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Katalikai tari suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimai dėl katali
ką spaudo® sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir Žmonėms naudingesnis^ 
negu pirkimas baŽnytinią indą ir 
net negu bažnytines apeigos, pa-’ 

. kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios 

. riąitybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai,, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

' Vyskupas Kiliau.

SVARSTO KLAIPĖDOS 
■’ u • STATUTĄ,

— . Paryžius. — Pasikalbėji
mai dėl Klaipėdos statuto 

. užsienio reikalą ministeri
joj prasidėjo. Ambasadorių 
Tarybą bando išdirbti kon
stituciją disputuojamam 
miestui. Yrą spėjama, kad 
derybos užsitęs apie porą sa- 
vaičią. Lietuvos premieras 
Galvanauskas dalyvauja, 
l;aipo Klaipėdos atstovas. 
Eina gandas, kad lenkai 
bando pakenkti, bet nieko 

• . panašaus čia neteko susekti. 
. Jei ir yra- noras nutraukti 

nuo Lietuvos Klaipėdą, tai 
tas neąpsireiškia Ambasa- 

. dorią Taryboj. IŠtikrąją 
sunku įsivaizdiioti, kaip tas 
gali apsireikšti Ambasado- 
rią Taryb*oj. Todėl dabar
tiniu laiku . tokius gandus
reikia pasitikti labai abeju
tiškai. '.

Viskas nurodo- i. tai, kad 
. ambasadoriai pasekmingai 

atliks darbą ir pagalios pai
nus Mausimas bus išspręs-, 
tas.

Organas Amerikos 'Liėtivi# 
Rymo KatalikųSvento 

Jugžapo Darbininką 
Sąjungos, .

DARBININKAS
—— Kliu——

ŪTARNINKAIS, KETVERGAI8 IR - 
SUBAĮOMlg.

' t r c .......t. t. t «

DARBININKAS 
j 866 Broadway, Boston 27, MftM, 
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Reikia priminti, kad vas. 
16 d. ambasadoriai padare 
nuo armisticijos laiką neiš
rištam klausimui galą ir mU 
tarė priskirti. Klaipėdą prie 
Lietuvos. Bet kai derybos 
dėl Klaipėdos statuto prasi
dėjo kovo mėnesį, tai tesėsi 
iki vidurio balandižo be jo
kio pasisekimo. Nei jokio 
sutarimo nepasiekta ir visas 
dalykas pasiliko kabėti. Da
bar yra viltis laimingesniam 
galui. '

Speeijalė Komisija Klai
pėdos reikalams yra La- 
roclie’o . pirmininkaujama. 
Kiti dalyviai yra Gailius, 
Klaipėdos direktorijos pre
zidentas, Stikliorius, Klai
pėdos lietuvią sąjungos de
legatas, Kraus, Klaipėdos 
vokiečią atstovas ir Sidzi
kauskas Lietuvos atstovas 

Tautą Lygom.
Kai šis klausimas galuti

nai bus išrištas, tai vienu 
pavojingu tašku bus mažiau 
Europoj. z

(IŠ Christian Science Mo-
. ’ nitor) . .

o

NTEKO GERO.
Cliicago. — Earmer - La- 

bor partija sušaukė suvažia- 
. vimą nuo visokią Amerikos 

radikališkąją gritpįą ir dar
bininką organizaciją. Tiks- 
las suvažiavimo išdirbti san
taiką tarp tą organizaciją ir 
nustatyti bendrą visą remti
ną kandidatą į prezidentus.. 
Tečiau? šitame suvažiavime 
nei minutos santaikos ii* 

. tvarkos nebuvo. Mat suva- 
žiaviman įleista komunistą 

‘ delegatai. Ją prigarmejo
■ keletas šimtą. O su tokiais 

’ elementais, kaip senai žino-
’ ma, nėra rodos . :

^Pagalios Farmer - Labor 
partija pasiūlė rezoliuciją, 

■ kurioj pareiškiama, kad su
sitarusieji eis prie reformą 

. tik legaliais ir konštitucijo
nuliais keliais. Svarbiau-

■ ' šluoju ginklu, ją būsiąs bal
savimas. , Jei šitoji rezoliu
cija bus atmesta, tai šuva-' 
žiavimas skils — kraujo ir 
revoliuciją trokštantieji pa- 

■ ; siliks.sau, 0. rimtieji dėlega- 
• tai posėdžiaus skyrium.

Kaip .sykis ši rezoliucija 
. aįmesfa ii* rimtiesiems, dele

gatams nebuvo vietos suva
žiavime. i ; .

Šitame suVažiavime far- 
. merią visai mažai tėra ir ą- 

■■ pm. juos retai teužsimemv, 
• ma. ;

valstijos pramoninis’: teis
inas, gavęs smūgį iŠ Aug- 
ščiausiojo Teismo dar nori 
gyvuoti. Gubernatorius pa
prašė teisėją atsisakyti nuo 
algą ir teip automatiškai 
baigti savo darbą. Teisėjai 
sakė tęsia savo darbą, bet su 
kupmažiausia išlaidą.

NORI RUSIJOS 
ŽIBALO.

Berlinas. — Du Amerikos 
biznierių Harry Slnclair ir 
Albert B. Dali, buvusis A- 
merikos vidurinią reikalą 
sekretorius, išvažiavo Rusi
jon derėtis su sovietą Val
džia apie išnaudojimą Rusi
jos žibalo versmią.

STREIKUOJA DOKŲ 
DARBININKAI,

LondMi. ?— pereitą pane- 
dėlį prasidėjęs doką darbi
ninką streikas prasiplatino 
Streikuoja apie 110.000 dar 
bininką. ‘ _...

GERIAU, NEGU
TIKĖJOSI.

Normood, Mass. Liepos 
4 d. čionai lietuviai taip pa
sirodė, kaip nekuomęt ikšiol. 
Tokio pasisekimo turbūt nei 
patys nesitikėjo, nors uoliai 
prie to' rengėsi per ilgą lai
ką.

Minėtą dieną buvo lietu
vią parapijos piknikas. Į- 
vyko didžiausiame ir pato
giausiame šio miesto darže, 
kur paprastai būna didžiau
si amerikoną piknikai. Vis
kas buvo -sutaisyta taip, 
kaip paprastai daroma ame
rikoną. Tvarka buvo ir-gi 
gera. Norwoodiečiai išanks- 
to žinojo, kad į tą ją pra
mogą gal daigiau ameriko- 
my sueis, negu lietuvių. To
dėl taip sutvarkė, kad atė
jusieji amerikonai nusispjo
vę ir supolekavę neišeitą.

Norwoodo lietuviu koloni- t 
ja nedidelė ir parapiją už
laikyti helęngva. Todėl bu
vo pasiryžę pasinaudoti 

■“fordžiuląjum’’ ir sustiprė
ti. Tas pilnai pavyko, nors 
ne be išgąsčią. Mat prieš 
pat šventę oras buvo lytin
gas, o Šventė išaušo* ir-gi ne 
visai giedra. Po pietą apie 
trečią valandą, net lyti pra
dėjo. Lijo veik ištisą valan
dą ir nė vienas galėjo ‘pulti 
nusiinininian. Tečiau lytus 
apsisto j o, oras išsigiedrind 
ir tada pramoga pradėjo įsi
siūbuoti ir taip įsisiūbavo,, 
kad vakare didžiules parke 
žmonią minios kaip . Jūre 
bangavo.

Apie 10 vai. vakare. ėmė 
pokšėti “firenorks. ’’ Retai 
kada Nonvoode tiek ugnią 
buvo leidžiama į padanges, 
kaip šitame lietuvią pikni
ke. . .

Senieji noriyoodiečiai sa
ko, kad nematę tame parke 
tokią minią žmonią ir taip 
gražiai sutvarkyto ■ pikniko, 
■kaip šis lietuvią piknikas. .

, Lietuvią buvo nemažai , iš 
visą apylinkių. Daugiausia 
vienok buvo iš Bostono ir iš 
Montello. •

buvo arti 
bilią šimtais., 

j. ir Cambridge 
:ręprezerituoja- 

Atsilan- 
• laikui Tėvas 

Gi Tėvas

pavyzdingiausio apsėjimo 
išvažiavimas. Kalbos, ap- 
sejimai, mandagūs ir švel
nūs, Visi blaivūs, . Garbė 
Vyčiams už tokią ekskursi
ją; Lai Vyčiai turi bent po
rą dar šiemet. Amerikonai 
gėrėjosi išvažiavimo pavyz
dingumu. Polieemonas. sa
kė : “ I nęver saw. a bettėr, 
eleanėr and happier outing. ” 
Lai Vyčiai vis vadovauja 
prakihnąne.

Liei>os 8, po . pietą suva
žiuos Palangą Caiąbridge,. 
Nash.ua ir? Lavvreneę mažią- 
teliai po vadovyste Marijos 
Vaikelią.. Vaikai turės žais- 
mią ir suteiks tėvams dainą 
programą.

Kun. .Juškaitis vesdamas 
Vyčiu išvažįaviino progra
mą apgarsino, kad liepos 29 
bus jo parapijos didžiulis 
išvažiavimas1 . Palangoje. 
Cambridgeiečiai' dalino ten 
apgarsinimus.

Reporteris.

i,

- NUGĄSDINO. .

Kai atėjo ži
nia apie tai buk Anglija ke
tinanti padarytį sutartį su 
Vokieti ja skyrium nutT ali- 

: jautą, UrfraReūzai iš to la
bai- nusigando. " Nurodoma, 
kad'Anglija bendrai Veikda
ma su Vokietija gali šudary- 

TŲS SAVO PABEĄ: ; ti E^opoj stiprbtušią koali- 
Kapsas, —- Šios ciją •'i

ii

t
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1000, auto 
So. Boston 
buvo šauni 
mi Vycią 
kė trum]
Urbonavyč 
Mockus,. Tetas Juškaitis da
lyvavo visafcena.

. t- W c.

Bašeball laidė mažas Law- 
rence’o teamaš su So. Bos- 
toniečią dieniaisiais.

Lenktynes vadovavo J. 
Svirskas ir j L. čėbatoriutė. 
Laimėtojams buvo_. gausiai 
duodama į$Vamį. • r

Aštuonios krautuvės buvo 
atidarytos nuo ryto iki va
karui ir visos buvo labai 
“bizi.” Visi, grįžo namon 
pilnais glebiais: lazdūkią, 
baliū'ną,’ lėlffi, saldainią. 
" Programą gabiai vedė Tė
vas Juškaitis. Linksmai dai
navo So, Bostono didelis 
choras. Garbė So. Bostonie
čiams ir ją vargonininkui p. 
Karbauskui- Ją pasišventi
mą apkainavo. žmonės ir
gausiai metė clešimtukus į ją 
vargoiią fondo bankeles. Be- 
-veik kiekvienas choristas po 
vieną ją turėjo. Padainavo 
gražiai ir Cambridge’o ir 
.LavTencė ’o chorai. Bravo!

Tėvas (Juras pratarė apie 
jauiūmo uždavinius. 'Tėvas 
Mockus ilgiau apie jaunimą 
kalbėjo. Kalbėjo ir studen
tai Bačys ir. P. Daužvardis. 
Vakare buvo.šokiai. Ir vi
si linksmus ir patenkinti bu-* * ■** 
vo.

Atvažiavusieji gyrė Pa
langą. Visi sako, kad Pa
langoje patogiausia vieta 
ekskursijoms I Apielinkė. .di
džiausia. Lapai, žolė, me
džiai— viskas šviežia, nenu
trypta.. Tikras čia poilsis!

Ežere šį sykį’nieks neban
dė skęsti. Beveik kas nedėl- 
dienis vieus-kjts įpuola eže
ran į gelmes ir. pradeda skęs
ti. Ikšiol skęstantieji vis ta-' 
po išgelbėtu ‘ Per, Vyčią iš
važiavimą nieks nereikalavo 
jokios pagelbos. ' ' '

Visiems. išvažiavimo ren
gėjams yra garbė už: suren
gimą tokią pasekmingą Vy7 
etą gegužinę. Bet sekantie
ji dribo sunkiausiai ir il
giausiai. Todėl užsipelno 
speėįalį pauąiięjimą. Tie iš- 
-važiavimo šulai buvo: Savic
kas; .Baiievyčiąs, jjukiięvy: 
ciutė, Kalėda; SideTavičiu- 
tė,ZaleckąSiKriviute^ Vik 
kištus, čėbatoriutė, M. Gru- 

■dzinskiutiV -
■.A Atvažiaviisieji. .nustebįud 

.: 5*įsfts;savd'Wvyž.dipgti apse- 
inišįpmis kun. Virmąuško 10 jinnu ' Yra; yisiį viena ir ta 
vai, . - 1 (pati miom< nė kad tai buvo

i'

VVUIU N. A. APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMAS KO' 

PUIKIAUSIAS. ■ Ų 
■■ Laicrence, Massi. — Ryte 
liepos 4 d išrodė aut lytaus. 
Apieįpietūs net ir .Uju, Bet 
galop oras- ani tiek pagerėjo, 
kad uolieji 'Vyrią rėmėjai 
ąkaitMngai- ątsilatikė it ‘ge
gužinė buvo 'puiki ! ; j - 
,išvaziavimas prasidėjo su

«.

4

**

KAREIVIAI PUOLA 
STREIKIERIUS.

Sydney, N. S. — Kanados 
kareiviai ir valstijos milici
ja liko sustiprinta ir laiko 
apsupusi Britislr Ęmpire 
Steel Corp .liejiklas, prisi- 
bijant atsinaujinimo' riau
šių, kuriose pereitą septin- 
tadienį keli desetkai strei- 
kierią liko sužeista susirė
mimuose su policija ir -mili
cija. ’ ’

Kareivai vis dar puola ir 
muša streikerius ir- vaiko 
juos durtuvais ; puola ir nnb 
ša streikierius ir valstijos 
raitoji milicija. Deivi to jau 
ne vienas susirėmimas išti
ko.

Liepos -2. d.
/ PIRMIEJI DVYLIKA.

> f f

: Lietuvią Darbininką Kooperatyve Sąjunga jau gavo 
dvyliką pirmąją narią. Iš. ju 1Q jau seniau buvo L. D. S’, 
nariais; du naujai įstojo.. Buvo.tai Newarke,-

Liepos 1 d. organĮzatoidus kini. K Kemėšis laikė pa
rapijos svetainėje prakalbą. D ei šilto oro atsilankė ne- 
perdaugiausiai. Bet kurie atėjo, reikalą suprato, nuoŠir- 
clžiai pritarė ir pagal išgaliu parėmė. ,

J Ičooperaciją-įstojo : Juozas Sereika, Kazys Krūme- 
nas. Jonas Gvązdaitis, Jonas Daukšys, - Juozas Bružas, 
Vincas Aptulis,. Juozas Žemaitis, Kun. Ign. Kelmelis, 
Stasys Daunoras, Daminikas Janulionis, Juozas Leisiuo- 
nas, Ant. Masaudukas. Jie pirko 22 Šeru. Gatavais pi- - 
nigais jie sudėjo $85.00;. $1’5.00 liko skolingi; žada-ne
trukus prisiųsti per kuopą.. Vienas įnešė senosios pasko
los kvitą ant $10.00. Trys vietiniai L. D. S. namo bonu 
savininkai, turiutieji-boną už $150.00 į susiriskimą neatsi- 
laiikė/ Bet; anot jii draugą, nesą abejones, kad jie savo 
bonus perves į naujosios kooperacijos Šerus. *

Didžiuma prisirašiusiu pažymėjo, kad jie daro tik pra
džią ; kad jeigu jie matys gerą pirmyneigą — jie ims dau
giau L. D. K. S. Šerą. Tuo pasirūpinsianti vietinė, kuopa... 
Atsargumas suprantamas ir nepapeiktinas. Tiek sykiu 
užvilti, j itv ir turi būti atsargūs. Prarastą pasitikėjimą 
tik išpalengva bus galima atgauti. /

Pirmąjį žingsnį padare, šu Dievo pagelba, žengsime 
toliau.

• * , .

Darbini]ikai, tėmykite niaują raidę mūsą varde. Ji- 
reiškia, “kooperaciją. Ji — tai naujai -nušvitusi žvaigž
dutė, rodanti tikrąjį darbininką kėlią. Kviečiame bro
lius ir seseris sekti tą žvaigždute. ' s Į

F.KN

'DALYVAVO ANGLAI.

Portland, Orei — Ketvirr 
prez. Ilarding, dalyvavo .ir 
vadovaujančią rolę vaidino 
tosios liepos iškilmėse, kur 
Anglį j os kariuomenė. Anglu 
jos jūreiviu būrys kartu su 
Amerikos kariuomene mar- 
šavo pro standų, kur prez. 
ITarding buvo, Anglijos ka
rinis . laivas iššovė 21 šūvi, 
kaip yra paprastai šitokiose 
iškilmėse.

■ Tai pirmas atsitikimas, 
kad Amerikos neprigulmy- 
bės dienos iškilmėse daly
vavo Anglijos karines jė
gos. • • . .

NESUSITAIKO DĖL 
SACHALINO.

Tokio, Japonija. — Esant 
, didėliam skirtumui kainoje, 
kurią ‘Rusija reikalauja už 
Šiaurinį Šaehaiiuą Ir Japo- 

. uijos, pasiūlytos, kainos, de
rybos *apįė Japonijos nupir
kimą tos' salos pertrauk
tos Rusijos-Japonijos kon
ferencijoje, Icūrt’ 'stengiasi 
surasti pamatą diplomatinei 
koiifereneijai, Japonija už 
šiaurinę Sachalino salos da
lį siūlo '150,(100,00(1 yeną, o 
Rusija’ reikalauja - 1,0(10,- 
000,006 auksinią rublią.

Dabar eina derybos apie 
suteikimą nekurtą koncesi
ją Japonijai. , ‘ ■

SKAITYKIT IR PLATINAU 
1 "DARBININKĄ"

IMTYNES NEPAVYKO.
Shelby, Mom — Liepos 

Ketvirtoje čia įvyko gailios 
imtynes taip garsią kumšti
ninką Denipsey ir Gibbons. 
Imtynės. visais .■ žvilgsniais 
nepavyko. Svarbiausia, tai 
žmonią.. nedaug tesuvažiavo.

Buvo tikėtasi 30 specialiu 
traukiniu, o atvvko tik Q 
traukiniai su pasažieriais 
pamatyti imtynią.* Įplauką 
tebuvo arti $200,000, o išlai
dą buvo arti $400,000, Im
tynių promotoriai’ atsidūrė 
didelėj skylėj. Shelby’o 
miestelio majoras prikišo 
$150,000. Visa promotorių 
viltis, tai. iš judomują pa
veikslu, .

Imtynės pasibaigė be lai
mėjimo. Č’ampijonas Demp- 
sey neįveikė, (libbonsoį to-. 
dėl jis. pasiliko čaiupionu.

GAVO PASITIKĖJIMĄ

D^ C: Liepos r 
2, 1923 (L. 1. B.l — Naujas $ 
Mnuateriit Kabinetas gavo 
vienbalsį Lietuvos. Seimo vi
są partiją.ir mažumą‘imsi*!’ 
tikėjimą-, Socialdemokra^ ■*' 
tai susilaikė. Ministevis 
PiTimnhikas, p. Galvanaus- 
kas, išvaižavo Paryžiun. * •, .

.JT

t

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE! .
Kad “Darbininkas’* jau parduoda Lietuvos pinįgą^eli’ 
tiį perlaidas ir savo ^draugams darbininkams enteikia 
patarnavimą. • Tai-gi visi tie, kurie norite kad dusą?

. siunčiami Lietuvon pinigai patektą į Jūsų gimanią ram 
kas, visiibinet kreipkitės “DARBININKAI1 jisai

' visuomet nuoširdžiai Jums ptaaTiiauSi v .'V
Darbininkai, atsimnkitė kad “Darbininkas*1 yra Jūsų * 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Sįąsdami pinigus 'at. klausdami litą kainąLyisuomeį adri . 
suokite laiškus Šiaip t

. ' odarbtninkas,** 7 č “
866WeBtBroadwayr Boston 27, Ma»
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■ įeina JI South Boeton’o utarnlnkuis, 
;4btwgafa ii Bubatomlif. Leidžia Am. 
btaroirgr Btmo Katalikų šv. Juozapo 
FUUM1MJMKV ŠAJUjNGA, *
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L. D. K. S. prasideda su 
? 12 šeriiiiiikų, jei neskaityti
: užsirašiusius šorus L, D. S 

seime, Skaitline 12 visiems 
žinoma.

L. D; K. sukouperatinama 
suiyįsu jos turtu ir bizniu.

Į *Po tiek kooperacijų žlugi
mu, po bendrovių apvylimų 
nelengva prieš visuomenę 
atsistoti sii„ kooperacijos o 
balsiais, o dar sunkiau vy
kinti ką ‘nors kooperacijos 

. pamatais. Pasisekimas ga
li būti tik veikiant su. drąsa, 
pasitikėjimu ir teisingumu.

' Taip veikiant -pasisekimas 
’ tikras. - i

Kapitalistinį surėdymą 
seks* kooperatinis surėdy
mas. Naujasai’ surėdymą* 
vykinamas senojo pašonėj. 
Tas apsireiškimas žymus 
Anglijoj; Vokietijoj, Belgi 
joj, Holandijoj, Danijoj.

. Aiigiijos kooperatyvai valdo 
i Ą0,00D likerių ūkio .žeme 

Anglijo j, 10,000 akerių kviė 
čių žemės Kanadoj, 40,1)00 
akerių arbatos plantacijų 
Arijoj. Valdu paimu daržą 

’ AĮ’ riko j, * y y i ą mgy n ų 
nijoj ir D ra iki joj.

