADVOKATAS

A.O. ŠALNA (SHALNA)
• LIETUVIS ADVOKATAS

- .Baigės du-Uuiversitetn
CornelI University su A.. B. 

.G. Washington Univ. su LL.B. 
“DARBININKO” NAME 

(antros lubos)
366 W.Broadivay, So. Boston.

rengtas ir kitas dar geres
nis.

Sald. Šird. V. J. Draugi
jos Rengė jai:. '

'Jonas Račkauskas, 
Z. Stračunskas,

-Sinianas
CAMBRIDGE, MASS.

Moterą Sąjungos kuopos 
darbuotė. *

Praertaiąe uiSuesyjė M, S. kuo
pa turėjo didelį balių su šokiais. 
Oras buvo labai baliui tinkamas 

lijo, todėl visas moterėles iš 
oro į pastogę suvarė. , Šokėją su 
yšoldkąisĮ piisirinl|či /Ąiį. IMįmV 
įiemažaiūnlderėiesMaimė jo. Ka
dangi buvo rengusios parap. var
de, tai atsimokėjusios visas bilas 
ir užsilikusias iŠ’seiliau į apskritį 
idt'us pinigus atidavė ..parapijai:' 
Parapijai altorių atnaujinimui M. 
B. paaukavo $65.2T. . Kleb. kiliu 
dū^Juškaitis^širdirrgatAh^S.'IciTU- 
pai dėkąvo'jo už gražią, auką ir la
bai geram tikslui. Garbė sąjun- 
gietėms. už puiku pasidarbavimą 
bažnyčios labili.

S. V.

■ Devintinią šventes.
Nors Cambridge’iuje jau senai 

Dievo Kūno švente iškilmingai 
apvaikščiodavo, bet šiemet tur- 

' būt buvo gražiausiai. Altoriai 
buvo tik ką' naujai maliavoti, gra^ 
žiai gėlomis Jr berželiais papuoš
ti. Labai priminė Lietuvos De
vintines. Pagėlbon pribuvo iš 
Laivrenee’o kun. F. Juras. «’

Katalikas.

GERAI PAVYKO.

■- Sal; šird. V. Jėzaus drau
gija turėjo išvažiavimą pra
eita nedėldiena ant ’Kallv’s 
Rock. Labai gerai pavyko. 
Buvo graži diena. Buvo di
delis būrys žmonią. Jaunimo 
taip-gi buvo dikčiai. • Buvo 
.ir bžąažnytinis koras. .Visi 
linksmai praleido dieną an 
tyro oro. ; Saldžiausios Šir: 
dies AL Jėzaus Pr-jos rengė
jai ir komitetas taria. Širdin
gą ačiū visiems buvusiems 
išvažiavime o daugiausia 
ačiū bažnytiniam korui už 
dalyvavimą išvažiavime ir 
už palinksminimą su daine
lėmis ir kitokiais žaislais. 
Kada jūsą bus koks paren
gimas, tai mes nuoširdžiai 
paremsime. Gerai nusise- 

I kus šiam išvažiavimui,
noiue, kad bus neužilgo pa-

4

PRANEŠIMAS
L. D. S. Conn. Apskričio 

pusinetiiTis~8Uvažiavimas- p 
vyks Birželio 24-tą d., 1923 
metuose, 1-ma vai. po pietų 
Šy. Juozapo parapijos mo
kykloj, -46 Congress Avė., 
VVaterbury, Conn.

t

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DOME!

Brangūs Broliai ir Sesutės Dar
bininkai ir Darbininkės! Artina-, 
si apskričio, pusmetinis susivažia
vimas. Turės kuopos išduoti ra
portus iš. pusės metu veikimo! 
Žiūrint į veikimą nieko daug ne
nuveikta ir mažai pasižymėta or- 
gauizatyviii darbu, kuris’mums L. 
D. S. nariams yra vienas iš svar
biausi!]. darbą, kad sutraukti vi
sus lietuvius katalikus j milžiniš
ką darbininką organizaciją. Mes 
turime daugiai! domės lcveipti į • g 
organizatyvį darbą. Gerbiamo- . 
stos Conn. apskričio kuopos arti
miausiuose susirinkimuose pakel
kite tą klausimą ir išgvildenkite

J. J. BRAZDŽIŪNAS
Plačiai žinomas' Bostono 

teatrą spelialis judančią pa
veikslą cinematografo sek
retorius, J. J. Brazdžiūnas, 
atidarė cinematbgrafo ope- 
ravimo kursus. Kursai ati
daromi-todėl, nes gautą iš 
Lietuvos paraginimas, kur 
tarp kitko sakoma:

“Lietuvoje artoją užten
ka; trūksta tik profesiona
lą, mechaniką, bei amatnin- 
ką-speeialistą. Dygstant pas 
mus teatrams kaip grybanfe 
po lietui, yra labai reikalin
gi eineinatografo operuoto
ji;”

Tolinus yra pageidauja
ma, kad mokanti cinemato
graf ą operuoti važiuotu į 
Lietuvą;: ’ f" ‘ ”

■Cinematografisto darbas 
i-r taip yra geras, nes nėra 
sunkus- ir .valandos yra 
trumpos — dirbama tik apie 
penkias valandas,- dieną ar
ba vakare.. Išmokus cinėiua- 
tografo darbą yra labai gera 

----- :--- ---- ------------ ---- ------ !---

. ■ ‘ *( 
proga mokintis bijo kokio į 
mokslo kad ir gyvenant A- 
metiko jo. J. J. Brazdžiū
nas dirbdamas ta darba iše- « v v • .
jo aukštesne mokyklą (Iiigli . 
scliool) ir jau baigė .antrą 
metą laikyti Bostono Uni
versitetą. Cinematografis- 
to darbas yra., apmokamas 
tris kartus tiek kiek yra ap
mokami paprasti darbai.

Mokiniai gyvenanto. ap
lipk Bostoną mokinama’ to-, 
aire, operuojant cineniato- 
grafą. , gyvenanti;
mokinia^ iėorpj iŠhiok- 
ti iš prisiųstą lekciją, g 
praktiką gali išmokti, -aiva: 
žiavę,. tam tikru laiku: Ve 
si. techniški dalvkai išdėsto- 
mi lietuviu kalboje, taip kad 
ir nedaug žiiiaiiti anglą kal- 

i)ą~gaTPfšn^^^ 
ti valstijutams . kvotimams 
(stato euamination). Plates
niu žinią kreipkitės:

J. J. BRAZDŽIŪNAS, 
769 E, Broadway,

So. Boston, Mass 
(Adv.)

. 1

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priima aplikacijas dėl paspir
ti] .visą kitą meti} “duotos," CUN- 
A.HD patarnavimas yra greičiausias 
pasnulyje, Pasažierial su Cunarcl 
blHotals neturi laukt ilgai dėl to,, 
kad Cftuard laivas apleidžia Euro
pą kas keletu dienų.

Cufiard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sąžieriams per jįj pačią darbiniu- 
kus. Sutaupo Jiems laika ir Išlaidas 
dėl to, kad priveda pnsužterius prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui. - 

Dei tolesniu Informacijų’ kreipki
tės pas bile laivu agentų, arba:
CUNAIlD LINE, 
126 Statė Street, A 
'Boston, Mn^S.

«4a

706 IfoU lt., MonUUo, Km. 

[Kampai Broad Sž J

IrooktOB S115kW.

DMJ'GORMAN 
fllUMAUSKASĘ 

DANTISTAM

Tel. So. Bonton 2488 ]

DR. J. C. LANDŽIUS1
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydą aštriai |r thi'onliktui ltgiui 
vyriją ąMWų it vaiku. Hgžąuil« t 
nuojA krimJq,spjaudalui, filipuiai 
Ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškai! kitur gyvenau* 
tiems. Adresas:

606 BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St lr BroadtvayT

-i
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.0 nelaimė I Yra daugį žmonių, ' 
: kurio juoksis iš tavo sielvarto-!- 
Tačiau^ geras draugas -patars 
nauitdli ’. . , - ■

pleiskanų, mirtinąjį priešą.
Suvilginkite RufS.es savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuo,jaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ib po to, ir 

rtuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą’ švaria-.ir .sveika ir- 
savo plaukus gražiais ir žvil-; , 
gančiaiš.
Kaina 65c. aptiekoso, arba,, .prisivis- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F, AD. riGHTER & CO. 
104-1 4 ,’SO. 4th St.

Br klynu, N. Y.