Naujai tvarkai 
kapitalo < darbininką 
trūksta!, Amcriki >s 
las per darbininkų 
pereina penkis kaltus p i 
vienus metus, dertik <lai 
Mimikai su.ri< >rgm i izūo ja.
kaipo vartotojai, iiii milži 
niška kapitalo dalis be jokių 
revoliucijų pasj lieka pm 
darbininkus. Vėliau darbi 
Įlinkai. susi j m įgs ką i p< > gr 
mintojai.

Kas stoja ant. kelio kad 
darbųiinkai perleidžia vis-; 
Amerikos kapit alą per sav< • 
riiūkaū penkis ‘ svirius per 
metus ir jo nepalieka tarp 
.savęsl Kelią darbininkam:-- 

e, nepatyri- 
; neišri-lavi-

».
w

i • r •
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y ' 
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ketvirforius Chieaguj vėl 
prasidėjo, radikalių ųiėmen-N 
tų suvažiavimas tikslu į- ’ 
steigti partiją. ją suvažia- 
va gan įvairaus krjųisnio 
..gaivalai, pradedant nuo pa
prasti! liberalų ir baigiant 
Lidsevikuujaiieiuis ‘ elemen
tais. Mažai a-v ilt ie s-kad -
kis suvažiavimas ką -nors 
stipraus sutvers,

Amerikos radikalai bandė
*

; verti organizacijų. Šutvė- 

■;ijjHl&iht 'partiją, Farniet- 
iuihor partiją ir dar keletą* 
Daugiausia energijos išęik- 
vi jt a’ soči j a 1 i st ų ir” ai dubli st ų. 
Ir abeji nukentėjo pilniau-. 
, ią Bėpasiseldnup Išrodė,

: įs i r-išdirbs bcudrą^vislems 
radikalams priimtiną- plat
formą. Tu neįvyko. Seno
lius organizacijos Ippoinoš ir 

a įnirta bus bendrai veikti 
a.

visų i'adikaliŠkųjų organi- 
ariju; Sugyvenimo ir vei

kimo būdų turės išdirbti dm 
kartinis Cliicagos suvažiavi
mas.. .

Amerikiečiai radikalai pa
sekė anglus, kurie suvieni- 
■i) atskiras radikales urgaui- 
•uu-ijas ir sutverė visiems 
l-undrą Darbo Partiją.

(Naujausios iš suvažiavi- 
i r -,ži m < >s ske Ibi a,. - j< igdš su-

’ ažiavimo nieko gero iieišč-

Ispa

JAUNIME
‘ LAUK ATVAŽIUOJANČIO 

PIBMINĮNKO..

" Girdiiniukų pirmininkas, stu-. 
Lentas Petras Daužvarclis reika- 

itiis dešimtukų vajaus (męksleivių 
reikalais) per liepos mėnesį lan
kysis žymesnėse lietuvių kolonijo- 
>e ir kalbės jaunuomenės.susirin- 
imuosc..
(uedriuinkai ir ‘vyčiai, suveng- 

kite jam prakalbas pagal skelbia- 
r»i.jo. maršruto ir visi į tas prakal
bas lankykitės. Atsiveskite ir 'tė
velius, ir kitus-save prietclius. Su- 
A-žiiiokiie visų-pirma su savo 
crb. kun. klebonais ir susitarki- 
v, kada ir kur prakalbas sureųsi- 
ii. . :

P, Daužvardaio Maršrutas,
. Liepos 5 d, So. Boston, Mass. 

Liepos 7.d. Amstvrdm, N. Y. 
Liepos 8 d. Roehoster, N. Y.

: Liepos 10 d. Detroit,' AlicK.
Liep. 12 d. t.t ratui Kapris, Mieli. 

- Liepos 13. -20 dd. Gliieago’,
. . • . Cicero ir apielinkėje.
Liepos 21— 22 <ld. CLeveland, O. 
Liepos
Liepos 21 .d, Homestead, Ba.

i

•>

Dabar pasakysim vieną atsitiki- , 
mą. Tamstos žinote .tą kalną tuoj 
•už Žagarės, kur yra Latvių, baž
nyčia, ‘tai pas mus, gegužės 7 d, 
buvo taip vadinama medžią sodi
nimo šventė. Sumanė nuo visą 
raąkyldu ir. visą draugiju paso- • 
dinti medžią ant to kalnordel-at- - 
minties. Prieš tą šventę nueita 
kasti duobių dėl "tą medžių. Be- 
kasant atrasta namo fundamentas 
ir ląbai didelių akmenų. Toliau . 
atrasta trys žiedai, trys, šiektinės, 
d?) gabalas žibučių, senoviškas 
durtuvas, trys peiliai, labai sto
ros plytos sii raidėmis, puikus ža~A 
H kokliai, lUfbt&uoti/ ang
lių'ir. pelenu, šepoviškn pinigų, 
karoliai ii* sėdinčio žmogaus kau
lai; Kalbama, kad iš Kauno at
važiuos tyrinėtojai ir ieškos tame 
kalne daugiau daiktų! Hpėjama, 
kad toje vietoje buvę namai, ku
rie tapo apnešti smiltimis*

Pilnėtojo šventėje su labai pui
kiomis iškilmėmis ėjo medelių so
dinti. Muzika griežė,- vaikeliai 
dainavo ir nešė vėliavas. Kiek-. 

‘ viena draugija ir kiekviena mo
kykla nešė medelius'kartu su lo
petomis ir-pasodino atminčiai,

Tose iškilmėse dalyvavo visi, iš- 
skirant žydus. Tuomi žydri atsi- 
skyiimu kun. Latvis buvo labai 
užgautas. Sakydamas prakalbą 
kad davė žydams pipirų, tai pei- 
buočiai labai nusigando.. Gale 
prakalbos pasakė, kad . nereik 
mums tų išgamų, tegu važiuoja į 
Palestiną-medžių sodinti ir su jais 
neturėkime nieko bendro. Iš tos 
kalbos mūsų žydeliai fhbai nusi
minė. ■ '

Dabar už miesto iki Tarnų ’dva- 
ruko yra mieruojama žemė. Kal
bama, kad tai daro dėl miesto 
praplatinimo. .šįmet • pavasaris 
labai vėlus. Produktai kasdien 
eina brangyn. Karvė kainuoja a- 

, pie 700 litų o geras arklys net po
rą. tūkstančių litų;

«

.. i

r )

»

>
M
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j tų apsaugo j amus. Ji privalo rūpintis visa 
visuomene, nes prigimtis pavedė ją globo
ti vyriausiajai krašto valdžiai, tąipr- jog vi- 
sūoipbiies ’ gerpv'ę j*ra, UėtiW ^vyriausias/ val- 

£v4 / i- ..A u £ įA yįejūjjpsĮg yįyrįaiisybes . \ /
Mis ir prasmė, Vyriausybė prf-

Ir išdygo -darže gėlė, g .
Vai ku-kit, . g-

’Iš po žiemos prisikėlė ■ $
ar~kU“kvtr~-— ----- — — ■—

** I* I
Augo dieną antrą, trečią,

. Vai ku-ku.
Stiebą, tiesia, lapus plečia, (Tęsinys)
Vai ku-km • juo labiau.esti tobulinami, .tuo piliečiams]

darosi geriau ir laimingiau gyventi. Minė- 
Išaugino liemenelį tų priemonių pagelba valstybės valdytojai

, A s ‘i kaip irtiems,v ftaip iuYąrgšų gyvenimui
/Ij" sįĮkrdvė įpn^itrmįĄ/ - d§įg\^;ėįp^padai^tAjic^4urip 

- A ai ku-ku. pilniausius teisės ir. nieks negali jų kaltinti, esl^n0 511. . - i-

Pražydėjo skaisti rože^ buk jie, esą, bereikalingai kisasij nes ru- 1 _ ------ .... . ..
Vai ku-ku. pintis visų gerove yra tiesioginė valstybesĮ -
Jus žiedelis atsivožė, pareiga, ir juo- daugiau bus naudos iš to 
Vai ku-ku. bendroj rūpinimos, tuo mažiau tereikės įeš-

------ :------ —■------- :------------- —vrkdrtatskmiyąiri^^
Rausvas žiedas, žalias la- kelti. * •
Viii ku-ku. / . [pas, ‘ Betoy siekiant dalyko giliau, 'reikia at- 
Ir. paplito gardus kvapas, siniinti, kad valstybes esimo tikslas yra vie-l 
Vai ku-ku.: nas ir bendras kaip didiesiems, * taip ir ma-j 

žiesiems. Beturčiai yra iš prigimties lygia 
+Šale augo jurginčlis, . teįse Kaip ir turtingieji piliečiai t. y. tikros
Vai ku-ku, gyvos, dalys, iš kurių, šeimoms topiiiin-
Margažiedis, didgalvėlis, . įaūjant, susidaro valstybės kūnas, ■ nekal- 
Vąi ku-ku. įbant jau apie tai, kad kiekviename mieste

• . ' yra žymi jų dauguma. • Kadangi būtų di-
Rausvą ložę, panų ėjo, lūžiausia nesąmonė viena piliečių dalimi tė
vai ku-ku. sirūpinant, kitą.visai užmiršti, tad išeina,]
Jai galvelę palinksėjo, kad vyriausybė privalo imtis reikalingų 
Vai ku-Ku. priemonių vargšų reikalams ir gerovei ap-
„ ‘ . v_ ]ginti; to nedarant, bus mindžiojama teisy-l
Ji* rozt"s’ be, kuri liepia kiekvienani duoti, kas yra]
2aL A... _: Lp. _ Išmintingai tuo reikalu sako šy. Tomas:I
^uzav etas žiedo grožės ,. dalis, ir visuma yra tulu žvilgsniu.
Vai ku-ku. ■ tas.pats dalykas,’ taip lygiai ir tas, kas•pri-Į

Idauso visumai, yra tam tikru žvilgsniu ir! 
dalies” (2. 2, Q. 6 I a I a d 2)* Todėl pir- 

. -Įmiltinė iš visų skaitlingų ir nelengvių gerų 
..vi-

f

v

'■»

liinis, nes ir filosofija ir krikščioniškasis ti- 
‘ ke jimas mokina,. Šalies valdymą turint būti ‘ . 
Į prigimties, nustatymu naudinga nu patiems 
valdytojams, bet valdomiesiems. Kadangi 

j valdžia paeiną nuo Dievo ir yra lyg’dalyva- 
vimąs paties Dievo valdyme, todėl reikia 
valdyti taip, kaip kad Dievas tai daro, ktt- 

Į riš vienodai tėviškai rūpinasi atskirais ir vi
sais daiktais. Užtat, jei visuomenei ar ats
kiriems luomams yra padaryta skriauda, ar 

[ji tik grąso įvykti, jei to negalima kitaip 
prašalinti ar sulaikyti, tuomet reikia, kad 
įsikištu vyriausybė, • D visuomenės ir ats
kiru žmonių gerovei svarbu, kad visur bū
tu.ramybe 'irtvai-ka, kad šeimos tvarkytus . 

j ir gyventi! Dievo įsakymais bei į'gimties į- 
statyinais; kad religija būtu praktikuoja
ma ir gerbiama; kad privatus ir viešas gy
venimas būtu doras ; kad teisybė būtu šven
tai pildoma, neleidžiant be baimės viens ki- 
to skausti ; kad dugtij svėild piliečiai, ku- ' 

Į rio liūtų tikę;! reikalui-esant, remti ...ir girt- - 
ui visuomenę. Todėl, kai dėl darbininkų • 
nedarbo .arba-sutarto darbo pametimo vi-, 
suomenei gręsia suirutė; kai biednuomenės. 
šeimos įta; kai darbininkų religojos reika
lai yra skaudžiami, neduodant jįems tinka
mus progos tikybos priedermėms atlikti; kai

Bet jo rožė neatbojo, 
Viii ku-ku.
1^ries saulutę viensypsojo, vapiyįojų pareigų — tarrūpintis lygiai 
v ai ku-ku. ., Į safs piliečiais, užlaikant taip vadinamą Į

‘ ‘ skirstomąją ” teisybę. Kad ir visi be skir
tumo piliečiai privalo prisidėti prie bendros 
gerovės, iš kp savaime tenka naudos .ir kiek
vienam atskiram piliečiui, tai vistiek lygiai Į 
ir vienodai visi to daryti- nekaip negali, j 
Kaip įiesimainytii valdymo būdai,. visados 
bus skirtumų piliečių tarpe,, ne be to jokia 
visuomene nei gyvuoti, nei neg’ali būti su
prasta. Būtinai reikalinga todėl, kad kai--Į 
kurie pašvęstų save valstybės reikalams, 
kad kiti įstatymus leistų, "treti teistų, kad 
pagaliau būtų ir tokių, kurie..mokėtų ir bū
tų įgalioti vesti-miestų reikalus, rūpintis 
krašto apsauga. Aišku-visiems, - kad visi 
Šitie žmonės turi pirmenybės, ir kad bent 
tautoj jie privalo būti laikomi pagarboj, nes 
jie dirba visųpirma. ir- tiesioginiai visuome
nės labui. - Kitaip tie, kurie dirba kokį nors 
pramonės darbą,. — jie ne taip betarpiai ir 

,ne tibk, kaip kad anie; prie visuomenes ge
rovės teprisideda; - bet, žinoma, ir jie la-|

Margažiedis suplaktojo, 
Vai ku-ku.
•TyEai rožei pakuždėjo,
Vai ku-ku.-

dirbtuvūse gresia^ pavojus darbininkų dorai '* 
iš to, kad tenai vyrai ir* motays dirba drau
ge, ar iš Įdtokių pagundų į blogą; kai darb- 

[daviai užkrauna darbininkams persunkiu 
naštą, arba spaudžia juos sąlygomis, žemi- ■. 

. nančiomis žmogaus, verte; kai darbininkų 
sveilcatB-kenkiama nepakeliamu if jų lyčiai 
bei amžiui netinkamu darbu, —■ tai tuomet, 
minėtuose atsitikimuose, būtinai reikia pa
vartoti tam tikrose ribose įstatymo jėgą bei 
įtakų. Kokiose riboje tai darytina; nurodo 
pats reikalas, kurio dėliai vartojama įstaty
mų pag alba, t. y. įstatymai neprivalo'grieb
tis daugiau nei toliau siekti, negu to reika- 

Į lauja blogybes ar pavojaus prašaliiiinias.

Be.skirtumo teisės visų piliečių turi 
būti šventai gerbiamos; vyriausybe turi rū
pintis, kad kiekvienas galėtų naudotis sa
vo teisėmis, drausdama1 ir bausdama kiek
vieną teisių laužymą. Bet, ginant atskirų 
žmonių teises, reilda ypač atsižvelgti į silp- * 

Lai daug naudos visuomenei atneša, kad irĮimosius ir biedinuosius. Turtingieji yra ša
lie tokiu tiesioginiu būdu. Kadangi visuo
menės labas privalo pūti toks, kad, jo pa
siekę žmones* taptų guresniais,, tai supran
tamas: dalykas* jog tas labas'turi glūdėti y- 
pac visuomenes doringume; Vistik gerai su
tvarkyto j,e valstybėj visoldų gėrybių per- 
teklius yru būtinas: “"juos vartoti yra .rei
kalinga dorybei” (S. Tlioim De* reįv 
prinrip. Itv I^). šitoms gi gerybėms ga- 
įnintr yra ypač .vaisingas ir būtinas darbi
ninkų dailias, vistiek ar jie laukuose,, ar 
fabrikuose darbuojasi. Toje, srity jų darbo 
vaishigiunas yra tolus, kad, tiesa pasakius, 
valstybių turtai ne iš kitur, kaip tik iš dar
bininkų darbo kyla. Todotyfa teisinga, kad 
Vyriausybe rūpintus dariiininko gerove. kad 
už tą visuomenei naudingą darbą ir jis tu
rėtų ką. nors, kad: geroj pastogė jo, aprody
tas iv sveikas jis lengviau gyvenimą pra- 
•gyvėĮvtiL ; Iš Čių išrink; kad .reikia Vemti 
.kA« tik galį būti naudinga darbinin
kų -būviui,; šitoks besirūpinimas.netik nie
kam nepakenks; bot priešinga^ bus visiems 
nauilingasr nės valstybei yra. labai svarbiu 
•kad nevargtų tie, kurio ganuna taip rrika* 
lingu dulkių. { ; ; ' ’ ’ .1 ’

' Va Klykė. neprivalo, kaip jau šakėm* 
IHigilmšn ViKriiov neį šriiūos; yra iri- 
singa* kįuį ir atskirmn Žimriui.ir šeimai -M- 
tų leista liuesai veikti savo nusimautum. 
kol jie nedaro.skriuudos nei Visuomenei* nei 
atskiram žinogui* Betgi viriaUsybo priva
lu daboti, kad ir visimniepi ir jus dalys bū-

«m įĮ.jfa5Į|h..Mirfiiifo . I.mjĮ,.O.Į. .1, T. r L..*

Vai, rožyte, mano miela, 
Vai. ku-ku.
Myliu tavo kilnią sielą, 
Vai ku-ku.

Tarki žodį, ranką duokle,! 
• Vai ku-ku..
Link į glėbį nesiyruokie, 
Vai ku-ku. .

Rengia LDS. New York’o ir New 
J-erse-y Valstiją. Apskritys.
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HLOOMFI E.LD, N. J.

Toj pat vietoj kur buvo- pereitais 
metais.

Prasidės 1 vai. po pietą.

Bus Didžiausias šurum—Butum.

; Visi apylinkes lietuviai kviečia
mi, būt i ant šio išvažiavimo, nes 
tai bus didžiausias ir gražiausias 
išvažiavimas su tiiriiiuig:u progra
mų. Važiuodami j.išvažiaviūuį ga
lite nevalgyti ir negerti, nes ini-. 
lietame išvažiavime bus - visokią 
. algiii ir gerviną. Programas su-

• .dilūs iš lenktynių, virves trauki- 
ai-io, dainą* muzikos ir prakalbą.
Kalbės garsūs kalbėtojai — dar
bininku užtarėjai. Adenas kalbė
tojas bus tik-ką atvažiavęs iš Lie
tuvos ir kiti garsūs kalbėtojai.

Gerbianti lietuviai-darbininkai! 
.ytsilaiikykile ant šio taip gražaus 
išvažiavima i įtrinkime visi dar- 

’ biiiinką įrėikaluŠI ■ Juk tai vienin- 
elo organizacija, kuria įneš dar

bininkai galime džiaugi įs. Štai 
<os oraankaeijos •veikėjai deda 
pastangas, kad surengus puikiau- 
dą pramogą į kurią kviečiami 
kaip L.I )S. nariai taip, ir pašaliniai 
itsilauky t i ir pasimatyti, pasikal- 
bvti lie-i ■ pasidalinti' įspūdžiais ir 
'neini paremti virš minėtą orga- 
nmrijip - ’ ... :

.' Komisijos Narys.

lib
Rausva rože net pabalo; 
Vai. kibliu. • 
Nusigando ji begalo, 
Vai ku-kiu -y

Sudrėbė j < i suvirpėjo, 
Vai ku-ku.
Į jurginą -prąkalbėjo, 

.Vai ku-ku, . •
i

.

>« U M,

Aje.)

23 d. I’ittshurgli,. Pa.

A. L. R. K. Fed; Sėk.

■>-

v

siuikų, bet •išganingą 
meriįms. lietuvių- dm 1 

biSinkaiiis nurod iuoje > *k I ki r 
■ -bįĮdnĮm.’* ir L; D, K, o nuo 

dabar, -tasai judėjimas yra 
padidinamas. Dėl savo laim 

J- darbiniMai privalo niūsiĮ 
• pastaugi mis prijaustu pade 
. ii ir $pti veikti -knriiu.

PAUTUOS

SENOVĖS LIEKANy
Į Iš laiško rašyto VališaUškių iš 
... ?!!, -Ivaškevičiams, berisimi,

. * K.

Žagare, Geg. 21, 11)23. 
lUuingūs Privteliaii
- širdingai ačiū už laišką ir ogi*- 

■ ^įvijinius lapelius. . Juos visus iš* 
I dinow. A irt rytojaus’ gavpim 
'ar IMU t ūkių pat Lapeliu Iš Kau* 
.o, tai liiiyjunie .darbo daliiidauri. 
Buvo jau ■ paskutines -dienos prieš 
ai t. yiitkJrius. Būtų-būvy daug
termų., kad liūtiniK* gavę kokia 
a \ uite jųikščmiu . NursG.hr; ilk-' 

; u p.usękiąių įnirkiiųųę-HeMnome, 
j< t Išrodo, ,' kad katalikai laimės. 

isokiij partijų agilgtoriai' luikū 
; makalams ir žadėjo žnmiieins žv- 

tičkų ogų padaryti, 'jri ųk'baP. 
■ritei itž’juos, lĮoTšeyikelini lalis-
:d iiržitviuA iškišę, kad. prikalbk 
n us bidmiųt i .už j ims, ŽimuriV.-gul ■ 
'e. atsięudū' ■tokią -kvailių, 'kurie 

: jkins .pritark heldldžuiraar 1 na- 
>»ų. tepaliko . ivritntnrią .'‘vvidmui- 
totigi žodžiui, nes žino kokį rojų, 
tie padaro Rusijoj, : ' • •

Labai dėkojame už hdkmštį;
‘ ri}uTbininkąn ■ ir tokį puikų, kn* 
kadmių. Kodr-ni ir savo kaiiny- 

Nuu liepiuuum tus duruitos. *

rsits ii:^nT.s,'

■ ’ Kerti h (tu. iš Tbnirim
• • , »

pranešama, kad ten. dau- 
!giatp kaili; priikioš. savaites 
■tęsiasi nepaliaujamas lietus, 
kuris. baigia lia i lunti j avus 
laukupse. Nrinatyilami iš 
niekur pageliais, žmonės bė
ga į bažnyčias ir meldžmri» 

‘kad tik išprašius giedrą, Bet 

 

lietūs vis dar ujįapristoju.

Jei i stiebą mano pultum* 
Vai ku-ku. ■ * .
Visus žiedus tu nuguli um, 

. Vai ku-ku.

.-Novi.liok.ie skaisčios vožės, 
Vai ku-ku. • • v '
Nematysi josios grožės; 
Vai ku-ku. ’ J

( *•.. ■■ :■*-./>••-« * ‘ 'c*. •

Turiu antrą aš bernelį. 
Vai ku-kir; ' '. - :
ŠmilkalapĮ diovmedelį, '
.Vai ku-ku. ’

.» . ”
Mes Žydės iin ir kvepesim, 
Viii ku-ku. .. ' ■
Nekalf^liejė mįrgesim, 
Vai ku-ku. *

' - A

t

-

r vo turtais apsišarvoję ir • netiek reikalauja 
valstybes globos, bieiliuųjų gi minios yra 

[ be. turtų ir patys neapsigina nuo skriaudų, 
[lodei daugiausia remiasi valstybes globoji
mu. Užtataf valstybė ir privalo ypatingai * 
rūpintis darbininkais, nes jie didumoj yra. 
biedinį.

Belieka apsvarstyti keli didesnės svar^ • 
; bos dalykui, — Visųpirma vyriausybe ir į- 
statymai privalo •ginti privačią nuosavybę, A 
Jfsunt tokiam svetimų turtų gobšuniitį rei» 

! kxa suvaldyti minias, nei jei leista yra siek* 
ti savo gerovės, teisybės nelaužant, ,tai nei 
teisinguinas nri visuomenės gerovę neleidžia,. 
imti to* kas yra kito, ir dėl kokios tai iri* 
Sąmoniuigos lygybės grobti syet|mūūtūftuš. 
Žinomai didele darbininkų daugumą bęve- . ' - 
lijr pagerinti savo padėtį nieko nėskriaus- 
dama; bęt'ym nemaža‘ir tuklų,, kurie* pri- : ’ 
siklausęėrisokių l uėteišmgų. ■; ndoinoniū' ir . 
trokšdami -pervartų, vartoja visas priemn* - ’. 
nes mjaištanis kelti įr ragina griebtis prie^ . ••. 
valios* Šitame .reikalvAyriausyįe privalo . ž 
įrikįštį ir* suvalį’dapiu kurstytojus, ūpsairi „ 
goti darimnukų dorą -nuo ją ąnidinauęiųL A * 
veiksnių ir teisetnš sarimukus nuo plėšikų 
pąyojauū ; f
ž V Ilgesnis ar sunkesnis tlarbas u^užnnp 
kėslus* taikumas- permalti* nelytai duoda 
darbininkams -progos susitarus mesti darbą / 
ir Huosu valia nustoti dirbus. Vyriausybe '’ 
turi prigulint i šitą dužime pasikartojančių

/ <Bub daugiau)
■ T f . ' . ' * ■ * "" * 1
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IVIįl KOLONUOSE.
A -- _..... / - į 

vietų kaip mūsų miestas, 
kolonijos grožis' Ir pasldidžiavi- 
hiafc, tai mūs mokykla, kurią lan- 
ko 1200 vaikų. Beveik .toksai pat 
skaičius lietuvių vaikų lanko'ir 
vietines miesto mokyklas. Ne ma
ža- jaunikaičių Ir. mergaičių rąm 
dėsi ir augŠtesnėse ar tai mūsų 
mieste ar kitose mokyklose. To
kiu būdu mūsų jaunimas lemia 
mums gražią ateitį,

Birželio 16 Ir 17 dienose turė
jome geros progos savo jaunimu 
pdeidžkųigti. žeštądienyąA biijžč- 
Ho^6 dieną, trečią valandą po pie
tų mūsų bažnyčioj buvo , suteiktas 
S v. Sutvirtinimo Sakramentas, 
kurį priėmė 480 asmenų. Vaiku- 
čiai-bernaieiai apsitaisę juodai, 
mergaitės baltui prislaikydami 
gražios ‘tvarkos teikė malonaus įs
pūdžio; ^Tūvars^uvo_pakviešti~l&' 
įžymiausių parapijos vyrų ir mo
terų. Iškilmių metu Jo Ekscelen
cija Vyskupas Nilan pasakė, gra
žų ilgą pamokslą, po kurio pri
siekdino visus vaikučius negerti 
svaiginamų gėrimų iki 25 metų 
amžiaus. Kadangi šv. Sutvirtini
mo Sakramentas paskutinį kartą 
buvo suteiktas keturi metai tildai 
atgal, tai dabartinis pustūkstan- 
tinis skaičius parodo, kad pas 
mus yra gražaus ir daug jaunimo.

Ant rytojaus, birželio 17 die
ną, buvo šv. Juozapo parapijines 
mokyklos užbaigimas. ' Ryte 9 va
landą mokyklos vaikams buvo at
laikytos šv. Mišios ir pasakytus 
atatinkamas pamokslas. Gi vi
sos iškilmes įvyko vakare 7 valan
dą. ... Skirtu laikų, dalyvaujant 
vietiniams ir svečiams kunigams, 
visi baigiantieji mokyklą proce
sijos atėjo į bažnyčią. Eisena bu
vo labai gražioje tvarkoje, grie
žiant smulkų orkestrai. Baigu
siųjų skaičius buvo 57. Visiems 

‘suėjus į bažnyčią, prasidėjo iškil
mės. Pirmiausia vietinis klebo-. 
nas gerb. kun. Valantiejuš paskel
bs baigiančiųjų vardus ir ■pavar
des. Paskui buvo visiems išdalin
ti mokyklos baigimo diplomai. 
Tas buvo labai -įspūdinga, lies 
žmogus,platai kaip jaunutis ber
nelis ar-mergaltė, paėmę .tą idplo- 
mą tartum, savo ateinančio gyve
nimo ištarmę, Žengia | tą gyveni
mą, patys nežinodami koks tas 

; gyvenimas bus — ar laimingas ar 
pilnas vargų ir nelaimių. Po dip
lomų išdavimo,, buvo suteiktos do
vanos pasižymėjusiems įvairiose 
mokslo šakose per visus metus. 
Paskui gerb.- kini. Bakšys perskai
to vardus geriausia pasižymėju
sių lietuvių kalboje. Kadangi ji
sai netrukus išvažiuoja į Lietuvą, 
tai už savo tėvų kalbos mokėjimą 
jisai prižadėjo parvežti lietuviškų 
dovanų iš pačios Lietuvos. Ly
giai jisai pažymėjo, kad vaikui 
nemanytų, kad jau dabar išmo
kę šiek tiek savo tėvų kalbos, 
jiems jos daugiau jau nereikia 
mokintis; bet jis privalo stengtis, 
skaitytį lietuviškus raštus ir to
kiu būdu daugiau,, išsilavinti savo 
tėvų gimtoje • kalboje. Baigda
mas šitas visas iškilmes gerb. kun. 
Valantiejus linkėjo .naujai baigu
siems* mokslą pasisekimo gyveni
me ir "ragino būti - gerais dorais 
katalikais ir lietuviais. ..

Po’ diplomų ir dovanų išdalini- 
mo ltunr dr. Navickas pasakė tai 
iškilmei pritaikintą . pamokslą, 
yisiį^irma' jisai nurodė kas tai ’y- 
ra' tas mokslas per daiktas ir jo
jo sviirbą žmogaus gyvenime. Ji
sai nui'odo -žiąurįas pasekmes to
se šalyse, 'kąme tikybą, h- mokslas 
tapo panaikinta ir kame bemoks
liai gaivalai paėmė valdžią į savo 
įaiukaš. ‘ ■ Paskui •: jisai išaiškino’ 
sliirttimų tarp’ bažnytinių ii* vals
tybinių mokyklų šitoje šalyje, 

"žymėdamas-tą.naudą,'.kurią teikia 
bažnytini” mokykla savo stiklė ji- 

’ .'iriu tikybos; rij-tautybes; pamatais.
16 Bleamt St-r Lwwtehęe, Jisai savo pamoksle suteikė aiš-

N. J.

Viea padėka. ..

Mes U ]jk S, 14-ios kuo
pos komisija tariame pagar
bos žodžius tiems kurie pri
sidėjo prie išpildymo pro- 
gramo laike seimo "vakarie 
nes ir koncerto, birželio 26-27 
dd. š. m. Ačiū.

Komisijai h

; /V / {
1 y v v j), Jdmtfion£sf 

J.Šereika.

L. D. S. 14-tos kuopos su
sirinkimas įvyks liepos 13 d. 
š«, m. Būtinlii visi nariai 
atsilankykite, nes daug’nau- 
jo išgirsite. Delegatai iš
duos raportus iš buvusio L. 
D. S. 8-to seimo. Taipogi 
komisija išduos raportų iŠ 
buvusios seimo vakarienes 
ir koncerto, 
naujų narių.

J

Atsiveskite
/>

J. š.

. * WATERBURY, CONN.
♦ •

Maža tėra Suvienytose Ameri
kos Valstybėse tokių lietuviškų

£

JOINT SBAVICE WITH 
HAMBURGAtomUM 

TRUMPIAUSIAS KELIAS 
LIETUVON 

išplaukia kiekvieną savaitę Iš 
Pler 86 Kortli River. ties 46 
gatve, New Yorke musų pir
mos klesos laivais

“REsor.UTE,” “ReliakcjI,” 
V‘AuiERT B.VLLIN”

• ^“I)Er'l’SCHT.ANI>” 
Veža 1, 2 lt’ 3 klesos. kėliau- 
ąlnkUSį taipgi Šie laivai 
“Molini Claip’ “Mmmt Car- 
roU ” “Moimf (Mint<>ii” “Man- 
<w,” “Tkurinfiifi” ir ų’e.itpiia- 
Zta” 3-čios l<i. keliauninkams. 
Ganėtinas Ir geras paturnavi
lnas, geras valgis ir patvari-' 
kiantis, smagus važiavimas.
United Ameriėan Linos
JVTAVS ROTEEN.BERU. IXC. 

260 ilanaver st., Boston, Mass. 
arba pas įgaliotus agentus.

SKAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.t

VĖLIAVOS IB ĮVAIRŪS 
tENKLAI, .

Ilgų metų praktikos artistišku 
prūsų “ darbą liWja tūkstapčhi: 
draugijų. Informacijų delei raŠy 
■kitę: ' . •*

’M.

t

■K

Mūsų

kių pavyzd/ių, kurie, gerai paro-
- dė tą skirtumą tarp Šitij dviejų 

mokyklų rūšių. Nurodė visas a- 
mcrikanizacijos prašmatnybes m 
kokiu būdu mes privalome su 
siaučiančiu banga laikytis, kad lš- 
ikttaic geri katalikai ir geri a-' 
merikiečiai garbingosios lietuvių 
kilmės. Pagaliau jisai paaiškino 
naujai' baigiantiems -mokyklą a- 

tą naudą, kurią turėjo progos 
gyti savo^ lietuviškąją mokyklą 
lankydami; nurodė jiems naują 
gyvenimą, ragindamas būti ištiki
mais viskam, ko išmoko savo ka
talikiškoje lietuviškoje mokyklo
je > p ragųiųbūti dėkingais a Savo 
dvąmos vadovumsikipygams^sese- 
rims-mokytojoms ir savo tėvams, 
kurie nesigaili lėšų palaikyti tą 
brangią šv. Juozapo mokyklą. 
Baigdamas savo pamokslą* išreiš
kė linkėjimus pasisekimo gyveni
me ir ragino pasilikti ištikimais 
tiems pasižadėjmams, lniriuos da-. 
darė'baigdami tą mokyklą,

Po pamokslo buvo su Švenčiau
siu Sakramentu palaiminimas, ku
rį suteikė gerb. kun. Jakaitis, iš 
VVorcester, Mass. Tuomi visos iš
kilmės ir pasibaigė. Be minėtų 
svečių kunigų buvo ir kun. Simo
naitis iš New Yorko. - Žmonių bu
vo pilnutėlė bažnyčia, nežiūrint, 
kad į bažnyčią tegalėjo įeiti tik
tai turintieji pakvietimus iŠ bai
gusiųjų mokyldą vaikučių. •

Iškilmės tęsėsi suvirs dvi valan- 
di, Josios paliko gilaus malonaus 
įspūdžio. Einant vaikučiams į 
bažnyčią, dalinant diplomus, pri
tariant muzikai ’ sužadino .grau
džiai dalyvaujančių, bet ypatin
gai tėvų jausmus. Ne vienas tė
vas apsiverkė karštomis džiaugs- 
mo ~ ašaromis. • ■ Tokios .iškilmėš 
daug reiškia ir josios kiekvienam 
dalyvavusiam jose daug įspūdžio 
palieka, bet tas viskas — tokias 
iškilmes turėti reikalauja daug 
vargo ir darbo. Ir todėl garbė 
jutūsų gerb. klebonui kun. Valan- 
liejui, kuris tiek rūpinasi tosios 
mokyklos reikalais; garbė’ir tė
vams, kurie reinia savo parapiji
nę mokyklą. Kadangi pusė lietu
vių- vaikų dėl stokos vietos lanko 
svetimas, miesto mokyklas, tai da
bar tapo nutarta' statyti ’ antrą 
naują mokyklą. Tas, žinoma, su
teiks dar daugiau darbo ir vargo, 
bet mes, turėdami, tokius vadus, to 
vargo ir darbo nesibijom, nes kaip 
pasakė per pamokslą gerb. kun. 
Navickas. — “pasiektas tikslas 
darbą vainikuoja,’’’ taip ir mes t-i- 
kimėsį savo sunkų darbą už metų, 
kitų garbe apvainikuoti — pasta
tysim dar vieną lietuvišką mo
kyklą mūsų vaikams AVaterbury, 
Conn.

giąsi, kad katalikams Šposą iš
kirs. Tečiau katalikai visai nie
ko beždžionių.darbeliais neinsite- 
resuoja, nes jie seniau delionizmą 
lengvai pergyveno ir krikščiuniz- 
mą.da lengviau pergyvens. Kri
kščiūnas turi drąsos šakyti, kad 
esąs Rymo-Katalikų kunigas, 
Chicagas vyskupo įšventintas' ir 
popiežiaus pripažintas. Rodo ko
kius raštelius būk tikro katalikų 
vyskupo, o laisvamanėliai taip 
supranta katalikų bažnyčios ant
spaudas ir vyskupų .parašus kaip 
gaidžiai ant mėšlyno kapstydami 
deimanto akmenėlį ir katras pa
niūri tai tvirtBa^ k^Wtikt’as rąs
tas katalilcų/^ysKUpo; Nors/tiėk 
jau reikėtų turėt supratimo/-kad 
katalikų kunigai niekados neva
žiuoja j kitą vyskupiją be vieti
nio vyskupo žinios neorganizuos 
jokios parapijos ir nesirodys 
žmonėms savo raštų apie kuriuos 
jie neturi1 supratimo. _____ ■ • .

Liet. Pilietis.
■ ' v

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kuopos susirinkimas bus 
liepos 11 d. po bažnyčia 7:30 va
kare. Bus svarbus susirinkimas. 
Meldžiam visų narių ateiti ir atsi
vesti naujų narių. <

Komitetas.

Žiiiys.

Kukardųi.vl8okię.l2enlčlėiIę,'Gaziltūėia,Ant- 
įbaudę k kltokiį Draugy«tėmM reikalingę dalykų. 

RaikaD' Ami Katalogo ar Šampalų, paiymiklte ir jutę dr-tei vardą« 
Mįoo.,* 00-02 Fcrry »t. N«w»rl<,*N. J.
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perstojo veikęs. Sakoma, kad bu
vę svetimtaučiai tame rately buvo 
priežasčia suirimo. Gaila, kad 
taip atsitiko,- nes' iš* jų daug ko 
laukta..Į anų vietų organiauo- 
ja'ma jaunų vaikinų naujas rate
lis, kuris bus Žemesnėj klasoj. 
Manoma sudaryti vien tik; iš lie-. 
tuvių 'Tuomi bus išvengta ardy
mo. L. Vyčių 25 kuopa suorga
nizavo antrą bolininkų ratelį, ku
riame yra vien tik 12—13 metų 
vaikinai. Babus vaikinas Baltru
šaitis yra manadžierium. Nutar
ta įtaisyti jiems vienodas kepu
res, o pavasariui atėjus įtaisyti

Pastebėjimas.

Šiuomi laiku mūsų jaunimas 
tankiai rengia savybes išvažiavi
mus. Važiuoja sekmadieniais a- 
pie 8-tą vai. ryte. Besirenkant 
važiuot, pastato treką prie §v. 
Jurgio bažnyčios durų.’ Susėdę a 
trekuose, rėkia, klykia, vartodami 
gatvės lodžius. Daug' dorų ka
talikų tuomi piktinasi. Rodosi 
tas galima prašalinti. Laukiama.

Ausis girde j 0^1

HARTFORD, CONN.

Pasižadėjo.

CLEVELAND, OHIO.-

Pusmetinis susirinkimas.

Liepos 9 d. š. m. įvyks L.‘ Vy
čių 25 kp. .pusmetinis susirinki
mas 7:30. vakarė Liet. Svet. Vi
si nariai ir narės, kurie priklau-. 
sotė ir tie kurie da nepriklausote 
prie L. Vyčių 25 kp. malonėkite 
atsilankyti į- susirinkimą ir prisi
rašyti prie kuopos. Taipogi šia
me susirinkime bus išduota pus
metinė atskaita. Tad-gi visi ne
pamirškite viršuj pažymėtos die
nos ir laiko. -

Ir tėvai, kurių vaikai pri
klauso prie kp; ir kurių dar ne
priklauso -į- malonėkite juos 'pa
raginti idant ateitų ir prisirašy
tų prie kuopos.

J. V. Sadauskas, pirm.

’. ’ ' AMSTERDAM, N. Y. *

Liepos 1 d. įvyko šv. Kaz. dr- 
jos. narių susirinkimas. Atidary
ta su malda. . Susirinlumą vedė 
skyr. pirm, J. Mačiulis, sekret. J. 
Tamošauskas. Perskaityta įsta
tai ip reguleminas su- paaiškini-, 
mais.. Tartasi ’ -pasekmingesniu 
spaudos platininiu. ' Emil. Rozem- 
bergiutė įraše savo tėveliuis am
žinaisiais nariais ir narėmis. Mo
kesčius sumokėjo $70.00 1) Pet
ras Rozemberga ii1 2) Bpgomila 
Rozėiribergienė. Ir keletas meti
nių. Skyriaiiš Valdyba, ir nariai 
pasiryžo uoliai platinti gerąją 
spaudą, skatindami save poeto' o- 
balsju:

‘‘Dirbkim -broliai mylimieji,
“Lai gyvuoja .muk-spauda; .
“šalin šlamštai-nešvarioji,

• ‘ ‘Nes-, šm ■ neša vien skriaudą. ”
Tą pąsiiyžimą, .gerib. ■ skyriui, 

liųo- šMies IhikiriA gyvenmmn j- 
vykdintb . Gerb. kĮob.,kuii. J. žy
dą nu vienių E. Rozeniborgiutei už 
stambią Lpnvrimą- ir’ skyriui už 
veiklumą tariu didžios padėkos ir 
pagarbos žodius, /. ?
v : Kum P. Raščiukas,
260. E. Mani Štrcut/ .
Amsterdum, ‘Nt. ’Jj ..■

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kuopa laikys susirinki
mų 9 liepos, 1923, 7:30 vai. vaka
re, Karalienės Angelų parapijos 
salėj.

Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes yra taip svarbių reikalų, a- 
pie kuriuos visi turime žinoti ir 
juos aptarti. Taip-gi bus išduo
damas raportas iš' mūsų organiza
cijos LOS. seimo įvykusio 16—-17 
dd.. birželio,Ncwark,. N. J. .

Tad meldžiami visi , nariai pri
būti ir naujų atsivesti.

Paul J. Kyrius, Rast.

t

7 ... .
t

Šv.’ Cecilijos choras vedamas 
vietinio vargonininko P. Bružaus- 
ko, kuris dalyvavo; LDS. Conn. 
Apsk. išvažiavime, Aplačiaus apie 
tai, tikiuosi, aprašys tam tikri ko
respondentai, bet aš noriu praneš
ti, kad virš njnėtas choras yra 
užkviesta 4-tą liepos vėl į Water- 
bury ant S. L. R; K. A. Conn. ap
skričio- išvažiavimo. -Pasižadėjo 
dalyvauti kur. ir vėl linksmįs pub
liką. ■

. Reikia pripažinti kaip vedėjui 
taip ir choristams didelį pasišven
timą dalyvaujant panašiuose. iš- 
vaižavimnose, paneašnt kelionėje 
nuovargį ir lėšas. ’ .

Apart choro dar rengiasi dide- 
lys būrys; važiuoti į ’Waterbury 
ant Susivienijimo išvažiavimo.
/. Reporteris.

CLEVELAND, OHIO.

Sąjungiečių išvažiavimas.

Birželio 24 d; Moterų Sąjungos 
26 kuopa turėjo’ savybės išvažiut 
vinią ant p. Burbos ūkės sale 
Berea, Oliio. Tą dieną oras buvo 
gražus, tai linksmai laiką pralei
do tyrame oro. Išvažiavime da
lyvavo žymi vietos soliste p-ni 
Stase Greieienė, kuri davė daug 
gyvumo dalyviams. Apart pačių 
kuopos narių, buvo namažai sve
čių. * Išvažiavimas visais žvilgs- 
aiiais. gerai ųavyko. ’

Sportas.
■ Birželio 24 d; L: Vyčių 25 kp. 

bolnunkų ratelis "turėjo šmririhni* 
mą su svetimtaučių ratelių VT. O.- 
^, -Bvobkside, Vyčiai padarė IĮ 
išbėginių, o priešininkai tik 8. Tą 
dieną SUBalšis ir jį Kupįolus ge
rai' atsižymėjo Voles mušime pa- 
darydami.po. riėrią ‘‘homo rum” 
Šri Jurgio klubo.bolininkų ratelis

i

-Chieugos nezaležninkų paliokų 
išperėtas ' kunigužis Krikšeiūhas ' ‘ 
susiuostęs su Bultinipres ’ laisva-. 
maniais . piririą liepos Įiėširandil- 
vojo krutamu -paveikslų teatl’riį 
ir laiku savo pamaldus ant kuriui 

. ausiripko ItnsvamanelM Tuomi 
_ ^tik sau pramogos daro ii* džiau-

f.td Čia nota gimuBioH- mergaitės, I kun. V. J. Vilkutaitis ir vargani- 
>i*l/labai nkyatija vaikus mokyti, pinkas R. Adomaitis, 
Klebonas, matydamas tokią dide- 
' ę sau pagelbą, dovanojo mums 
Ūb.OO mokytojoms ir mūsų “Ma
lį jos Vąikąlių Draugijai.” ..