Aplamai imant kainą kili-f
ciTcf AM’vMc : 4 v ** SI IKąmpas G St Ir BroadwayJ’ iiicis susLamiyias ir, Kaip rg valandos * 9—n, 2—4, 7—0 

pramato Hoover ir kiti žmo-j

jtg jos nettoės kiltiRgesnipi 1 llbeuvyshaStistas 

Maj. Vfeokiij procliilitij esį _ DR, g, |}ASPER 

 

visut užtektinai, gelzkehai. S ;
prekes pristato tvarkiai, tat [ Laikinai perkas ofisą po Ko. 
nesą, priezascią. įvykti at- ofiso valandosa

' tyj *ititatii q *■ I Nn0' 10 Iki 12:80 ryte ir ntio X :V0
Kiamuiiib. iki 8 ir nuo 6 :80 iki 9 v, rak.
----------------— ------------------- —-— | ĮH Oflaaš uždarytas subatoa vakarais 

 

REIKALINGOS MERGINOS, k—
Visokiems dirbtuvės dar- jf 
b’ams.. Darbo mokėjimas ne- f n jį 12 ę OTfiHF

. reikalingas. Mokama alga j 0’ w tŲilt
laike mokinimosi. h AKIŲ SPECIALISTAS

AMERICAN RUBBER I į valandos: Nuo^^utf^Tvak. i 

' COMPANY .
Arti Kendall Sq., Cambriclge

■------- > .............. ■ ■—i...., , Į | Tel. So. Boston 270 B
SKRANDIS BUVO TOKS SUGE- f.| .IgApnnMFI I M R I

DĘS, KAD JI NIEKO NE- 1 ■« "■«« UUIILLLj ffii Ui | .
GALĖJO VEIKTI. I iiali^’wsikalbeii irJist»vU1u,i, B

| g Ofiso Valandos : |
,,v T“ .. w. | B Rytais iki 9 vaL Po pietą mg X—ff. BŲząug’^14 syąr^ir jakosi jąuciąnjg, . vakarais nuo 61H 9. ‘ B 

tią kaip naują moteris. Į| 0S6 Broadrcay, Bo. Boitoa. B
Ponia Loulsa Cooper," kuri tjiri GS |■ 

inotus amžiaus iv gyvena IV ii kw iilll’ė, I --------- -------------- -------------- ------- - ’
,111.. rašo šitokį laišką: “Kol aš nebu-1 rjTD TTTPH* TriTM THPTSTrMTA 
vau vartojusi Nugu-ToneV mane.kun- Į KUN. KBIBTU01Q
kino Elizai viduriuose, turėjau didelį DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
vidurių užkietėjiimi ir nieko negaišau Į BOSTON. MASS. *
padaryti, -kad viduriui išeiti} laukan Į "ūmavai,
Buvau beveik užbadėjusi; viskas ta; į . »- —-
aš galėjau-valgyti tai truputį buljono, r t’IBMININKAS -r Vincas Zaleckas, 
I’d'paėmtorui Nuga-Tono’o aš galiu į 81 Mercer St., So. Boston, Mass, 
valgyti rpažųe viski]. A§ užaugau 14 Į vięE-PIRM. — Antanas Pasielis, 
svari}, ir „jaučiuos kaip nauja esybė. I 146 Bowen SU So. Boston, Ma«s«- • 
•Tai yra geriausia vaistas kokį aš kuo- I. CROT. RAST, -r- Antanas Macejunas, 
niet vartojau.” Nuga-Tonė po teisy- j 450. E. 7-th St., So; Boston, Mass. 
bei yra atšuoni vaistai vienam, kurie I •'TN. RašT. —• Juoz.’ Vinkevičius, 
mait rua. stimuliuoja, sutaiso ir stipri- I Į69 W. 8-ttr St., So. Boston, Mass, 
na silpnus, .sunykusius, nusidėvėjusius | -•tAS'IERIŪS — Andrius ZilĮieckas, 
organus Ir audineniš. I’a-mėglnk j; j 307 E. 9-th St., So. Boston, Mass., 
pats ir.-iidtiktok. Vienam pilnam mė-1 4‘ARšALKA — Aleksandra Jalmokas, 
nėšiui gydytis tik SI.<M Nuga-Tone\ Į 115 Granite St., So. fcostori,' Mass. 
l>a.rdavinėja visi geresnieji aptieklniii- a K Keistučio dr-ja laiko mSne- 
.,ai p<>zLtingdi g.n.uąuodami. Kad su Į ,^^3. guslrinklmus. kas pirmą nedel- 
teiks pdni] patenkiiumi} arba ipmgai ;lėnį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Ims sugrąžinti ■( guranti ją rasi pue į .yashlngton St., Boston, Mass., 64ą v. 
kieltvieuos bonkeles), arba pasujs tie- Į ^įare; Ateidami drauge ir naujų na- 
siog apinoketu pastų Niitioual Labora- Į OT savim atsiveskite prie musų dr. 
tūry. 1038 S. \\ abasli Avė., CIucago į „g prfraSytL '
pasiuntus jiems 81.00.. ■ I s

(Adv.) “ '■ '■ ~
----------------- :---------------------IAV. ELZBIETOS DRAUGIJOS

HARTFORD, CONNECTICUT 
VALDYBOS ADRESAI.