Dabar parašysiu koks tikslas y- 
ra “Marijos Vaikelių Dr-jos.” 
Mokinamės lietuviškai rašyti ir 
skaityti, žinutes rašyti į laikra
ščius, teatrus lošti, koncertus 
rengti^ liet, žaislus žaisti, mono
logus. sakyti, deklamuoti, smui- 
komis griežti, pijanu skambinti 
ir mokyti mažesnius liet, rašyti, 
skaityti ir katekizmo... , , 
vRimiailstl dįįiųgij'os ja^. ^rigu^- 

li Virš 100 narių! moEs dar tik ant
ri metai sutverėme Šią dr-ją. Mes 
esame globoje buvo klebono ir 

’ mok. Q. Bugailąitės, kuri mus mo
kina virš paminėtų dalykų?

Mes jau turime įsigyję dr-jos 
vėliavą, bažnyčiai nupirkome 
gražią kopą, įsitaisėme inerg. ir 
bėra, žaislams įrankių. Pąskyrė- 
me $100.00 bažnyčios pagražini
mui ; visi dr-jos nariai sykį į mė
nesį atliekame išpažintį o klebo
nas atlaiko ka's mėnesį.veltui už 
mus šv. mišias.

Laike pirmos vaikų komunijos 
ne tik vaikai buvo gražiai pasirė
dę, bet ir bažnyčia teipgi buvo 
prisirinkus pilna žmonių.

Šįmet daug ėjo prie šv. Komu
nijos ir socialistų vaikų. Kun, F, 
Daiiifinas atlaikė šv. mišias už vai
kus veltui ir pasakė pamokslą pri
taikytą toms iškilmėms. Baskui 
visus įraše į rožančių* ir škaplie
rius. Prie bažnyčios nusifotogra
favome, gi- klebonas dar mus- pa- 
vaišno ir tuomi baigėsi iškilmes. 

r ~ Vaikų Mokyt

Programo vedėjas ■ buvo gana 
gabus vaikas. , Aiškino lietuviškai 
programą ir labai juokingai bu
vo aprengtas. Žmonių buvo pil
na svetainė, iš ko pelno daug įi- 
ko parapijai.

* »

h

CHESTER, PA.
1

Šv. Kazimiero Dr-jos spaudos 
skyrius Veikia.

/ Birželio 12-tą dieną skyr. rašti
ninkas Jonas M. Mikoliūnas su-, 
šaukė susirinkimą. Įsirašė 4 įta
riai. Visi gautomis knygomis pa
tenkinti ir rudenyje rengiasi, vėl 
visi“ atnaujinti 1914 m.; metinius 
nariu. L t i5

Katalikas

WESTFIELD, MASS.

.Visi Šv. Kazimiero Dr-jos 
riai gavome knygas iš Kauno. 
■Knygų gavome po daug ir labai 
gerų ir gražių. Įsisteigęs skyrius 
pasidąrbuos kuodaitgiausiai įra
šyti narių, kad ir jie galėtų gau
ti ir naudotis taip geromis ir nau
dingomis knygomis. MesAVest- 
fieldicČiai patariame visiems įsi
rašyti į šv. Kaz. Dr-ją ir gauti iš 
jos geros literatūros.

Nuolatinis Narys.

*!
na-

NASHHA, & K

. Pirmoji Komunija.

Birželio 21 d. priėjo prie šv. ko- 
imunjoą 27 berniukai ir 33 mer
gaitės, Čia i engiama buvo vaikų 
apie i.n0, _ bet mokj’kloms užsibab 
gus sunkti jidl buvo , šųgaudyti 
vaikus.-..

Visą žiemą čia mokino vaikus 
lutbnuas, ‘Ona Bųgailaite iv vieti 
nįų 10 merjniičių5 vaikus ■ihbkhid 
liU uviškai rašyti, skaidyti ir ha- 
te bizno ir dar. be jokio užmokei-, 
hb; Uiomi galima * pabidMiĮHti,

t:-III' Į<M..niili.~<IĮii nTiil.nH ui iį Wirll‘ŽĮn‘i v ilTiT       u‘

Net ir kudiktai pastebi!
Ir yra taip Icgvtv visiškai H galybi paša
linti pleiskanas. Tik kelis kortus panau-

HMfles
tą pleiskanų mirtinąjj pviėšą —-ir jusų 
galvos, odų bus taip tyra, ktųp’ klidikio 

uf pagelbės • vkiuhinoV M . .
tokia užlaikyti $vuri gMvos oda u4ftik0' pĮkafcus jiuikiftis— 
pleiskanos tuojauounmlduų juos, .
NiįAfoirklh/bmtkA fJhfesiivaaptiAkoijo MiatidU Ui 
pulta iunkleliala tle«H t hbmtOi'tjA. . . , * .

. p. AtK RtCttTBR A ca.
104-1U So. 4th-M» Broaktyn, N. Y.--------- .M  — —- ......———
___ . 1 1 .'1‘į" 'i— III III.

į tiSe.i urbu pri»lų»kŪQ 75o.

CLEVELAND, CKIO.

Birželio 10,1923 m. Lietuvių šv.. 
Jurgio par, įvyko iškilmingas , va
karas uŽbaigmm mokslo metų. Bis 
vakaras įvyko parapijos svetai
nė j. Apie 8-tą vai. vakare pradė
ta programas. ’ Sudainuota “At
sisveikinimo- Daina. ’ ’• Sudainavo 
tie, kurte yrą užbaigę šį metą sv. 
Jurgio pat., mokyklą. Sekė kal
ba vietinio klebono gerb. kun. V. 
J, Vilkūtaįčio nurodant i svarbą 
katalikiškos mokyklos ir ragino 
tuos visus, kurie šiandie yra už
baigę šv. Jurgia par. mokyklą, 
kad visados laikytųsi prie lietu
vių tautos ir parapijos ir pavyz
dingi-ih dari būtų lietuviai. Taip
gi priminė, kad yra garbė šv. 
Jurgio par. ir džiaugsmas, kad 
toks, skaitlingas būrelis yra užbai
gęs šv. Jurgio par. mokyklą. Yra 
užbaigę mokyldą ir suteikė diplo
mus vietinis klebonas ge'rb. kun. 
V. J. Vilkutaitis.ll-kai bernaičių 

. ir 12-kai mergaičių. Sekė, toli
mesnis programas, kurį išpildė 
visų skyrių mokiniai. Pirmo sky- 
mo. skyriaus mergaitės sudainavo 
gražią dainelę “čiu-čia liu-lia.” 
Antro skyriaus mergaitės gražiai 
pašoko. Dvi trečio skyriaus 
mergaites gražiai pašoką “Mažas. 
Virėjas.” Antro .skyriaus vaiku
čiai graižai atloše “Linksmi Dai- 
noriai.” Trečios - klesos vaikai 
gražiai atlošė ■“Traukinys,’! Ket
virtos klesos mergaites gražiai pa
šoko “ Olandų Drilius/” Ketvir
tos klesos vaikai gerai atloše 
‘ ‘Mcdinm ^Kareivai, ” Penktos 
klesos m^laitės gerai pašoko. 
Penkto skyriaus vaikai gerai atlo
še “Aukštas Skriblius.”- Šešto 
skyriaus mergaitės gražiai pašoko 
Quaker Drilių.”. šešto skyriaus 
vaikai. gerai pašoką “Kinčikų 
Drilių.” Septinto skyriaus ’nmr* 
gailės dailiai atloše “Stebuklingą 
Sapną. ” - Aštunto. skyriaus mer
gaites gerai pašoko Išpaiių šokį. 
Ant galo atlošia vieno . veiksmo 
juokingą ' komediją “Bįr-Dingšt 
Brogvamss buvo gailu įvairus ir 
gerki atliktas^ Surengimą prog
ramą daugiausia;, pasjdarbavu sė- 
šėrys šv. Jurgio, piilv mokyklos,

r ■

i

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Tautos Teatras—Natio- 
• nal LithuanianArt Theatre

Jau Suorganizuotas.

Valdy^on^n^ina; A. S./Anga. 
.lęs/pn^ii/ninMs, oĄ S^ųmglW,\vi^ 
ce-pirmininkas, E.Useliutė—p-ųi 
Angeles, raštininkė ir A. B, Stri
maitis, iždininkas, f ' '

Labai svarbu, kad kurie tufi ■ 
nors kokį patyrimą arba bent 
kiek ložę bei dalyvavę scenoje, 
atsilankytų ant susirinkimo, ku
riame bus renkami artistai pir
mam veikalui. Mokestis bus mo
kamu sulig patyrimo scenos daly
kuose. Taipgi, kurie turite pa
rašę bent kokius sceniškus veika
lus,. meldžiame perduoti Lietuvių 
Tautos • Teatro valdybai, iš kurių 
bus išrinkta statymui scenom

J Vertimai jokie veikalai nepa-. 
geidaujami, vien tik originalai pa
rašyti lietuvių kalboje.

Pirmam lošimui veikalas jau. 
parinktas ir praktikos prasidės ne 
Vėliaus kaip liepos 15, g. m. Dėl 
gerų pasekmių šiame prakilniame 
darbe, kiekvieno: lietuvio ir lietu- 
vaitės reikalingas prisidėjimas 
prie šios organizacijos; nors na
rystės mokestimi.

Siųskite.. savo narystės mokės- - 
tis $1.50 kasieriųi, A, B. Strimai
čiui,. 294 Sth ’ Avę., New York 
Cįty.

Kep.

NASHUA, N. H.

Pagerbė.

Birželio 29 dienoje pripuolė šv. 
Petro ir Povylo, tai»gi mūsų kle
bono varduvės. Buvo atvykęs 
gerb. So. Bostono klebonas kun. 
Ė. Urbonavyčius atlankyti ir' iš
reikšti linkėjimus varduvių die
noje, Sulaukus vakaro susirinką 
Marijos aVikelių Draugijos didsįę 
nių mergaičių choras į paskirtą1 
vietą. Atpyškėjo ir gerb, ktin. P. 
.Juras Laiyrenee, Mass. Minė
tos draugijos čhoras prisirengęs 
nuėjo į kleboniją vadovaujant O. 
Bugailiutei.. Pasakė tai dienai 
pritaikytas eiles ir suteikė dvi do
vanas — pirmą roižų bukietą, 
antrą laisinę albą nuo Marijos 

; Vaikelių Draugijos ir sudainavo 
“ilgiausius Metus.’* Kun. P, Jtb 
ras .pasakė gražią prakalbą ir lin
kėjo gerb. kleb. kun; P. Dainų/ 
niii ilgiausių metų. Pasakė pra- 
kulbėlę ir gerb. kun. P. Daniūnas 
išreikšdamas . Marijos Vaikelių 
Draugijai padėką. • . ' .

Gerb. kun. Juras jau seniau 
kvietė atvykti j Lawrence’< aht 
vaikų išvažiavimo. Nutarė Ma
rijos Vaikelių Draugija važiuoti į 
Lawren.ce 8 d. liepos mergaitės ir 
berniukai/ ■ *

Nash.ua’os Pelėda.

NORTH . I 
“B.

SAVAVI’tKlAr IŠl’UYVSmM J j

LIETUVI j
NMUVv SMAGIU t J

Taip New Yorko ir Bremen 
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ

Iii J
“COLŪMBU S”- 
Taipgi pirmos klesos krtuilHtrlųį 
lrttvHk tifcattut patašyti, 3 klesod 
pariulkumal. PavAukus ltikWŪ| 
po 3 iv 4h>VAš. *1

Laivakorčių’ fcllmsjf Dilo ugęn-1 
192 iVashiugtojrst., B6šC<m>W&| 
to arba • .: . |

Kcirtii tfėftnto Llbyd I

J

«

LAFAYETTE REAITYCOMPANY
Mes pmdmnw minus, ftkes,.krautnmi ap*
Jraųdžmm rianiųš, rakandus; autorimbWs; aužeidiriHa iv 
it. £u visais reilcaUiš kreipkitės į’įuūš• ageiųt®rą,.iĮr būsit 
'užganėdintu - '■ .

. -IIBAL ESTĄTfe^ riNSURAKUĘ ;

W Msuachuicita Avcnu*, Combridgm Mao.
VINUAH J, DEGUTIS Ir DAMIELIUS’F. SIROKAI SnYlniiOal.

--_ ■ iJfĮW,>»JW»i II ---g",.------------------- Į-- -1^".^--------- ■- - ,-- ,"m l'l^*lt.
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- ------ - s ‘ir.- ■, r DARBININKAS

Ateinantį panedeli atsida
ro lietuvių .vasarine mokyk
la. £

............  J

Amerikos Darbo Federa
cija.’bando pagelbėti Naujo
sios Anglijos sustreikavu
sioms telefonystėms, Bede- 
racijoš atstovai norėjo tar
tis sii dirbančių telefonysy 
<5iii atstove, bet toji atsisa
kė Jcalbėti.

ėrnė' ir išrinkta įvairiems dar
bams, Rengiamasi prie šio para
pijos pikniko kuloabiausiai. Nėr 
abejonės kad piknikas bus geras. 
Geidžiama kad daug žmonių pri
važiuotų. Todėl {prašome toje die
noje. nerengti niekur Šioj apiolin- 
kėj pikninko.

-M a /Anna/.Jodowtz, M jų me- 

Hambiji'gę į Bostoną. Jos tė

vai gyvena Brooklyne ir iš 
Bostono ji ji ten išvažiato.

. Aprokuota, kad nuo 1912

. ' valstijoj gaisrai nuostoliu 
padarė už $13,429,636. Žnio- 
niiį nuo gaisro per tą laiką 
snįegė 15,000. '

[».•

Sakoma, kad po į’ngpj. 31 
cl. pritruksią kietąjį! anglių*.' 
Pravartu dabar apsirūpinti 
anglimis. /Ag XXXI. LJL0*

CAMBRIDGE, MASS.

Birželio 27, daugelis iš geriau
sių parapijom! N. P. P. M. para
pijos buvo susirinkę pobažnytinčn 
svetainėn. Kalbėta buvo apie pa
rapijos pilęuiką. Vienbalsiai visi 
pristojo su gerb. klebono pranesi- 
mu/kad- “Palangą” jau' paėmė 
ant liepos 29.

Daugelis, darbininkų jau apsi-

DR. JOSEPH V7ENREBE
. 90 Huntlngton Avė.. Boston, Mass. Me
dicinos Profesorius Universitete.. Spe- 
ciJallstas kraujo, skuros ir šlapumo li
gų, taip-gi reumatizmo. Kalba lenfciš- 
vakae. PėtriyČiomis Ir nedėLiomik pri- 

, kai. Ofiso valandos: nuo 2 liet 7 vai.
Ima pagal sutartį. Telefonas Bark Bay 
0379. Rezidencijos Roxbur.v 5397—R.

r

■įjyRnnTyiji

' Rengėjai.

LDS. 8 kuopos pusmetinis susi
rinkimas įvyks liepos 10 d. -š. m, 
7:30-vai. ’ vakare Lietuvai. Bažny
tinėj Salėj, ’yVindsor St.

Gerbiamieji nariai, jei mums 
rūpi mūsų organizacijos gerovė ir 
jos ateitis, todėl, malonėkite visi 
pribūti ant susirinkimo paskirtų 
laiku, .nes ant šio susirhildmo yra 
svarbių dalyktį pallėčiančių 
tp/ganizaeij'tp Taip-gi ant šib su* 
sirinkimo išduos raportą atstovai 
iš apskričio suvažiavimo ir iš L. 
D. S. Seimo. Tai-gi visi nariai 
malOTiekite atciti’lr naujų lirių at
siveskite. . •

Valdyba.

PROTOKOLAS

Jakas, Juozas V. Smilgis.
. 70-ta kuopa, Lavvrenee, Mass. 

—1 Stasė Adomaitė (kun. F. A. 
Virmauskis uepribuvo).

97-ta kuopa Lowcll, Mass. —- 
Romalda Ainoris, Juozas Bląžo- 
nis, Tarnas Verseckas, Dorų. Lauk- 
ša. . ,

i Taipgi suvažiaviman atsilankė 
garbingi svečiai^ didžiai gerbia
mas “Darbininko” tėvas gerb, 
kun. F.’ Kemėšis, Dr. K. Pakštas, 
vietos klebonas kun, Kučas ii 
Athol, Mass, lietr-^klebonas kun, 
Augustas Petraitis kuriems ir,bu
vo, suteiktos delegatų teisės.

Suvažiavimą vesti pavesta aps
kričio valdybai, - Nepribuyus su- 
važiuviman, vicApirm, M. Žukaus
kaitei, suvaŽiąyiįĖo/ vedėjo- ^ageU 
biniiiku išriiiktas JonasV Glhiec- 
kis, maršalka vietinis F. Vorsec-r 
kas.

Sutvarkymui mandatų ir įneši
mų komisija: J; Verseckas, M. M. 
Kamandulis ir R. Ainoris.

Knygų peržiūrėjimui: Antanas 
Akstinas ir Antanas Vaisiauskas.• *

1. Skaitytas profokolas iš pra
eito suvažiavimo, kuris likosi 
vienbalsiai priimtas .

į 2. Valdybos raportai: pirm- V. 
į’J. .Kudirkos, viėc-pįrmirimke M.

• LDS..N. A. apskričio metinis 
suvažiavimas atsibuvo birželio 17 
d, 1023m.'Lietuviu Bymo 
litai; švento. Juozapo parapijos L ,0 pristalltg raStUi
sakjj.Boįers St„ Lou-elI, Mass. iragt j y Smilgio, iždininko M.

Suvažiavimą atidarė apskričio,

likų ■ Švento. Juozapo parapijos IV ™
A»£lv»c9.- T’.mvrnlT IVTncLCf I

pirm.- V. J. Kudirka 2 vai. po pie
tų. Maldą atkalbėjo, vietos kle
bonas gerb. kųn. Kučas. Suva
žiavimai! atstovus prisiuntė se
kančios kuopos; . '

1 kuop* South Boston, Mass.— 
Pr. Gudas, Jonas Glineekis, Juo
zas Meškauskas, Vincas Valatka, 
Feliksas Zaleckis.

■ 2 .‘kuopa Montello, Mass----
gerb.- kun. Jonas švagždys, Miko-’ 
Ias Abračinskas, A. Tautkus, Jo
nas JaskeleviČius, Juozas Dauge-- 
lavičius, Antanas Akstinas, Mi- 
kolas M. Kamandulis.

3-Čia kuopa Nbmvood, Mass. — 
gerb. kun. Vladas ię Taškūnas, 
Vincas J. Kudirka, Juozas Ver
seckas.

. 8-ta kuopa Cambridge, -Mass. — 
Antanas J. Vaisiauskas, Vladas

[ Geresnė nei Anglis

Naujos Anglijos Koksai
111 Dęvonshire St., Boston, Mass.:

Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723

©gj®©@a©©ffi$Q®s©s©®©@®®e©©@©s©®®$©®©©©ffi®$®ffi©®®©$®©©©©3©

-RITAIN, CONN.

•J

Abraeinsko.. Visi darbavosi kiek 
aplinkybes leido. Raportai pri
imti.

3. Organizatorių raportai. M.
Kamandulis ir J.,. Jaskeliavicius 
nuo pereito suvažiavimo naują na
rių prirašė- keletą ir “Darbinin
kui” skaitytojų užrašė keletą. Jo
nas Glineekis naujų narių prirašė 
6, “Darbininkui” skaitytojų už
rašė Įlr _ ’ ?■ • ;

4. Išvažiavimo komisijos rapor
tas. Išdavė komisijos pirminin
kas M. Kamandulis ir iždininkas. 
V. Jakas. Iš raporto pasirodė,, 
kad laike išvažiavimo, lmriš įvy
ko gegužes'30 d. š. m., pinigais’ 
inėjo $760.41, išmokėta $379.37. 
Pelno liko $381.04. Raportas pri
imtas. Komisijai ir darbuotojams 
išreikšta širdingiausia padėka už 
jiį uolų pasidarbavimą laike išva- 

.’žiavįmo.
5. Nuo išvažiavimo likusio pel

no nutarta $200.00 paskirti “Dar
bininko” pagerinimui.

6. Kuopi]. įnešimai:
a) kad būtų inkurtas • bendra- 

darbių fojidas dėl apmokėjimo ra- 
šėjam. Po trumpo apkalbėjimo 
nutarta pasiūlyti seimui, dėl sura
dimo lėšų kad centro valdyba iš
leistų nors dajktiį ir vajų pada
rytų po visas L. D. S. kuopas.

b) Kviesti gerb. kun. F. Keme
šį lankyti L. D. S. kuopas ir su
stiprinti, prie progos aplankyti ir 
tas kolonijas kur dar nėra L. E>. 
S. kuopų su tiksiu jas sutverti. 
Tą sumanymą pasiūlyti L. D; S. 
seimui, kad šitas gerb. kun-. F. Ke
mėšio maršrutas tęstūsrpo visą A- 
me.riką ne vien po Naująją Angli
ją

e) Steigti Massachusvtts valsti
joje Lietuvių Credit- Unions. Tą 
sumanymą užgyrė gerb. kun. F. 
Kemėšis ir prie, tos progos paro
dė adv. Antano Šalnos aiškų ir

> Vasaros Šešių Vakarėlių gražus | 
Į laiko praleidimas

Bažnyčios Darželyje 
nuo LIEPOS 9 iki 14,

; Muzika, šokiai, gerymai ir kitos voišes bus J 
PirmosKlases

-i§

' nuodugnų referatą apie Union siaustas ir A, Akstinas, ,
11, Į apskritį pasimokūjo savo 

metines duokles sekančios kuo
pos:

2- kuopa MoiitelJ.o, Mass.. $4,20 
už* 1923 metus, -

3- eia kuopa Noinvood, Mass. 
$3.90 už 1922 ir 1923 metus,

7- ta kp, ■yVoTCoster, Mass.. $3.00 
už 1921 ir 1922 metus,

8- ta kp. Cambridge, Mass^’^OO-

už 1923 metus, •
.. 37-ta kp. Loįviston, Me. $1.15 
už 1922 ir 1923 metus,

65-ta kp. Nasliua, N..H. GOc, už 
1923 metus.

■12, Nutarta .užmokėti pirm, 
L ICitc&kai keliones lėšas į aps- 
ikųO suvažiavimą $300 ir rast. J. 

*• ‘ \ -- 

CUNARB 
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON? ‘ 
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priima aplikacijas dėl paspor- 
tų visų kitų metų “auotos.” CUN- 

_ARD_patiUTflydmaS- -̂a_greiČlaiiSLlas_ 
pasaulyje, Pasažieriai su Gunaiar 

. bilietais neturi laukt,ilgai dei to, 
kad t'iuiard laivas apleidžia Euro
pą kas koletą dienų..

Cunaial iJlnija turi padarius su- 
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. sutaupo jiems laikų ir išlaidas 
dol to, kad priveda pasažierius prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui. 
. Dėl tolesnių .informacijų kreipki
tės pas blle laivų agentų, arba: 
CUNARD LINE, 
126 Statė Street, 
Boston, Mass.

Credit. Tam sumanymui vykiu* 
ti išrinkta, komisija. Į komisiją 
įėjo P r. Gudas, kitu. V. Taškūnas 
ir M. Kamandulis,

Suvažiavimas išreiškė adv. A, 
Šalnai širdingą padėką už priren- 
gimą- to raporto,

d) Kad būtų ir antras redakto
rius, Tas sumjinymas nutarta pa
siųsti sciman.

t) Kad kontrolėj komisija per
žiūrėtų “.Darbininko” stovį: bent 
keturis sykius ant metų ir,rapor
tą išsiuntinėti] kuopoms raštu o 
ne per organą.
r f)'Kad “Darbininkas” hutų iii- 
kooperuotas, Į-tą dalyką gana 
playiai kalbėjo gerb. kutt,KeA 
mėšis. ' Dėl šit o klausu^p kilo gp.- 
na ilgos 'diskusijas. Keletas de-. 
legatų nurodinėjo kad tarp lietu
vių kooperacijos nesiseka, todėl 
rizikinga “Darbiniųko5* spaustti- 
vį sukoopėratiiiti. Bet po ilgų 
diskusijų nutarta šis klausimas 
pasiūlyti .seimui ir prirengimas 
litomi klausimų referato .pavesta 
gerb: kun. F. Kemešiui.

■ g) Kad L. 1). S. seimas būtų 
atskirai nuo Federacijos. Vietą ir 
laiką kad skirtų centro valdyba. -

h) .Kad ^'Darbiiiinka.s” netal- 
pnitų. vietinių ir. abelnat kitų ko
respondencijų protokolų- formoje 
lies tas bereikalingai užima lai
krašty vietą.

i) Kad V Darbiniu kas” ncfal- 
pintų dovanai, bizniškų korespon
dencijų.

7. 3-čios kuopos - delegatas J. 
Verseckas užkviečia dalyvatiti 
Nonvood’o parapijos rengiam iš
važiavime 4 d. liepos š. m. Už- 

; kvietimas priimtas ir nutarta pa
pirkti vieną knygutę tikietų už 
;$1.20. /:. • . ; -

8. Nutarta siųsti į ,LDS. seimą 
nuo apskričio du- atstovu ir apmo
kėti -visas lėšas.' Atstovais- .išrink
ti: M, M. Kamandulis ir kun. Jo
nas Švagždys. t‘
. 9. Nutarta skirti $5.00 auksu 
tam katras prirašys daugiausia 
narių prie LDS., ir $2.50 auksu 
tam, katras .užrašys , daugiausiai 
“Darbininkui” naujų skaitytojų.

10. Valdybos rinkimas. Kandi
datai į pirmininkus: M. M. Ka
mandulis, A. J. Vaisiauskas, V.-J. 
Kudirka. Pagal didžiumą balsų 
pirm. liko M. M. Kamandulis.. 
Kandidatai ant viee-pirm.: M. Žu
kauskaitė, A. J. Vaisiauskas, J, 
Daugčlayičius. Pagal -daugumą 
balsi] viee-pirm. lieka M. Žukaus
kaitė. Raštininku vienbalsiai iš
rinktai tas pats J. V. Smilgis. 
Kandidatai ant iždininko: V. Ja
kas,. A. Tautkus ir J. -.Glineekis; 
pagal daugumą balsų ižd. liko M 
Jakas. Kasos globėjai A. Vai-

Teleplionė Soutli Boston 3520 
Namų Telef.: Aspimvall - 05S1

■ADVOKATAS

A. 0.ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

, Baigęs (lu Universitetu
Gomeli University su A. B. 
G. Washington Univ. su LL.B. 

“DARBININKO” NAME
(antros lubos)

866 W. Broadivay, So. Boston.

BOSTON'O IR JPIEUNKiy BIZNIERIAMS
k • . . ■

. Turime labai .gražių sieninių didelių’ir ma
žų KALENDOJlIlT, kurio jūsų norėtumėte, kad 

>> tokie būtų laiku atspaudinti, prašomi. ateiti į 

T f 
t 
T t f ■ 
T

•-

PADIRBU AKINIUS. 
; Žemiąus _ paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- - 
kos- akys: nematymas, kreivos • a- 
kys,. pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvoj ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir ^svaigimas galvbs, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais , ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bu
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums , ■ , ■

J L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

S77a Broadtvay, So. Boston, Mass.

»
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T 
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uDarbininko’.’ raštinę ir pasirinkti, Ikisirinki- . X 
mas didelis. \ .

• DARBININKAS
l3($ Werf proadlrtijĮj, \ - Houtlt Hoslo.nf Alass.

T

• t

Tt■ t
-

y. Surota kelnės lėša^fr po. f | f |Į $ p, g jį į | $ 
pierą $3.50 ir uz stainpes $3.50. * '

1:1 Organizatoriais išrinkti M. REAL ESTATE & INSURANCE 
M. kamandulis ir J. Glineekis.

14, Sekantį suvažiavimą nutni*-
ta laikyti Montello, Mass.

15. Suvažiavimą uždare su mal
da pirm. V. J. Kudirka 7 vat va
karo.

395 Broadway, So. Bogton,Mags,
Telefonas So. Boston 234.0.

Tel. No. 550.

FJ.REYNOLDS.M.D.
(RINGAILA)’ .

Ofiso Valandos: — 
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9 ; 
Nedėliomis nuo. 1—3.

419 Main.Si., ATHOL, MASS.
t

I E. J. KALINAUSKAS
| ADVOKATAS
Į 414 Broadway, So. Boston.
I Tel. S. B. 0441.
B Antro* lwbot—YirSuj L. P. B-vi»
| GYVENIMO VIETA:
B‘275 LOVELI. AVIS., NEWTOT«V1LEE, MASS, 

Tel. IV. NM’ton 1463—W.

|
V& Insurance I

: (APDRAUDIMAS) |

liūtini Insūvnuce (ApiĮmudl- ® 
$ mąV mm ugnies ant utuno arba .s

T.

INEIGA 25 CENTAI VAIKAMS 10 CENTŲ

t

et.

Pelnas teplionei Bažnyčios 
Visi po kaitrą! ĮDarželįl

R

t

V..

' DAKTARAS HENRY C. TURNER A |
■ - . . ■ * « . * - 1 . < •

‘ Buvęs šentaud094 IVuslUngton St,-No.v\voml’,’ Ma»g Ir šinb talku baigęs'. - $ 
.. ųiolislų. Harvardo' Italvovslte' Įk -Ma^adiwtis l’eubmilogljos Instituto 
. gavįs taipsuį, praneša kad jnu yradOJo^gtataralę gydymo yvaktlioi irk> 

apslgyverto po hiiinoviu - ' ■ $.
• .444: MASSACHUSĖTTS AVENUE, BOSTON 18, MASS.5 f 

. . Kampas Cblii'mbūš/Aveniib ' . $
TėlephoneBrukBay8240, ’ . . . ■. ...

U Valandos: 2-Iki 4-Ir 6 Ikl Bita) vok, RyJlnPs vnl, ir npiivlivinš susltnruš..

y

&

f-
C4 . - ■
$ Įūitonialiiitmis nelaimes ir puvo- 

gimė arba sumušimo krautuvės j 
stiklų, tPniykUe Idant apdraus-' ^ 

$ tamėt per atsukauėias kmupnub į 
jas, itiant/nelaimvi htslĮtkus’gąa- 4 

$ tamėt pilną atlyginimą. Mvsjy* | 
presentųaiuin. IvIrMiUislas i.it’ge- | 

i bį Tiai.isias':taiinpnūi jtis'--ĄtoėAltoj IV J 
,$ tars užtlkrtnam jdinų. atlyginimų t 

behdiftvs atsitikime; ■ Boston’o į 
•ffi žymiausi lietuviai biznieriui ir d 
m j|fr,’rt‘šijbnultd yra mitaų ' idljėu* Į 
© liti,, klauskite ją aide .piusų pu- J 

’ t-n”*>• / ' . ’ f ’ I

. EKSPERTAI. UGNIES Į 
$ APIPREKIŲOTOJAI J 
$ Apilrantljiant namus, rakai/' 
et ilus, nuiuniubljlms ir taip toliau, i 
įg krolpklLčs I mus dol gerĮimsta ' 

tmhifnnvįinn Ntaiktaj • Anglijoj, 
•ei Apdraudimo .skyrius po vndovys- i 
g’te 4ONO.K KAZLAUSKO. : ' '

|VHCENT A .JENKINSį 
B 6 Beacon Sti, Boston, Mass. H 
| '.Tėl. Haymuriiet 5840—5841 !

© tiirnaviiiiĄ. 
, TO
KI
V ©•f

L(

NAMAI ANT PADAVIMO
MATTAPAN 3 šeimynų naur. 

jaustoj mados namas, visi įrengi- 
maų • atskiros furnaec šilumos, 
priekio ir užpakalio piazai, ete., 
15 kambarių, kaina tik $9800,.

DORCHESTER’Y 3 Šeimynų 18 
kambarių geriausioj vietoj, elek
tros šviesos, garo šiluma, priekio 

. ir užpaaklio piazai, preke tik 
Neuark, N. J. $14,000, cashy $4,000

... ,(lū)

Pirm. V, J. Kudirka,
Rast. J. V. SmUgis,

REIKALINGAS pastovus var- 
tovus vargonininkas, moakntis 
.vesti didelį chorą ir vaikų chofą. 
Alga gera, ineigų taip-gi yra ne
mažai: Tegu atsišaukia pas 

Kun, I. Kelmelis,
207 Adams St.,

i * *
• ® - •“* AVTAf S

X į SpftfUU v.

n /TITŪS P. GRĖVlŠ. 4 ■ //

t “PRIŽIŪRĖK SAVO SVEIKATĄ, fADAS&TA | ' 
I PRIŽIŪRĖS TAVE." |
1 I,' Išimu tonsilus, ’ i-

2. Nutraukiu X—Ray paveikslus, visų dalių kūno, 
| 3. Pritaikau akinius. ffi

Gydau Hštriamir chroniškas ligas, vyrų, moterųir vaikų, g“ ’ 
I ' ■ ■ '• DR.' J. C. LANDMlTS -7 - • | 

I.. 506' Ęašt BToadway Sguth Boston, Mass«. ®

•\>

v

{PARSIDUODA
PARSIDUODA pulkus automobilius 

5 Sėdynių. Mažai vartototas. Kreipi 
kitgs pas savininkų: V, J. JAKŠTAS, 

- 308 Fburtli krautuvei! arba 100 G St. 
(gyvenimo vieta) So. Boston, Mass.

, . (30—3—5)

VYATERBURIO LIETUVIAM 
DARBININKAM

. Šiuoini pranešama Water- 
bury’io lietuviams darbinin
kams, • kad {(Darbininką ’ ’
galima gauti pas vietos lie-- 
tuvių veikėją, darbininką 
geib. Juozą Šaliūną, 844 
Bank St., Waferbury, .Conn. 
Tonai pas jį galite visuomet 
gauti mūsų laikraštį.

^Darlininltas^

PARSIDUODA
. PARDAVIMUI .prnpanų Krautuvė. 
Stakns ir rakandai turi’ būti parduo
ti labai greitai ir pigiai. Atsišąukit pas 
M. N.,.505 Stato St.-, Cambridge, Jinsš,

(10)

.*.

LIETUVIAI,' NAUDOKITĖS 
PROGA!

PARSIDUODA puikus namas 1S 
kambarių su elektra, ir steam heat Ir 
tvartai, iš kurių galima lengvai stubų 
padaryti, žemes yra 9,000 pėdų,* prie 
pat bulvaro.’ Netoli beactilų. Priežas
tis pardavimo senatvė. Iiaina 12,000 
dol. įnešti .4000 dol. Morgičių duoda 
luits savininkas. Atsišaukite pas

KLEM. STOŠKUS,
P. O. Box 120, Lynn, Mass..

(5)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir U. 
Geriausios Palangos Trejankps, stam

bi, GOc., už pakelį arba 6 už $3JIO. 
Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba G už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervų, išgųsties, 
nuomario, galvos svaigimcT ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo; 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti: 
pakelis $5c,, G už $4.50. •

Knyga “Daktaras Namuose” ■ aprašo 
visokias žoles ir įsu, daugeliu naudin
gų receptų' — $1.00.

Mestis gydanti, visokius niežulius iv 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50. ‘

Drukuoti laiškui tėvynėn rašyti, tu
zinas G5c.

Viskas būna su prisiuntimo kaštais. 
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

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

AMERICAN RUBBER 
COMDANY

Arti Kendall Sq., Cambridge

Tek Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 'VVnshlngton Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9' A Ii. ikCli;8Q P. M.

- . ’ itjfi'&iimo vietoj
10 tViMTHBOF Sthkkt, Eabt Boston 

Tel. Kast Bošton 152—J.
r-, .................... . ■ : - - -

PIRMOSKUŠIES BARBERNf. 
J Nukorpnm plaukus Vytams, mer* ? 
t gilioms iiųvaikuniš. .. y
i Turime vlsukių kvepiančių tonl4 Į 
j kų plaukams. ; ■ ■ u
į "Ateikite ir persitikrinkite, nš tl?į į 
j klu, kwl husitu patenkinti. u 
į Č; S. BABEF!! 
|llb' DORCHESTER AVENŲEi ‘ 
f . SOUTtt BOSTONt_MA8S.] _/ Į į 

l (l‘khs VAlv BROAUWA¥ j Į
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PARDAVIMAI
10 LOCUST ST., DORCIIES, MASŠ.

9 ftambavhi namas, šiltas Jr šaltas vau-, 
dno, maudynes Ir skalbynes. Pirmos 
rūšies stovyje. Kaina $4.200. Galima 
matyti. tarp 2-7 po pietų kasdienę. 
Kampinis namas, 1 karo garadžins.
, 28 LOGUST St., 0 kambarių mūrinis 

namas, šiltas Ir šaltas vanduo, mau
dynes ir skalbynes, elektra. Pirmos 
klesos .stovyje* Kalba. $3,500.' . ‘ 
i 24 it. 2G-L0GŪST St. ‘ 7 kambarhr-. 
mūriniai natoai, Kiekvieno kaina ■ ■ ( 
$2,800. ' Gasas, ir toletal yra. • ’

ARTHUR C. BRADY '
20 Cluvuncey PI. Jainaica Plain

Tek Jamaica -S39—.T.
........... . ■■■ ........... '! ' 'i

PARSIDUODA 803 AKRŲ 
ŽEMĖS FARMA.

200 akrų suaugusio miško, 100 akrų • 
pievos. S tūba 8 kambarių, tvart as dėl 
25 galvijų ir puikus sodas.. Farma

' randasi New Hampshlre valstijoj prie* 
gero (statė) kelio. Thrl greit parduo
ti. Kaina $6,500.00. įnešti ipOO dol.' 
Atsišaukite:. ■

KLEM. STOŠKUS,
P. O. Box 120,. Lynn, Mass.

. ■ ' G">)

DR. i. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

i

dantistą s

.Tel, Brockton 5112—W.
(Kampas Broad Street)

705 Main St., Montello, Mass.

Tek 8o. Bbrton 1» 
urruvis DANTISTAS

DR. M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikiniu perkely ofisą pa Jfa, 
426 Bkudwat,So. Bostobk, Kam.

OJito Fakiadoa: 
1W> 10 Iki 12:80 ryte ir n® Id» 

Iki O lr nao 6:80 Iki 0 t. nk 
OflMUt uMaryto rabato* vakaran 

Ir neUSliomi*.

t

ltMetęSouth Bostone

DR.H.S iSTONE
AKIŲSPECIALISTAS 
■90H W. BKOADWAY ... r _

VAIxANDQ8: Nno & r. IM7 v.vnlL |
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MMaKssaessšst=sep>is»ssae^^

Katalikai tari suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimai dėl katali
ką spaudo® sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir Žmonėms naudingesnis^ 
negu pirkimas baŽnytinią indą ir 
net negu bažnytines apeigos, pa-’ 

. kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios 

. riąitybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai,, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

' Vyskupas Kiliau.

SVARSTO KLAIPĖDOS 
■’ u • STATUTĄ,

— . Paryžius. — Pasikalbėji
mai dėl Klaipėdos statuto 

. užsienio reikalą ministeri
joj prasidėjo. Ambasadorių 
Tarybą bando išdirbti kon
stituciją disputuojamam 
miestui. Yrą spėjama, kad 
derybos užsitęs apie porą sa- 
vaičią. Lietuvos premieras 
Galvanauskas dalyvauja, 
l;aipo Klaipėdos atstovas. 
Eina gandas, kad lenkai 
bando pakenkti, bet nieko 

• . panašaus čia neteko susekti. 
. Jei ir yra- noras nutraukti 

nuo Lietuvos Klaipėdą, tai 
tas neąpsireiškia Ambasa- 

. dorią Taryboj. IŠtikrąją 
sunku įsivaizdiioti, kaip tas 
gali apsireikšti Ambasado- 
rią Taryb*oj. Todėl dabar
tiniu laiku . tokius gandus
reikia pasitikti labai abeju
tiškai. '.

Viskas nurodo- i. tai, kad 
. ambasadoriai pasekmingai 

atliks darbą ir pagalios pai
nus Mausimas bus išspręs-, 
tas.

Organas Amerikos 'Liėtivi# 
Rymo KatalikųSvento 

Jugžapo Darbininką 
Sąjungos, .

DARBININKAS
—— Kliu——

ŪTARNINKAIS, KETVERGAI8 IR - 
SUBAĮOMlg.

' t r c .......t. t. t «

DARBININKAS 
j 866 Broadway, Boston 27, MftM, 

Tel, South BoitGn 0ŽO.

♦
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Reikia priminti, kad vas. 
16 d. ambasadoriai padare 
nuo armisticijos laiką neiš
rištam klausimui galą ir mU 
tarė priskirti. Klaipėdą prie 
Lietuvos. Bet kai derybos 
dėl Klaipėdos statuto prasi
dėjo kovo mėnesį, tai tesėsi 
iki vidurio balandižo be jo
kio pasisekimo. Nei jokio 
sutarimo nepasiekta ir visas 
dalykas pasiliko kabėti. Da
bar yra viltis laimingesniam 
galui. '

Speeijalė Komisija Klai
pėdos reikalams yra La- 
roclie’o . pirmininkaujama. 
Kiti dalyviai yra Gailius, 
Klaipėdos direktorijos pre
zidentas, Stikliorius, Klai
pėdos lietuvią sąjungos de
legatas, Kraus, Klaipėdos 
vokiečią atstovas ir Sidzi
kauskas Lietuvos atstovas 

Tautą Lygom.
Kai šis klausimas galuti

nai bus išrištas, tai vienu 
pavojingu tašku bus mažiau 
Europoj. z

(IŠ Christian Science Mo-
. ’ nitor) . .

o

NTEKO GERO.
Cliicago. — Earmer - La- 

bor partija sušaukė suvažia- 
. vimą nuo visokią Amerikos 

radikališkąją gritpįą ir dar
bininką organizaciją. Tiks- 
las suvažiavimo išdirbti san
taiką tarp tą organizaciją ir 
nustatyti bendrą visą remti
ną kandidatą į prezidentus.. 
Tečiau? šitame suvažiavime 
nei minutos santaikos ii* 

. tvarkos nebuvo. Mat suva- 
žiaviman įleista komunistą 

‘ delegatai. Ją prigarmejo
■ keletas šimtą. O su tokiais 

’ elementais, kaip senai žino-
’ ma, nėra rodos . :

^Pagalios Farmer - Labor 
partija pasiūlė rezoliuciją, 

■ kurioj pareiškiama, kad su
sitarusieji eis prie reformą 

. tik legaliais ir konštitucijo
nuliais keliais. Svarbiau-

■ ' šluoju ginklu, ją būsiąs bal
savimas. , Jei šitoji rezoliu
cija bus atmesta, tai šuva-' 
žiavimas skils — kraujo ir 
revoliuciją trokštantieji pa- 

■ ; siliks.sau, 0. rimtieji dėlega- 
• tai posėdžiaus skyrium.