16 Metą South Bostone.

PIRK VAKACIJOMS

Turėdamas fonta- 
niną plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
ŠČiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 

visapusiškai, apsvarstykite kaip $ lapį dykai, 
galėtume pagerinti mūsų kuopi] 
Stovį ir ant apskričio susivažiavi
mo. ineškite. Aš. iŠ savo pusės 
duodu tokį įnešimą; Kad ąpškri-k 
tis ir kuopos daugiąiis kreiptą 
domės į organizatyvį darbą ir kati į 
į tą darbą būtą pastatyti mūsą L, rn 
D. S. veikėjai ir kalbėtojai. Ga-Į u 
lime didžiuotis, kad ją turime, j 
Štai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lė 
M. Jokubaitė. Didis mūsą tar- _ 
pe veikėjas ir kalbėtojas i geriu. J. ~ 
B. šaliūinas, Conn. apsk. garbės 
pirmininkas, ’. P. J. Totoraitis, 
moksleivis S'. Tautila. O vakari- 
ją laiką. privalome sunaudoti ; 
švarbiausįjį ir. didžiaiišj jį mūsą j 
veikėją, tai gorb. kun; F. Keme
šį, Turėsim rengti prakalbas, pa
skaitas, diskusijas. Gi neturėda
mi priekyj -pastatytą savo veikė
ją kalbėtoją, - negalėsim? P^: U. 
daryti. Būtą geidaus, kad Conn. *“ 
apskrityje pastačius du-orgaUiza-
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“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston27, Mass.

w

įgį 
srfer 
flSCi eK’į’fJ

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormali^- •* __
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarą, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstieną, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bu
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
.. AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mass

rr

Tel. No, 550.

MREYmS,MjJ
(RINGAILA) 

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vii. 
Po pietą , nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;. 
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadreay, So. Boston.
: Tel, S. B. 0141. 

ros. lubQ$^Vtršuį ,'£» P. JB-vfs
\ GYVENIMO VIETA:'

275 tOAVELI. AVĖ., KU\VTOXniXĖ, MASS; 
Tel. W. Novyton 1463—TC.

| ’ūlzb. Mielai k ienS, pirmininkė,
Į 44 Cedar St., Hartford, Conn.
| '. Labickiėnė, vice-pirminiukė,
| 90 Sheldon Stteet, Hartford, Conn.
I Lablcktenė, Iždininkėj
r 44 Madison St., Hartford, Conn, 

f | -farijona Katkauskaitė, fiu. raštininkė,
Į 16 Atlantic St., ’ Hartford, • Conn. 

•' | tl Ptmdzienč, prot. raštininkė,
I 19 IVaįcott St., Hartford, Conn. 
į les draugijos susirinkimai buua kas 
Į mtrii nedeldfenį kiekvieno mėnesio, 
I mžnytlnėje salėje. .

Į xV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. - 

. VALDYBOS ANTRASAI
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111*11 X7pVėUavv, Kukąrdy, visokiųŽenkleliu, Guzikličiy, Ant- > 
AZl-L M u U. V V spaudą ir kitokią. Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sąmphly, pažymėkite ir jusą dr-tes vardą, 
STRUPASCO. ,* 90-92 pęrry Si. J-

nuaiu'ujijv uuoC'Uuauo mul--uiuuruaii'-ĮjSa ’ , ■■ ~ i '“ k

■srį^-&s^,sx:''1i»^'B®sTONA-HiwosiaEse»a6YnAjj>
: kerbiamieji Conn.'h. D. š,ap. A - STRANI) LGNEH f"" 4

MiVitihi iiVicKrnneterlrifcrt _ lt W ,|I V- Į Bskričio nariai apsvarstykite ir <♦ 
prisiąskitd' | apskričio sąsivažia- | «& 
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Rengia

Pilnųjų Blaivininkų Apskritys

1IEDĖUOJ, 18IRŽELIG117 01EN|, 11923 ]M.
■ IiAWEhFCK,M7\te. -

- ■ - ■

Kviečiam yisus-jaunus ir senus ir. seniausius ant 
■ tokio •didelio išvažiavnho, Užtikfhjam kad nei 
vienas nesįgailes tonais, nuvažiavęs, iws visi žino 
kad- tonais yda goriausia vieta aid visos Naujo- 
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.LavTence,
Mąsš. Tai augą?