Kaip .sykis ši rezoliucija 
. aįmesfa ii* rimtiesiems, dele

gatams nebuvo vietos suva
žiavime. i ; .

Šitame suVažiavime far- 
. merią visai mažai tėra ir ą- 

■■ pm. juos retai teužsimemv, 
• ma. ;

valstijos pramoninis’: teis
inas, gavęs smūgį iŠ Aug- 
ščiausiojo Teismo dar nori 
gyvuoti. Gubernatorius pa
prašė teisėją atsisakyti nuo 
algą ir teip automatiškai 
baigti savo darbą. Teisėjai 
sakė tęsia savo darbą, bet su 
kupmažiausia išlaidą.

NORI RUSIJOS 
ŽIBALO.

Berlinas. — Du Amerikos 
biznierių Harry Slnclair ir 
Albert B. Dali, buvusis A- 
merikos vidurinią reikalą 
sekretorius, išvažiavo Rusi
jon derėtis su sovietą Val
džia apie išnaudojimą Rusi
jos žibalo versmią.

STREIKUOJA DOKŲ 
DARBININKAI,

LondMi. ?— pereitą pane- 
dėlį prasidėjęs doką darbi
ninką streikas prasiplatino 
Streikuoja apie 110.000 dar 
bininką. ‘ _...

GERIAU, NEGU
TIKĖJOSI.

Normood, Mass. Liepos 
4 d. čionai lietuviai taip pa
sirodė, kaip nekuomęt ikšiol. 
Tokio pasisekimo turbūt nei 
patys nesitikėjo, nors uoliai 
prie to' rengėsi per ilgą lai
ką.

Minėtą dieną buvo lietu
vią parapijos piknikas. Į- 
vyko didžiausiame ir pato
giausiame šio miesto darže, 
kur paprastai būna didžiau
si amerikoną piknikai. Vis
kas buvo -sutaisyta taip, 
kaip paprastai daroma ame
rikoną. Tvarka buvo ir-gi 
gera. Norwoodiečiai išanks- 
to žinojo, kad į tą ją pra
mogą gal daigiau ameriko- 
my sueis, negu lietuvių. To
dėl taip sutvarkė, kad atė
jusieji amerikonai nusispjo
vę ir supolekavę neišeitą.

Norwoodo lietuviu koloni- t 
ja nedidelė ir parapiją už
laikyti helęngva. Todėl bu
vo pasiryžę pasinaudoti 

■“fordžiuląjum’’ ir sustiprė
ti. Tas pilnai pavyko, nors 
ne be išgąsčią. Mat prieš 
pat šventę oras buvo lytin
gas, o Šventė išaušo* ir-gi ne 
visai giedra. Po pietą apie 
trečią valandą, net lyti pra
dėjo. Lijo veik ištisą valan
dą ir nė vienas galėjo ‘pulti 
nusiinininian. Tečiau lytus 
apsisto j o, oras išsigiedrind 
ir tada pramoga pradėjo įsi
siūbuoti ir taip įsisiūbavo,, 
kad vakare didžiules parke 
žmonią minios kaip . Jūre 
bangavo.

Apie 10 vai. vakare. ėmė 
pokšėti “firenorks. ’’ Retai 
kada Nonvoode tiek ugnią 
buvo leidžiama į padanges, 
kaip šitame lietuvią pikni
ke. . .

Senieji noriyoodiečiai sa
ko, kad nematę tame parke 
tokią minią žmonią ir taip 
gražiai sutvarkyto ■ pikniko, 
■kaip šis lietuvią piknikas. .

, Lietuvią buvo nemažai , iš 
visą apylinkių. Daugiausia 
vienok buvo iš Bostono ir iš 
Montello. •

buvo arti 
bilią šimtais., 

j. ir Cambridge 
:ręprezerituoja- 

Atsilan- 
• laikui Tėvas 

Gi Tėvas

pavyzdingiausio apsėjimo 
išvažiavimas. Kalbos, ap- 
sejimai, mandagūs ir švel
nūs, Visi blaivūs, . Garbė 
Vyčiams už tokią ekskursi
ją; Lai Vyčiai turi bent po
rą dar šiemet. Amerikonai 
gėrėjosi išvažiavimo pavyz
dingumu. Polieemonas. sa
kė : “ I nęver saw. a bettėr, 
eleanėr and happier outing. ” 
Lai Vyčiai vis vadovauja 
prakihnąne.

Liei>os 8, po . pietą suva
žiuos Palangą Caiąbridge,. 
Nash.ua ir? Lavvreneę mažią- 
teliai po vadovyste Marijos 
Vaikelią.. Vaikai turės žais- 
mią ir suteiks tėvams dainą 
programą.

Kun. .Juškaitis vesdamas 
Vyčiu išvažįaviino progra
mą apgarsino, kad liepos 29 
bus jo parapijos didžiulis 
išvažiavimas1 . Palangoje. 
Cambridgeiečiai' dalino ten 
apgarsinimus.

Reporteris.

i,

- NUGĄSDINO. .

Kai atėjo ži
nia apie tai buk Anglija ke
tinanti padarytį sutartį su 
Vokieti ja skyrium nutT ali- 

: jautą, UrfraReūzai iš to la
bai- nusigando. " Nurodoma, 
kad'Anglija bendrai Veikda
ma su Vokietija gali šudary- 

TŲS SAVO PABEĄ: ; ti E^opoj stiprbtušią koali- 
Kapsas, —- Šios ciją •'i

ii

t

•' J.

t

1000, auto 
So. Boston 
buvo šauni 
mi Vycią 
kė trum]
Urbonavyč 
Mockus,. Tetas Juškaitis da
lyvavo visafcena.

. t- W c.

Bašeball laidė mažas Law- 
rence’o teamaš su So. Bos- 
toniečią dieniaisiais.

Lenktynes vadovavo J. 
Svirskas ir j L. čėbatoriutė. 
Laimėtojams buvo_. gausiai 
duodama į$Vamį. • r

Aštuonios krautuvės buvo 
atidarytos nuo ryto iki va
karui ir visos buvo labai 
“bizi.” Visi, grįžo namon 
pilnais glebiais: lazdūkią, 
baliū'ną,’ lėlffi, saldainią. 
" Programą gabiai vedė Tė
vas Juškaitis. Linksmai dai
navo So, Bostono didelis 
choras. Garbė So. Bostonie
čiams ir ją vargonininkui p. 
Karbauskui- Ją pasišventi
mą apkainavo. žmonės ir
gausiai metė clešimtukus į ją 
vargoiią fondo bankeles. Be- 
-veik kiekvienas choristas po 
vieną ją turėjo. Padainavo 
gražiai ir Cambridge’o ir 
.LavTencė ’o chorai. Bravo!

Tėvas (Juras pratarė apie 
jauiūmo uždavinius. 'Tėvas 
Mockus ilgiau apie jaunimą 
kalbėjo. Kalbėjo ir studen
tai Bačys ir. P. Daužvardis. 
Vakare buvo.šokiai. Ir vi
si linksmus ir patenkinti bu-* * ■** 
vo.

Atvažiavusieji gyrė Pa
langą. Visi sako, kad Pa
langoje patogiausia vieta 
ekskursijoms I Apielinkė. .di
džiausia. Lapai, žolė, me
džiai— viskas šviežia, nenu
trypta.. Tikras čia poilsis!

Ežere šį sykį’nieks neban
dė skęsti. Beveik kas nedėl- 
dienis vieus-kjts įpuola eže
ran į gelmes ir. pradeda skęs
ti. Ikšiol skęstantieji vis ta-' 
po išgelbėtu ‘ Per, Vyčią iš
važiavimą nieks nereikalavo 
jokios pagelbos. ' ' '

Visiems. išvažiavimo ren
gėjams yra garbė už: suren
gimą tokią pasekmingą Vy7 
etą gegužinę. Bet sekantie
ji dribo sunkiausiai ir il
giausiai. Todėl užsipelno 
speėįalį pauąiięjimą. Tie iš- 
-važiavimo šulai buvo: Savic
kas; .Baiievyčiąs, jjukiięvy: 
ciutė, Kalėda; SideTavičiu- 
tė,ZaleckąSiKriviute^ Vik 
kištus, čėbatoriutė, M. Gru- 

■dzinskiutiV -
■.A Atvažiaviisieji. .nustebįud 

.: 5*įsfts;savd'Wvyž.dipgti apse- 
inišįpmis kun. Virmąuško 10 jinnu ' Yra; yisiį viena ir ta 
vai, . - 1 (pati miom< nė kad tai buvo

i'

VVUIU N. A. APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMAS KO' 

PUIKIAUSIAS. ■ Ų 
■■ Laicrence, Massi. — Ryte 
liepos 4 d išrodė aut lytaus. 
Apieįpietūs net ir .Uju, Bet 
galop oras- ani tiek pagerėjo, 
kad uolieji 'Vyrią rėmėjai 
ąkaitMngai- ątsilatikė it ‘ge
gužinė buvo 'puiki ! ; j - 
,išvaziavimas prasidėjo su

«.

4

**

KAREIVIAI PUOLA 
STREIKIERIUS.

Sydney, N. S. — Kanados 
kareiviai ir valstijos milici
ja liko sustiprinta ir laiko 
apsupusi Britislr Ęmpire 
Steel Corp .liejiklas, prisi- 
bijant atsinaujinimo' riau
šių, kuriose pereitą septin- 
tadienį keli desetkai strei- 
kierią liko sužeista susirė
mimuose su policija ir -mili
cija. ’ ’

Kareivai vis dar puola ir 
muša streikerius ir- vaiko 
juos durtuvais ; puola ir nnb 
ša streikierius ir valstijos 
raitoji milicija. Deivi to jau 
ne vienas susirėmimas išti
ko.

Liepos -2. d.
/ PIRMIEJI DVYLIKA.

> f f

: Lietuvią Darbininką Kooperatyve Sąjunga jau gavo 
dvyliką pirmąją narią. Iš. ju 1Q jau seniau buvo L. D. S’, 
nariais; du naujai įstojo.. Buvo.tai Newarke,-

Liepos 1 d. organĮzatoidus kini. K Kemėšis laikė pa
rapijos svetainėje prakalbą. D ei šilto oro atsilankė ne- 
perdaugiausiai. Bet kurie atėjo, reikalą suprato, nuoŠir- 
clžiai pritarė ir pagal išgaliu parėmė. ,

J Ičooperaciją-įstojo : Juozas Sereika, Kazys Krūme- 
nas. Jonas Gvązdaitis, Jonas Daukšys, - Juozas Bružas, 
Vincas Aptulis,. Juozas Žemaitis, Kun. Ign. Kelmelis, 
Stasys Daunoras, Daminikas Janulionis, Juozas Leisiuo- 
nas, Ant. Masaudukas. Jie pirko 22 Šeru. Gatavais pi- - 
nigais jie sudėjo $85.00;. $1’5.00 liko skolingi; žada-ne
trukus prisiųsti per kuopą.. Vienas įnešė senosios pasko
los kvitą ant $10.00. Trys vietiniai L. D. S. namo bonu 
savininkai, turiutieji-boną už $150.00 į susiriskimą neatsi- 
laiikė/ Bet; anot jii draugą, nesą abejones, kad jie savo 
bonus perves į naujosios kooperacijos Šerus. *

Didžiuma prisirašiusiu pažymėjo, kad jie daro tik pra
džią ; kad jeigu jie matys gerą pirmyneigą — jie ims dau
giau L. D. K. S. Šerą. Tuo pasirūpinsianti vietinė, kuopa... 
Atsargumas suprantamas ir nepapeiktinas. Tiek sykiu 
užvilti, j itv ir turi būti atsargūs. Prarastą pasitikėjimą 
tik išpalengva bus galima atgauti. /

Pirmąjį žingsnį padare, šu Dievo pagelba, žengsime 
toliau.

• * , .

Darbini]ikai, tėmykite niaują raidę mūsą varde. Ji- 
reiškia, “kooperaciją. Ji — tai naujai -nušvitusi žvaigž
dutė, rodanti tikrąjį darbininką kėlią. Kviečiame bro
lius ir seseris sekti tą žvaigždute. ' s Į

F.KN

'DALYVAVO ANGLAI.

Portland, Orei — Ketvirr 
prez. Ilarding, dalyvavo .ir 
vadovaujančią rolę vaidino 
tosios liepos iškilmėse, kur 
Anglį j os kariuomenė. Anglu 
jos jūreiviu būrys kartu su 
Amerikos kariuomene mar- 
šavo pro standų, kur prez. 
ITarding buvo, Anglijos ka
rinis . laivas iššovė 21 šūvi, 
kaip yra paprastai šitokiose 
iškilmėse.

■ Tai pirmas atsitikimas, 
kad Amerikos neprigulmy- 
bės dienos iškilmėse daly
vavo Anglijos karines jė
gos. • • . .

NESUSITAIKO DĖL 
SACHALINO.

Tokio, Japonija. — Esant 
, didėliam skirtumui kainoje, 
kurią ‘Rusija reikalauja už 
Šiaurinį Šaehaiiuą Ir Japo- 

. uijos, pasiūlytos, kainos, de
rybos *apįė Japonijos nupir
kimą tos' salos pertrauk
tos Rusijos-Japonijos kon
ferencijoje, Icūrt’ 'stengiasi 
surasti pamatą diplomatinei 
koiifereneijai, Japonija už 
šiaurinę Sachalino salos da
lį siūlo '150,(100,00(1 yeną, o 
Rusija’ reikalauja - 1,0(10,- 
000,006 auksinią rublią.

Dabar eina derybos apie 
suteikimą nekurtą koncesi
ją Japonijai. , ‘ ■

SKAITYKIT IR PLATINAU 
1 "DARBININKĄ"

IMTYNES NEPAVYKO.
Shelby, Mom — Liepos 

Ketvirtoje čia įvyko gailios 
imtynes taip garsią kumšti
ninką Denipsey ir Gibbons. 
Imtynės. visais .■ žvilgsniais 
nepavyko. Svarbiausia, tai 
žmonią.. nedaug tesuvažiavo.

Buvo tikėtasi 30 specialiu 
traukiniu, o atvvko tik Q 
traukiniai su pasažieriais 
pamatyti imtynią.* Įplauką 
tebuvo arti $200,000, o išlai
dą buvo arti $400,000, Im
tynių promotoriai’ atsidūrė 
didelėj skylėj. Shelby’o 
miestelio majoras prikišo 
$150,000. Visa promotorių 
viltis, tai. iš judomują pa
veikslu, .

Imtynės pasibaigė be lai
mėjimo. Č’ampijonas Demp- 
sey neįveikė, (libbonsoį to-. 
dėl jis. pasiliko čaiupionu.

GAVO PASITIKĖJIMĄ

D^ C: Liepos r 
2, 1923 (L. 1. B.l — Naujas $ 
Mnuateriit Kabinetas gavo 
vienbalsį Lietuvos. Seimo vi
są partiją.ir mažumą‘imsi*!’ 
tikėjimą-, Socialdemokra^ ■*' 
tai susilaikė. Ministevis 
PiTimnhikas, p. Galvanaus- 
kas, išvaižavo Paryžiun. * •, .

.JT
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LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE! .
Kad “Darbininkas’* jau parduoda Lietuvos pinįgą^eli’ 
tiį perlaidas ir savo ^draugams darbininkams enteikia 
patarnavimą. • Tai-gi visi tie, kurie norite kad dusą?

. siunčiami Lietuvon pinigai patektą į Jūsų gimanią ram 
kas, visiibinet kreipkitės “DARBININKAI1 jisai

' visuomet nuoširdžiai Jums ptaaTiiauSi v .'V
Darbininkai, atsimnkitė kad “Darbininkas*1 yra Jūsų * 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Sįąsdami pinigus 'at. klausdami litą kainąLyisuomeį adri . 
suokite laiškus Šiaip t

. ' odarbtninkas,** 7 č “
866WeBtBroadwayr Boston 27, Ma»
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■ įeina JI South Boeton’o utarnlnkuis, 
;4btwgafa ii Bubatomlif. Leidžia Am. 
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L. D. K. S. prasideda su 
? 12 šeriiiiiikų, jei neskaityti
: užsirašiusius šorus L, D. S 

seime, Skaitline 12 visiems 
žinoma.

L. D; K. sukouperatinama 
suiyįsu jos turtu ir bizniu.

Į *Po tiek kooperacijų žlugi
mu, po bendrovių apvylimų 
nelengva prieš visuomenę 
atsistoti sii„ kooperacijos o 
balsiais, o dar sunkiau vy
kinti ką ‘nors kooperacijos 

. pamatais. Pasisekimas ga
li būti tik veikiant su. drąsa, 
pasitikėjimu ir teisingumu.

' Taip veikiant -pasisekimas 
’ tikras. - i

Kapitalistinį surėdymą 
seks* kooperatinis surėdy
mas. Naujasai’ surėdymą* 
vykinamas senojo pašonėj. 
Tas apsireiškimas žymus 
Anglijoj; Vokietijoj, Belgi 
joj, Holandijoj, Danijoj.

. Aiigiijos kooperatyvai valdo 
i Ą0,00D likerių ūkio .žeme 

Anglijo j, 10,000 akerių kviė 
čių žemės Kanadoj, 40,1)00 
akerių arbatos plantacijų 
Arijoj. Valdu paimu daržą 

’ AĮ’ riko j, * y y i ą mgy n ų 
nijoj ir D ra iki joj.

Naujai tvarkai 
kapitalo < darbininką 
trūksta!, Amcriki >s 
las per darbininkų 
pereina penkis kaltus p i 
vienus metus, dertik <lai 
Mimikai su.ri< >rgm i izūo ja.
kaipo vartotojai, iiii milži 
niška kapitalo dalis be jokių 
revoliucijų pasj lieka pm 
darbininkus. Vėliau darbi 
Įlinkai. susi j m įgs ką i p< > gr 
mintojai.

Kas stoja ant. kelio kad 
darbųiinkai perleidžia vis-; 
Amerikos kapit alą per sav< • 
riiūkaū penkis ‘ svirius per 
metus ir jo nepalieka tarp 
.savęsl Kelią darbininkam:-- 

e, nepatyri- 
; neišri-lavi-

».
w

i • r •
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ketvirforius Chieaguj vėl 
prasidėjo, radikalių ųiėmen-N 
tų suvažiavimas tikslu į- ’ 
steigti partiją. ją suvažia- 
va gan įvairaus krjųisnio 
..gaivalai, pradedant nuo pa
prasti! liberalų ir baigiant 
Lidsevikuujaiieiuis ‘ elemen
tais. Mažai a-v ilt ie s-kad -
kis suvažiavimas ką -nors 
stipraus sutvers,

Amerikos radikalai bandė
*

; verti organizacijų. Šutvė- 

■;ijjHl&iht 'partiją, Farniet- 
iuihor partiją ir dar keletą* 
Daugiausia energijos išęik- 
vi jt a’ soči j a 1 i st ų ir” ai dubli st ų. 
Ir abeji nukentėjo pilniau-. 
, ią Bėpasiseldnup Išrodė,

: įs i r-išdirbs bcudrą^vislems 
radikalams priimtiną- plat
formą. Tu neįvyko. Seno
lius organizacijos Ippoinoš ir 

a įnirta bus bendrai veikti 
a.

visų i'adikaliŠkųjų organi- 
ariju; Sugyvenimo ir vei

kimo būdų turės išdirbti dm 
kartinis Cliicagos suvažiavi
mas.. .

Amerikiečiai radikalai pa
sekė anglus, kurie suvieni- 
■i) atskiras radikales urgaui- 
•uu-ijas ir sutverė visiems 
l-undrą Darbo Partiją.

(Naujausios iš suvažiavi- 
i r -,ži m < >s ske Ibi a,. - j< igdš su-

’ ažiavimo nieko gero iieišč-

Ispa

JAUNIME
‘ LAUK ATVAŽIUOJANČIO 

PIBMINĮNKO..

" Girdiiniukų pirmininkas, stu-. 
Lentas Petras Daužvarclis reika- 

itiis dešimtukų vajaus (męksleivių 
reikalais) per liepos mėnesį lan
kysis žymesnėse lietuvių kolonijo- 
>e ir kalbės jaunuomenės.susirin- 
imuosc..
(uedriuinkai ir ‘vyčiai, suveng- 

kite jam prakalbas pagal skelbia- 
r»i.jo. maršruto ir visi į tas prakal
bas lankykitės. Atsiveskite ir 'tė
velius, ir kitus-save prietclius. Su- 
A-žiiiokiie visų-pirma su savo 
crb. kun. klebonais ir susitarki- 
v, kada ir kur prakalbas sureųsi- 
ii. . :

P, Daužvardaio Maršrutas,
. Liepos 5 d, So. Boston, Mass. 

Liepos 7.d. Amstvrdm, N. Y. 
Liepos 8 d. Roehoster, N. Y.

: Liepos 10 d. Detroit,' AlicK.
Liep. 12 d. t.t ratui Kapris, Mieli. 

- Liepos 13. -20 dd. Gliieago’,
. . • . Cicero ir apielinkėje.
Liepos 21— 22 <ld. CLeveland, O. 
Liepos
Liepos 21 .d, Homestead, Ba.

i

•>

Dabar pasakysim vieną atsitiki- , 
mą. Tamstos žinote .tą kalną tuoj 
•už Žagarės, kur yra Latvių, baž
nyčia, ‘tai pas mus, gegužės 7 d, 
buvo taip vadinama medžią sodi
nimo šventė. Sumanė nuo visą 
raąkyldu ir. visą draugiju paso- • 
dinti medžią ant to kalnordel-at- - 
minties. Prieš tą šventę nueita 
kasti duobių dėl "tą medžių. Be- 
kasant atrasta namo fundamentas 
ir ląbai didelių akmenų. Toliau . 
atrasta trys žiedai, trys, šiektinės, 
d?) gabalas žibučių, senoviškas 
durtuvas, trys peiliai, labai sto
ros plytos sii raidėmis, puikus ža~A 
H kokliai, lUfbt&uoti/ ang
lių'ir. pelenu, šepoviškn pinigų, 
karoliai ii* sėdinčio žmogaus kau
lai; Kalbama, kad iš Kauno at
važiuos tyrinėtojai ir ieškos tame 
kalne daugiau daiktų! Hpėjama, 
kad toje vietoje buvę namai, ku
rie tapo apnešti smiltimis*

Pilnėtojo šventėje su labai pui
kiomis iškilmėmis ėjo medelių so
dinti. Muzika griežė,- vaikeliai 
dainavo ir nešė vėliavas. Kiek-. 

‘ viena draugija ir kiekviena mo
kykla nešė medelius'kartu su lo
petomis ir-pasodino atminčiai,

Tose iškilmėse dalyvavo visi, iš- 
skirant žydus. Tuomi žydri atsi- 
skyiimu kun. Latvis buvo labai 
užgautas. Sakydamas prakalbą 
kad davė žydams pipirų, tai pei- 
buočiai labai nusigando.. Gale 
prakalbos pasakė, kad . nereik 
mums tų išgamų, tegu važiuoja į 
Palestiną-medžių sodinti ir su jais 
neturėkime nieko bendro. Iš tos 
kalbos mūsų žydeliai fhbai nusi
minė. ■ '

Dabar už miesto iki Tarnų ’dva- 
ruko yra mieruojama žemė. Kal
bama, kad tai daro dėl miesto 
praplatinimo. .šįmet • pavasaris 
labai vėlus. Produktai kasdien 
eina brangyn. Karvė kainuoja a- 

, pie 700 litų o geras arklys net po
rą. tūkstančių litų;

«
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j tų apsaugo j amus. Ji privalo rūpintis visa 
visuomene, nes prigimtis pavedė ją globo
ti vyriausiajai krašto valdžiai, tąipr- jog vi- 
sūoipbiies ’ gerpv'ę j*ra, UėtiW ^vyriausias/ val- 

£v4 / i- ..A u £ įA yįejūjjpsĮg yįyrįaiisybes . \ /
Mis ir prasmė, Vyriausybė prf-

Ir išdygo -darže gėlė, g .
Vai ku-kit, . g-

’Iš po žiemos prisikėlė ■ $
ar~kU“kvtr~-— ----- — — ■—

** I* I
Augo dieną antrą, trečią,

. Vai ku-ku.
Stiebą, tiesia, lapus plečia, (Tęsinys)
Vai ku-km • juo labiau.esti tobulinami, .tuo piliečiams]

darosi geriau ir laimingiau gyventi. Minė- 
Išaugino liemenelį tų priemonių pagelba valstybės valdytojai

, A s ‘i kaip irtiems,v ftaip iuYąrgšų gyvenimui
/Ij" sįĮkrdvė įpn^itrmįĄ/ - d§įg\^;ėįp^padai^tAjic^4urip 

- A ai ku-ku. pilniausius teisės ir. nieks negali jų kaltinti, esl^n0 511. . - i-

Pražydėjo skaisti rože^ buk jie, esą, bereikalingai kisasij nes ru- 1 _ ------ .... . ..
Vai ku-ku. pintis visų gerove yra tiesioginė valstybesĮ -
Jus žiedelis atsivožė, pareiga, ir juo- daugiau bus naudos iš to 
Vai ku-ku. bendroj rūpinimos, tuo mažiau tereikės įeš-

------ :------ —■------- :------------- —vrkdrtatskmiyąiri^^
Rausvas žiedas, žalias la- kelti. * •
Viii ku-ku. / . [pas, ‘ Betoy siekiant dalyko giliau, 'reikia at- 
Ir. paplito gardus kvapas, siniinti, kad valstybes esimo tikslas yra vie-l 
Vai ku-ku.: nas ir bendras kaip didiesiems, * taip ir ma-j 

žiesiems. Beturčiai yra iš prigimties lygia 
+Šale augo jurginčlis, . teįse Kaip ir turtingieji piliečiai t. y. tikros
Vai ku-ku, gyvos, dalys, iš kurių, šeimoms topiiiin-
Margažiedis, didgalvėlis, . įaūjant, susidaro valstybės kūnas, ■ nekal- 
Vąi ku-ku. įbant jau apie tai, kad kiekviename mieste

• . ' yra žymi jų dauguma. • Kadangi būtų di-
Rausvą ložę, panų ėjo, lūžiausia nesąmonė viena piliečių dalimi tė
vai ku-ku. sirūpinant, kitą.visai užmiršti, tad išeina,]
Jai galvelę palinksėjo, kad vyriausybė privalo imtis reikalingų 
Vai ku-Ku. priemonių vargšų reikalams ir gerovei ap-
„ ‘ . v_ ]ginti; to nedarant, bus mindžiojama teisy-l
Ji* rozt"s’ be, kuri liepia kiekvienani duoti, kas yra]
2aL A... _: Lp. _ Išmintingai tuo reikalu sako šy. Tomas:I
^uzav etas žiedo grožės ,. dalis, ir visuma yra tulu žvilgsniu.
Vai ku-ku. ■ tas.pats dalykas,’ taip lygiai ir tas, kas•pri-Į

Idauso visumai, yra tam tikru žvilgsniu ir! 
dalies” (2. 2, Q. 6 I a I a d 2)* Todėl pir- 

. -Įmiltinė iš visų skaitlingų ir nelengvių gerų 
..vi-

f

v

'■»

liinis, nes ir filosofija ir krikščioniškasis ti- 
‘ ke jimas mokina,. Šalies valdymą turint būti ‘ . 
Į prigimties, nustatymu naudinga nu patiems 
valdytojams, bet valdomiesiems. Kadangi 

j valdžia paeiną nuo Dievo ir yra lyg’dalyva- 
vimąs paties Dievo valdyme, todėl reikia 
valdyti taip, kaip kad Dievas tai daro, ktt- 

Į riš vienodai tėviškai rūpinasi atskirais ir vi
sais daiktais. Užtat, jei visuomenei ar ats
kiriems luomams yra padaryta skriauda, ar 

[ji tik grąso įvykti, jei to negalima kitaip 
prašalinti ar sulaikyti, tuomet reikia, kad 
įsikištu vyriausybė, • D visuomenės ir ats
kiru žmonių gerovei svarbu, kad visur bū
tu.ramybe 'irtvai-ka, kad šeimos tvarkytus . 

j ir gyventi! Dievo įsakymais bei į'gimties į- 
statyinais; kad religija būtu praktikuoja
ma ir gerbiama; kad privatus ir viešas gy
venimas būtu doras ; kad teisybė būtu šven
tai pildoma, neleidžiant be baimės viens ki- 
to skausti ; kad dugtij svėild piliečiai, ku- ' 

Į rio liūtų tikę;! reikalui-esant, remti ...ir girt- - 
ui visuomenę. Todėl, kai dėl darbininkų • 
nedarbo .arba-sutarto darbo pametimo vi-, 
suomenei gręsia suirutė; kai biednuomenės. 
šeimos įta; kai darbininkų religojos reika
lai yra skaudžiami, neduodant jįems tinka
mus progos tikybos priedermėms atlikti; kai

Bet jo rožė neatbojo, 
Viii ku-ku.
1^ries saulutę viensypsojo, vapiyįojų pareigų — tarrūpintis lygiai 
v ai ku-ku. ., Į safs piliečiais, užlaikant taip vadinamą Į

‘ ‘ skirstomąją ” teisybę. Kad ir visi be skir
tumo piliečiai privalo prisidėti prie bendros 
gerovės, iš kp savaime tenka naudos .ir kiek
vienam atskiram piliečiui, tai vistiek lygiai Į 
ir vienodai visi to daryti- nekaip negali, j 
Kaip įiesimainytii valdymo būdai,. visados 
bus skirtumų piliečių tarpe,, ne be to jokia 
visuomene nei gyvuoti, nei neg’ali būti su
prasta. Būtinai reikalinga todėl, kad kai--Į 
kurie pašvęstų save valstybės reikalams, 
kad kiti įstatymus leistų, "treti teistų, kad 
pagaliau būtų ir tokių, kurie..mokėtų ir bū
tų įgalioti vesti-miestų reikalus, rūpintis 
krašto apsauga. Aišku-visiems, - kad visi 
Šitie žmonės turi pirmenybės, ir kad bent 
tautoj jie privalo būti laikomi pagarboj, nes 
jie dirba visųpirma. ir- tiesioginiai visuome
nės labui. - Kitaip tie, kurie dirba kokį nors 
pramonės darbą,. — jie ne taip betarpiai ir 

,ne tibk, kaip kad anie; prie visuomenes ge
rovės teprisideda; - bet, žinoma, ir jie la-|

Margažiedis suplaktojo, 
Vai ku-ku.
•TyEai rožei pakuždėjo,
Vai ku-ku.-

dirbtuvūse gresia^ pavojus darbininkų dorai '* 
iš to, kad tenai vyrai ir* motays dirba drau
ge, ar iš Įdtokių pagundų į blogą; kai darb- 

[daviai užkrauna darbininkams persunkiu 
naštą, arba spaudžia juos sąlygomis, žemi- ■. 

. nančiomis žmogaus, verte; kai darbininkų 
sveilcatB-kenkiama nepakeliamu if jų lyčiai 
bei amžiui netinkamu darbu, —■ tai tuomet, 
minėtuose atsitikimuose, būtinai reikia pa
vartoti tam tikrose ribose įstatymo jėgą bei 
įtakų. Kokiose riboje tai darytina; nurodo 
pats reikalas, kurio dėliai vartojama įstaty
mų pag alba, t. y. įstatymai neprivalo'grieb
tis daugiau nei toliau siekti, negu to reika- 

Į lauja blogybes ar pavojaus prašaliiiinias.

Be.skirtumo teisės visų piliečių turi 
būti šventai gerbiamos; vyriausybe turi rū
pintis, kad kiekvienas galėtų naudotis sa
vo teisėmis, drausdama1 ir bausdama kiek
vieną teisių laužymą. Bet, ginant atskirų 
žmonių teises, reilda ypač atsižvelgti į silp- * 

Lai daug naudos visuomenei atneša, kad irĮimosius ir biedinuosius. Turtingieji yra ša
lie tokiu tiesioginiu būdu. Kadangi visuo
menės labas privalo pūti toks, kad, jo pa
siekę žmones* taptų guresniais,, tai supran
tamas: dalykas* jog tas labas'turi glūdėti y- 
pac visuomenes doringume; Vistik gerai su
tvarkyto j,e valstybėj visoldų gėrybių per- 
teklius yru būtinas: “"juos vartoti yra .rei
kalinga dorybei” (S. Tlioim De* reįv 
prinrip. Itv I^). šitoms gi gerybėms ga- 
įnintr yra ypač .vaisingas ir būtinas darbi
ninkų dailias, vistiek ar jie laukuose,, ar 
fabrikuose darbuojasi. Toje, srity jų darbo 
vaishigiunas yra tolus, kad, tiesa pasakius, 
valstybių turtai ne iš kitur, kaip tik iš dar
bininkų darbo kyla. Todotyfa teisinga, kad 
Vyriausybe rūpintus dariiininko gerove. kad 
už tą visuomenei naudingą darbą ir jis tu
rėtų ką. nors, kad: geroj pastogė jo, aprody
tas iv sveikas jis lengviau gyvenimą pra- 
•gyvėĮvtiL ; Iš Čių išrink; kad .reikia Vemti 
.kA« tik galį būti naudinga darbinin
kų -būviui,; šitoks besirūpinimas.netik nie
kam nepakenks; bot priešinga^ bus visiems 
nauilingasr nės valstybei yra. labai svarbiu 
•kad nevargtų tie, kurio ganuna taip rrika* 
lingu dulkių. { ; ; ' ’ ’ .1 ’

' Va Klykė. neprivalo, kaip jau šakėm* 
IHigilmšn ViKriiov neį šriiūos; yra iri- 
singa* kįuį ir atskirmn Žimriui.ir šeimai -M- 
tų leista liuesai veikti savo nusimautum. 
kol jie nedaro.skriuudos nei Visuomenei* nei 
atskiram žinogui* Betgi viriaUsybo priva
lu daboti, kad ir visimniepi ir jus dalys bū-

«m įĮ.jfa5Į|h..Mirfiiifo . I.mjĮ,.O.Į. .1, T. r L..*

Vai, rožyte, mano miela, 
Vai. ku-ku.
Myliu tavo kilnią sielą, 
Vai ku-ku.

Tarki žodį, ranką duokle,! 
• Vai ku-ku..
Link į glėbį nesiyruokie, 
Vai ku-ku. .

Rengia LDS. New York’o ir New 
J-erse-y Valstiją. Apskritys.
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Toj pat vietoj kur buvo- pereitais 
metais.

Prasidės 1 vai. po pietą.

Bus Didžiausias šurum—Butum.

; Visi apylinkes lietuviai kviečia
mi, būt i ant šio išvažiavimo, nes 
tai bus didžiausias ir gražiausias 
išvažiavimas su tiiriiiuig:u progra
mų. Važiuodami j.išvažiaviūuį ga
lite nevalgyti ir negerti, nes ini-. 
lietame išvažiavime bus - visokią 
. algiii ir gerviną. Programas su-

• .dilūs iš lenktynių, virves trauki- 
ai-io, dainą* muzikos ir prakalbą.
Kalbės garsūs kalbėtojai — dar
bininku užtarėjai. Adenas kalbė
tojas bus tik-ką atvažiavęs iš Lie
tuvos ir kiti garsūs kalbėtojai.

Gerbianti lietuviai-darbininkai! 
.ytsilaiikykile ant šio taip gražaus 
išvažiavima i įtrinkime visi dar- 

’ biiiinką įrėikaluŠI ■ Juk tai vienin- 
elo organizacija, kuria įneš dar

bininkai galime džiaugi įs. Štai 
<os oraankaeijos •veikėjai deda 
pastangas, kad surengus puikiau- 
dą pramogą į kurią kviečiami 
kaip L.I )S. nariai taip, ir pašaliniai 
itsilauky t i ir pasimatyti, pasikal- 
bvti lie-i ■ pasidalinti' įspūdžiais ir 
'neini paremti virš minėtą orga- 
nmrijip - ’ ... :

.' Komisijos Narys.

lib
Rausva rože net pabalo; 
Vai. kibliu. • 
Nusigando ji begalo, 
Vai ku-kiu -y

Sudrėbė j < i suvirpėjo, 
Vai ku-ku.
Į jurginą -prąkalbėjo, 

.Vai ku-ku, . •
i

.

>« U M,

Aje.)

23 d. I’ittshurgli,. Pa.

A. L. R. K. Fed; Sėk.
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siuikų, bet •išganingą 
meriįms. lietuvių- dm 1 

biSinkaiiis nurod iuoje > *k I ki r 
■ -bįĮdnĮm.’* ir L; D, K, o nuo 

dabar, -tasai judėjimas yra 
padidinamas. Dėl savo laim 

J- darbiniMai privalo niūsiĮ 
• pastaugi mis prijaustu pade 
. ii ir $pti veikti -knriiu.

PAUTUOS

SENOVĖS LIEKANy
Į Iš laiško rašyto VališaUškių iš 
... ?!!, -Ivaškevičiams, berisimi,

. * K.

Žagare, Geg. 21, 11)23. 
lUuingūs Privteliaii
- širdingai ačiū už laišką ir ogi*- 

■ ^įvijinius lapelius. . Juos visus iš* 
I dinow. A irt rytojaus’ gavpim 
'ar IMU t ūkių pat Lapeliu Iš Kau* 
.o, tai liiiyjunie .darbo daliiidauri. 
Buvo jau ■ paskutines -dienos prieš 
ai t. yiitkJrius. Būtų-būvy daug
termų., kad liūtiniK* gavę kokia 
a \ uite jųikščmiu . NursG.hr; ilk-' 

; u p.usękiąių įnirkiiųųę-HeMnome, 
j< t Išrodo, ,' kad katalikai laimės. 

isokiij partijų agilgtoriai' luikū 
; makalams ir žadėjo žnmiieins žv- 

tičkų ogų padaryti, 'jri ųk'baP. 
■ritei itž’juos, lĮoTšeyikelini lalis-
:d iiržitviuA iškišę, kad. prikalbk 
n us bidmiųt i .už j ims, ŽimuriV.-gul ■ 
'e. atsięudū' ■tokią -kvailių, 'kurie 

: jkins .pritark heldldžuiraar 1 na- 
>»ų. tepaliko . ivritntnrią .'‘vvidmui- 
totigi žodžiui, nes žino kokį rojų, 
tie padaro Rusijoj, : ' • •

Labai dėkojame už hdkmštį;
‘ ri}uTbininkąn ■ ir tokį puikų, kn* 
kadmių. Kodr-ni ir savo kaiiny- 

Nuu liepiuuum tus duruitos. *

rsits ii:^nT.s,'

■ ’ Kerti h (tu. iš Tbnirim
• • , »

pranešama, kad ten. dau- 
!giatp kaili; priikioš. savaites 
■tęsiasi nepaliaujamas lietus, 
kuris. baigia lia i lunti j avus 
laukupse. Nrinatyilami iš 
niekur pageliais, žmonės bė
ga į bažnyčias ir meldžmri» 

‘kad tik išprašius giedrą, Bet 

 

lietūs vis dar ujįapristoju.

Jei i stiebą mano pultum* 
Vai ku-ku. ■ * .
Visus žiedus tu nuguli um, 

. Vai ku-ku.

.-Novi.liok.ie skaisčios vožės, 
Vai ku-ku. • • v '
Nematysi josios grožės; 
Vai ku-ku. ’ J

( *•.. ■■ :■*-./>••-« * ‘ 'c*. •

Turiu antrą aš bernelį. 
Vai ku-kir; ' '. - :
ŠmilkalapĮ diovmedelį, '
.Vai ku-ku. ’

.» . ”
Mes Žydės iin ir kvepesim, 
Viii ku-ku. .. ' ■
Nekalf^liejė mįrgesim, 
Vai ku-ku. *

' - A

t
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r vo turtais apsišarvoję ir • netiek reikalauja 
valstybes globos, bieiliuųjų gi minios yra 

[ be. turtų ir patys neapsigina nuo skriaudų, 
[lodei daugiausia remiasi valstybes globoji
mu. Užtataf valstybė ir privalo ypatingai * 
rūpintis darbininkais, nes jie didumoj yra. 
biedinį.

Belieka apsvarstyti keli didesnės svar^ • 
; bos dalykui, — Visųpirma vyriausybe ir į- 
statymai privalo •ginti privačią nuosavybę, A 
Jfsunt tokiam svetimų turtų gobšuniitį rei» 

! kxa suvaldyti minias, nei jei leista yra siek* 
ti savo gerovės, teisybės nelaužant, ,tai nei 
teisinguinas nri visuomenės gerovę neleidžia,. 
imti to* kas yra kito, ir dėl kokios tai iri* 
Sąmoniuigos lygybės grobti syet|mūūtūftuš. 
Žinomai didele darbininkų daugumą bęve- . ' - 
lijr pagerinti savo padėtį nieko nėskriaus- 
dama; bęt'ym nemaža‘ir tuklų,, kurie* pri- : ’ 
siklausęėrisokių l uėteišmgų. ■; ndoinoniū' ir . 
trokšdami -pervartų, vartoja visas priemn* - ’. 
nes mjaištanis kelti įr ragina griebtis prie^ . ••. 
valios* Šitame .reikalvAyriausyįe privalo . ž 
įrikįštį ir* suvalį’dapiu kurstytojus, ūpsairi „ 
goti darimnukų dorą -nuo ją ąnidinauęiųL A * 
veiksnių ir teisetnš sarimukus nuo plėšikų 
pąyojauū ; f
ž V Ilgesnis ar sunkesnis tlarbas u^užnnp 
kėslus* taikumas- permalti* nelytai duoda 
darbininkams -progos susitarus mesti darbą / 
ir Huosu valia nustoti dirbus. Vyriausybe '’ 
turi prigulint i šitą dužime pasikartojančių

/ <Bub daugiau)
■ T f . ' . ' * ■ * "" * 1
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IVIįl KOLONUOSE.
A -- _..... / - į 

vietų kaip mūsų miestas, 
kolonijos grožis' Ir pasldidžiavi- 
hiafc, tai mūs mokykla, kurią lan- 
ko 1200 vaikų. Beveik .toksai pat 
skaičius lietuvių vaikų lanko'ir 
vietines miesto mokyklas. Ne ma
ža- jaunikaičių Ir. mergaičių rąm 
dėsi ir augŠtesnėse ar tai mūsų 
mieste ar kitose mokyklose. To
kiu būdu mūsų jaunimas lemia 
mums gražią ateitį,

Birželio 16 Ir 17 dienose turė
jome geros progos savo jaunimu 
pdeidžkųigti. žeštądienyąA biijžč- 
Ho^6 dieną, trečią valandą po pie
tų mūsų bažnyčioj buvo , suteiktas 
S v. Sutvirtinimo Sakramentas, 
kurį priėmė 480 asmenų. Vaiku- 
čiai-bernaieiai apsitaisę juodai, 
mergaitės baltui prislaikydami 
gražios ‘tvarkos teikė malonaus įs
pūdžio; ^Tūvars^uvo_pakviešti~l&' 
įžymiausių parapijos vyrų ir mo
terų. Iškilmių metu Jo Ekscelen
cija Vyskupas Nilan pasakė, gra
žų ilgą pamokslą, po kurio pri
siekdino visus vaikučius negerti 
svaiginamų gėrimų iki 25 metų 
amžiaus. Kadangi šv. Sutvirtini
mo Sakramentas paskutinį kartą 
buvo suteiktas keturi metai tildai 
atgal, tai dabartinis pustūkstan- 
tinis skaičius parodo, kad pas 
mus yra gražaus ir daug jaunimo.