Tildote galirąą gaąti Mosę vietose: ^Darbinte 
ke/1 pąs .Baraąsįyienę 291 E. Thiyd So. Bos- 

Į ton; K. Žhite^intę, .266 GhĮcj. Koštom-
-V ’

Kaina ląbai.’pxleinąmą t dideliems:$L25y vMkate 
IbOcentą. • ' . y .

• . : d-.-.,',' ■ ’ ’

Trobai išeis .10. Vai. ryte nuo C ir Kifth gaivią, 
So. Boston; Mass, j

t 
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•vimą saro veikėjus,"itad galūtimoHi*,, N^^vi.ir liėtuvąitc! Mos’ tufimo skitenūsią/♦> 

j y”"14’4'“- na- W ^etuvišką ir Mes. esame tik-
$ Tamstos- pns-nte'atėję, paltelio musu uu*

]?iS.)^tąrn^^U;Užgąąė(UntL N ; - /N- :'\v. . ::,

• jjauji Havininkąi: f - - X
• /ySiONn LENCll • " •

? ■- Shutli
^03 Itet A A • A \ /; A A Va a ♦ A a a a a 4 A A A ; ♦T
So, Bosįpm Mass. . ' (1G>

pastatyti. į valdybą tinkamus' na-|*Į* 
rius.. . ’ ’ ' " ’ y • >.

Gumbuievi^ius,
.. L. D. S. 36 kuopos įnndrtoris. HĮ*.
• ^2^^.^:;..♦♦♦ -

REIKALINGI du geri f. \ 
kalvuį pagalbininkaiprie Įy • 
vežina? AH'bitno. Gera užmo*W " • 
.keltis* AtsiŠankite pas ♦♦♦ oaj BuMdivov w- ,-W stj* f*4-

! VIRMININKAS -- VI. PauiauBkM, 
31-lii. S-tli St. Tel. Sb. B. 3335—M.

I ciCE-PIRM. — .T. Jaruša,
. | 440 E. 6-th St., So. Boston, Man*.

I -ROT. RAŠT. — A. Janušonis,
I 1426 Columbia Rd„ S. Boston, Mass*
| UN. RAST. — K. Kiškis.
I ' 428 E. 84h St„ So, Boston; Masa.

*| ODININKAS -A L. švngždts, . • - - 
ii 111 Bowen St., So. Boston, Mum.

TVARKDARIS — P. Laučka,

1 393 R. Fifth St., So. Boston, MaM.
DRAUGIJOS ąnrašas reikale —* >

L. 866 Broad\vnyt.Soi Boston, Masa. . .> 
l ilraugija savo susirinkimus laike 2-r» 
| uedėidlenį kiekvieno mėnesio 1-ma vat 

Į po; pietų;,.parapijos svetainėj, 492 K 
Į Seventh St„ So. Boston; Mass. . }

—-r -

Į. DRAUGYSTES: VALDYB03 .
Į x..-

I PIRMININKAS Jv K Pėfta^kaa,
. .i. - . -.^2..Goid/:St; Šo. ■’Boston; Ma«4•;‘.'

I vtdE.plRM, — Kimtys Ambroiaa. •
feRMOS RŲŠIES. BARBERN£| | . 492 8. 7-th St, So. Boston, Masa
.& ^hiiėrptuk plaukus, yytams, hun\B I CliOT. itA^T. *—JuUu£ Savickas,<"

J- - , a lll Bowon st, S& Boston, MMMr *
turinio -vilkių kvepiančiu

Į KASIEMS ~ A‘ ;NandIton^ . . “ .
I W ftį Brdadura>, & Boatotb 

s Į MARŠALKA ‘ZalMa, . .
į I T - St, So. jBoaton, IfaMK
[ Į Draugija laiko susirinkimus kas trečit 
' L oAriAlrilibnl ktekvtono mlnetio, 2-M. vtl 
’ po pieta iv. Pstro parapljor aaM 4^

' A. sumth SU, Sowtk

i®’«indnis-ir viūtaims. . • j

•'..
i®. AteikiteUr pprsIHkritvIdK aš Ikj 
S Įeitą Kurt Imsite pntftiiklnt't. ’ į 
į C;

f 116 DOReilESTERAVENUE;
- v r| v šteru boston, atvss. <

<

t

-■-’

RufS.es

	1923-06-16
	1923-06-16-DARBININKAS 0001
	1923-06-16-DARBININKAS 0002
	1923-06-16-DARBININKAS 0003
	1923-06-16-DARBININKAS 0004

	1923-06-16-DARBININKAS 0001
	1923-06-16-DARBININKAS 0002
	1923-06-16-DARBININKAS 0003
	1923-06-16-DARBININKAS 0004