Ant rytojaus, birželio 17 die
ną, buvo šv. Juozapo parapijines 
mokyklos užbaigimas. ' Ryte 9 va
landą mokyklos vaikams buvo at
laikytos šv. Mišios ir pasakytus 
atatinkamas pamokslas. Gi vi
sos iškilmes įvyko vakare 7 valan
dą. ... Skirtu laikų, dalyvaujant 
vietiniams ir svečiams kunigams, 
visi baigiantieji mokyklą proce
sijos atėjo į bažnyčią. Eisena bu
vo labai gražioje tvarkoje, grie
žiant smulkų orkestrai. Baigu
siųjų skaičius buvo 57. Visiems 

‘suėjus į bažnyčią, prasidėjo iškil
mės. Pirmiausia vietinis klebo-. 
nas gerb. kun. Valantiejuš paskel
bs baigiančiųjų vardus ir ■pavar
des. Paskui buvo visiems išdalin
ti mokyklos baigimo diplomai. 
Tas buvo labai -įspūdinga, lies 
žmogus,platai kaip jaunutis ber
nelis ar-mergaltė, paėmę .tą idplo- 
mą tartum, savo ateinančio gyve
nimo ištarmę, Žengia | tą gyveni
mą, patys nežinodami koks tas 

; gyvenimas bus — ar laimingas ar 
pilnas vargų ir nelaimių. Po dip
lomų išdavimo,, buvo suteiktos do
vanos pasižymėjusiems įvairiose 
mokslo šakose per visus metus. 
Paskui gerb.- kini. Bakšys perskai
to vardus geriausia pasižymėju
sių lietuvių kalboje. Kadangi ji
sai netrukus išvažiuoja į Lietuvą, 
tai už savo tėvų kalbos mokėjimą 
jisai prižadėjo parvežti lietuviškų 
dovanų iš pačios Lietuvos. Ly
giai jisai pažymėjo, kad vaikui 
nemanytų, kad jau dabar išmo
kę šiek tiek savo tėvų kalbos, 
jiems jos daugiau jau nereikia 
mokintis; bet jis privalo stengtis, 
skaitytį lietuviškus raštus ir to
kiu būdu daugiau,, išsilavinti savo 
tėvų gimtoje • kalboje. Baigda
mas šitas visas iškilmes gerb. kun. 
Valantiejus linkėjo .naujai baigu
siems* mokslą pasisekimo gyveni
me ir "ragino būti - gerais dorais 
katalikais ir lietuviais. ..

Po’ diplomų ir dovanų išdalini- 
mo ltunr dr. Navickas pasakė tai 
iškilmei pritaikintą . pamokslą, 
yisiį^irma' jisai nurodė kas tai ’y- 
ra' tas mokslas per daiktas ir jo
jo sviirbą žmogaus gyvenime. Ji
sai nui'odo -žiąurįas pasekmes to
se šalyse, 'kąme tikybą, h- mokslas 
tapo panaikinta ir kame bemoks
liai gaivalai paėmė valdžią į savo 
įaiukaš. ‘ ■ Paskui •: jisai išaiškino’ 
sliirttimų tarp’ bažnytinių ii* vals
tybinių mokyklų šitoje šalyje, 

"žymėdamas-tą.naudą,'.kurią teikia 
bažnytini” mokykla savo stiklė ji- 

’ .'iriu tikybos; rij-tautybes; pamatais.
16 Bleamt St-r Lwwtehęe, Jisai savo pamoksle suteikė aiš-

N. J.

Viea padėka. ..

Mes U ]jk S, 14-ios kuo
pos komisija tariame pagar
bos žodžius tiems kurie pri
sidėjo prie išpildymo pro- 
gramo laike seimo "vakarie 
nes ir koncerto, birželio 26-27 
dd. š. m. Ačiū.

Komisijai h

; /V / {
1 y v v j), Jdmtfion£sf 

J.Šereika.

L. D. S. 14-tos kuopos su
sirinkimas įvyks liepos 13 d. 
š«, m. Būtinlii visi nariai 
atsilankykite, nes daug’nau- 
jo išgirsite. Delegatai iš
duos raportus iš buvusio L. 
D. S. 8-to seimo. Taipogi 
komisija išduos raportų iŠ 
buvusios seimo vakarienes 
ir koncerto, 
naujų narių.

J

Atsiveskite
/>

J. š.

. * WATERBURY, CONN.
♦ •

Maža tėra Suvienytose Ameri
kos Valstybėse tokių lietuviškų

£

JOINT SBAVICE WITH 
HAMBURGAtomUM 

TRUMPIAUSIAS KELIAS 
LIETUVON 

išplaukia kiekvieną savaitę Iš 
Pler 86 Kortli River. ties 46 
gatve, New Yorke musų pir
mos klesos laivais

“REsor.UTE,” “ReliakcjI,” 
V‘AuiERT B.VLLIN”

• ^“I)Er'l’SCHT.ANI>” 
Veža 1, 2 lt’ 3 klesos. kėliau- 
ąlnkUSį taipgi Šie laivai 
“Molini Claip’ “Mmmt Car- 
roU ” “Moimf (Mint<>ii” “Man- 
<w,” “Tkurinfiifi” ir ų’e.itpiia- 
Zta” 3-čios l<i. keliauninkams. 
Ganėtinas Ir geras paturnavi
lnas, geras valgis ir patvari-' 
kiantis, smagus važiavimas.
United Ameriėan Linos
JVTAVS ROTEEN.BERU. IXC. 

260 ilanaver st., Boston, Mass. 
arba pas įgaliotus agentus.

SKAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.t

VĖLIAVOS IB ĮVAIRŪS 
tENKLAI, .

Ilgų metų praktikos artistišku 
prūsų “ darbą liWja tūkstapčhi: 
draugijų. Informacijų delei raŠy 
■kitę: ' . •*

’M.

t

■K

Mūsų

kių pavyzd/ių, kurie, gerai paro-
- dė tą skirtumą tarp Šitij dviejų 

mokyklų rūšių. Nurodė visas a- 
mcrikanizacijos prašmatnybes m 
kokiu būdu mes privalome su 
siaučiančiu banga laikytis, kad lš- 
ikttaic geri katalikai ir geri a-' 
merikiečiai garbingosios lietuvių 
kilmės. Pagaliau jisai paaiškino 
naujai' baigiantiems -mokyklą a- 

tą naudą, kurią turėjo progos 
gyti savo^ lietuviškąją mokyklą 
lankydami; nurodė jiems naują 
gyvenimą, ragindamas būti ištiki
mais viskam, ko išmoko savo ka
talikiškoje lietuviškoje mokyklo
je > p ragųiųbūti dėkingais a Savo 
dvąmos vadovumsikipygams^sese- 
rims-mokytojoms ir savo tėvams, 
kurie nesigaili lėšų palaikyti tą 
brangią šv. Juozapo mokyklą. 
Baigdamas savo pamokslą* išreiš
kė linkėjimus pasisekimo gyveni
me ir ragino pasilikti ištikimais 
tiems pasižadėjmams, lniriuos da-. 
darė'baigdami tą mokyklą,

Po pamokslo buvo su Švenčiau
siu Sakramentu palaiminimas, ku
rį suteikė gerb. kun. Jakaitis, iš 
VVorcester, Mass. Tuomi visos iš
kilmės ir pasibaigė. Be minėtų 
svečių kunigų buvo ir kun. Simo
naitis iš New Yorko. - Žmonių bu
vo pilnutėlė bažnyčia, nežiūrint, 
kad į bažnyčią tegalėjo įeiti tik
tai turintieji pakvietimus iŠ bai
gusiųjų mokyldą vaikučių. •

Iškilmės tęsėsi suvirs dvi valan- 
di, Josios paliko gilaus malonaus 
įspūdžio. Einant vaikučiams į 
bažnyčią, dalinant diplomus, pri
tariant muzikai ’ sužadino .grau
džiai dalyvaujančių, bet ypatin
gai tėvų jausmus. Ne vienas tė
vas apsiverkė karštomis džiaugs- 
mo ~ ašaromis. • ■ Tokios .iškilmėš 
daug reiškia ir josios kiekvienam 
dalyvavusiam jose daug įspūdžio 
palieka, bet tas viskas — tokias 
iškilmes turėti reikalauja daug 
vargo ir darbo. Ir todėl garbė 
jutūsų gerb. klebonui kun. Valan- 
liejui, kuris tiek rūpinasi tosios 
mokyklos reikalais; garbė’ir tė
vams, kurie reinia savo parapiji
nę mokyklą. Kadangi pusė lietu
vių- vaikų dėl stokos vietos lanko 
svetimas, miesto mokyklas, tai da
bar tapo nutarta' statyti ’ antrą 
naują mokyklą. Tas, žinoma, su
teiks dar daugiau darbo ir vargo, 
bet mes, turėdami, tokius vadus, to 
vargo ir darbo nesibijom, nes kaip 
pasakė per pamokslą gerb. kun. 
Navickas. — “pasiektas tikslas 
darbą vainikuoja,’’’ taip ir mes t-i- 
kimėsį savo sunkų darbą už metų, 
kitų garbe apvainikuoti — pasta
tysim dar vieną lietuvišką mo
kyklą mūsų vaikams AVaterbury, 
Conn.

giąsi, kad katalikams Šposą iš
kirs. Tečiau katalikai visai nie
ko beždžionių.darbeliais neinsite- 
resuoja, nes jie seniau delionizmą 
lengvai pergyveno ir krikščiuniz- 
mą.da lengviau pergyvens. Kri
kščiūnas turi drąsos šakyti, kad 
esąs Rymo-Katalikų kunigas, 
Chicagas vyskupo įšventintas' ir 
popiežiaus pripažintas. Rodo ko
kius raštelius būk tikro katalikų 
vyskupo, o laisvamanėliai taip 
supranta katalikų bažnyčios ant
spaudas ir vyskupų .parašus kaip 
gaidžiai ant mėšlyno kapstydami 
deimanto akmenėlį ir katras pa
niūri tai tvirtBa^ k^Wtikt’as rąs
tas katalilcų/^ysKUpo; Nors/tiėk 
jau reikėtų turėt supratimo/-kad 
katalikų kunigai niekados neva
žiuoja j kitą vyskupiją be vieti
nio vyskupo žinios neorganizuos 
jokios parapijos ir nesirodys 
žmonėms savo raštų apie kuriuos 
jie neturi1 supratimo. _____ ■ • .

Liet. Pilietis.
■ ' v

WORCESTER, MASS.

LDS. 7 kuopos susirinkimas bus 
liepos 11 d. po bažnyčia 7:30 va
kare. Bus svarbus susirinkimas. 
Meldžiam visų narių ateiti ir atsi
vesti naujų narių. <

Komitetas.

Žiiiys.

Kukardųi.vl8okię.l2enlčlėiIę,'Gaziltūėia,Ant- 
įbaudę k kltokiį Draugy«tėmM reikalingę dalykų. 

RaikaD' Ami Katalogo ar Šampalų, paiymiklte ir jutę dr-tei vardą« 
Mįoo.,* 00-02 Fcrry »t. N«w»rl<,*N. J.
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perstojo veikęs. Sakoma, kad bu
vę svetimtaučiai tame rately buvo 
priežasčia suirimo. Gaila, kad 
taip atsitiko,- nes' iš* jų daug ko 
laukta..Į anų vietų organiauo- 
ja'ma jaunų vaikinų naujas rate
lis, kuris bus Žemesnėj klasoj. 
Manoma sudaryti vien tik; iš lie-. 
tuvių 'Tuomi bus išvengta ardy
mo. L. Vyčių 25 kuopa suorga
nizavo antrą bolininkų ratelį, ku
riame yra vien tik 12—13 metų 
vaikinai. Babus vaikinas Baltru
šaitis yra manadžierium. Nutar
ta įtaisyti jiems vienodas kepu
res, o pavasariui atėjus įtaisyti

Pastebėjimas.

Šiuomi laiku mūsų jaunimas 
tankiai rengia savybes išvažiavi
mus. Važiuoja sekmadieniais a- 
pie 8-tą vai. ryte. Besirenkant 
važiuot, pastato treką prie §v. 
Jurgio bažnyčios durų.’ Susėdę a 
trekuose, rėkia, klykia, vartodami 
gatvės lodžius. Daug' dorų ka
talikų tuomi piktinasi. Rodosi 
tas galima prašalinti. Laukiama.

Ausis girde j 0^1

HARTFORD, CONN.

Pasižadėjo.

CLEVELAND, OHIO.-

Pusmetinis susirinkimas.

Liepos 9 d. š. m. įvyks L.‘ Vy
čių 25 kp. .pusmetinis susirinki
mas 7:30. vakarė Liet. Svet. Vi
si nariai ir narės, kurie priklau-. 
sotė ir tie kurie da nepriklausote 
prie L. Vyčių 25 kp. malonėkite 
atsilankyti į- susirinkimą ir prisi
rašyti prie kuopos. Taipogi šia
me susirinkime bus išduota pus
metinė atskaita. Tad-gi visi ne
pamirškite viršuj pažymėtos die
nos ir laiko. -

Ir tėvai, kurių vaikai pri
klauso prie kp; ir kurių dar ne
priklauso -į- malonėkite juos 'pa
raginti idant ateitų ir prisirašy
tų prie kuopos.

J. V. Sadauskas, pirm.

’. ’ ' AMSTERDAM, N. Y. *

Liepos 1 d. įvyko šv. Kaz. dr- 
jos. narių susirinkimas. Atidary
ta su malda. . Susirinlumą vedė 
skyr. pirm, J. Mačiulis, sekret. J. 
Tamošauskas. Perskaityta įsta
tai ip reguleminas su- paaiškini-, 
mais.. Tartasi ’ -pasekmingesniu 
spaudos platininiu. ' Emil. Rozem- 
bergiutė įraše savo tėveliuis am
žinaisiais nariais ir narėmis. Mo
kesčius sumokėjo $70.00 1) Pet
ras Rozemberga ii1 2) Bpgomila 
Rozėiribergienė. Ir keletas meti
nių. Skyriaiiš Valdyba, ir nariai 
pasiryžo uoliai platinti gerąją 
spaudą, skatindami save poeto' o- 
balsju:

‘‘Dirbkim -broliai mylimieji,
“Lai gyvuoja .muk-spauda; .
“šalin šlamštai-nešvarioji,

• ‘ ‘Nes-, šm ■ neša vien skriaudą. ”
Tą pąsiiyžimą, .gerib. ■ skyriui, 

liųo- šMies IhikiriA gyvenmmn j- 
vykdintb . Gerb. kĮob.,kuii. J. žy
dą nu vienių E. Rozeniborgiutei už 
stambią Lpnvrimą- ir’ skyriui už 
veiklumą tariu didžios padėkos ir 
pagarbos žodius, /. ?
v : Kum P. Raščiukas,
260. E. Mani Štrcut/ .
Amsterdum, ‘Nt. ’Jj ..■

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kuopa laikys susirinki
mų 9 liepos, 1923, 7:30 vai. vaka
re, Karalienės Angelų parapijos 
salėj.

Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes yra taip svarbių reikalų, a- 
pie kuriuos visi turime žinoti ir 
juos aptarti. Taip-gi bus išduo
damas raportas iš' mūsų organiza
cijos LOS. seimo įvykusio 16—-17 
dd.. birželio,Ncwark,. N. J. .

Tad meldžiami visi , nariai pri
būti ir naujų atsivesti.

Paul J. Kyrius, Rast.

t

7 ... .
t

Šv.’ Cecilijos choras vedamas 
vietinio vargonininko P. Bružaus- 
ko, kuris dalyvavo; LDS. Conn. 
Apsk. išvažiavime, Aplačiaus apie 
tai, tikiuosi, aprašys tam tikri ko
respondentai, bet aš noriu praneš
ti, kad virš njnėtas choras yra 
užkviesta 4-tą liepos vėl į Water- 
bury ant S. L. R; K. A. Conn. ap
skričio- išvažiavimo. -Pasižadėjo 
dalyvauti kur. ir vėl linksmįs pub
liką. ■

. Reikia pripažinti kaip vedėjui 
taip ir choristams didelį pasišven
timą dalyvaujant panašiuose. iš- 
vaižavimnose, paneašnt kelionėje 
nuovargį ir lėšas. ’ .

Apart choro dar rengiasi dide- 
lys būrys; važiuoti į ’Waterbury 
ant Susivienijimo išvažiavimo.
/. Reporteris.

CLEVELAND, OHIO.

Sąjungiečių išvažiavimas.

Birželio 24 d; Moterų Sąjungos 
26 kuopa turėjo’ savybės išvažiut 
vinią ant p. Burbos ūkės sale 
Berea, Oliio. Tą dieną oras buvo 
gražus, tai linksmai laiką pralei
do tyrame oro. Išvažiavime da
lyvavo žymi vietos soliste p-ni 
Stase Greieienė, kuri davė daug 
gyvumo dalyviams. Apart pačių 
kuopos narių, buvo namažai sve
čių. * Išvažiavimas visais žvilgs- 
aiiais. gerai ųavyko. ’

Sportas.
■ Birželio 24 d; L: Vyčių 25 kp. 

bolnunkų ratelis "turėjo šmririhni* 
mą su svetimtaučių ratelių VT. O.- 
^, -Bvobkside, Vyčiai padarė IĮ 
išbėginių, o priešininkai tik 8. Tą 
dieną SUBalšis ir jį Kupįolus ge
rai' atsižymėjo Voles mušime pa- 
darydami.po. riėrią ‘‘homo rum” 
Šri Jurgio klubo.bolininkų ratelis

i

-Chieugos nezaležninkų paliokų 
išperėtas ' kunigužis Krikšeiūhas ' ‘ 
susiuostęs su Bultinipres ’ laisva-. 
maniais . piririą liepos Įiėširandil- 
vojo krutamu -paveikslų teatl’riį 
ir laiku savo pamaldus ant kuriui 

. ausiripko ItnsvamanelM Tuomi 
_ ^tik sau pramogos daro ii* džiau-

f.td Čia nota gimuBioH- mergaitės, I kun. V. J. Vilkutaitis ir vargani- 
>i*l/labai nkyatija vaikus mokyti, pinkas R. Adomaitis, 
Klebonas, matydamas tokią dide- 
' ę sau pagelbą, dovanojo mums 
Ūb.OO mokytojoms ir mūsų “Ma
lį jos Vąikąlių Draugijai.” ..

Dabar parašysiu koks tikslas y- 
ra “Marijos Vaikelių Dr-jos.” 
Mokinamės lietuviškai rašyti ir 
skaityti, žinutes rašyti į laikra
ščius, teatrus lošti, koncertus 
rengti^ liet, žaislus žaisti, mono
logus. sakyti, deklamuoti, smui- 
komis griežti, pijanu skambinti 
ir mokyti mažesnius liet, rašyti, 
skaityti ir katekizmo... , , 
vRimiailstl dįįiųgij'os ja^. ^rigu^- 

li Virš 100 narių! moEs dar tik ant
ri metai sutverėme Šią dr-ją. Mes 
esame globoje buvo klebono ir 

’ mok. Q. Bugailąitės, kuri mus mo
kina virš paminėtų dalykų?

Mes jau turime įsigyję dr-jos 
vėliavą, bažnyčiai nupirkome 
gražią kopą, įsitaisėme inerg. ir 
bėra, žaislams įrankių. Pąskyrė- 
me $100.00 bažnyčios pagražini
mui ; visi dr-jos nariai sykį į mė
nesį atliekame išpažintį o klebo
nas atlaiko ka's mėnesį.veltui už 
mus šv. mišias.

Laike pirmos vaikų komunijos 
ne tik vaikai buvo gražiai pasirė
dę, bet ir bažnyčia teipgi buvo 
prisirinkus pilna žmonių.

Šįmet daug ėjo prie šv. Komu
nijos ir socialistų vaikų. Kun, F, 
Daiiifinas atlaikė šv. mišias už vai
kus veltui ir pasakė pamokslą pri
taikytą toms iškilmėms. Baskui 
visus įraše į rožančių* ir škaplie
rius. Prie bažnyčios nusifotogra
favome, gi- klebonas dar mus- pa- 
vaišno ir tuomi baigėsi iškilmes. 

r ~ Vaikų Mokyt

Programo vedėjas ■ buvo gana 
gabus vaikas. , Aiškino lietuviškai 
programą ir labai juokingai bu
vo aprengtas. Žmonių buvo pil
na svetainė, iš ko pelno daug įi- 
ko parapijai.

* »

h

CHESTER, PA.
1

Šv. Kazimiero Dr-jos spaudos 
skyrius Veikia.

/ Birželio 12-tą dieną skyr. rašti
ninkas Jonas M. Mikoliūnas su-, 
šaukė susirinkimą. Įsirašė 4 įta
riai. Visi gautomis knygomis pa
tenkinti ir rudenyje rengiasi, vėl 
visi“ atnaujinti 1914 m.; metinius 
nariu. L t i5

Katalikas

WESTFIELD, MASS.

.Visi Šv. Kazimiero Dr-jos 
riai gavome knygas iš Kauno. 
■Knygų gavome po daug ir labai 
gerų ir gražių. Įsisteigęs skyrius 
pasidąrbuos kuodaitgiausiai įra
šyti narių, kad ir jie galėtų gau
ti ir naudotis taip geromis ir nau
dingomis knygomis. MesAVest- 
fieldicČiai patariame visiems įsi
rašyti į šv. Kaz. Dr-ją ir gauti iš 
jos geros literatūros.

Nuolatinis Narys.

*!
na-

NASHHA, & K

. Pirmoji Komunija.

Birželio 21 d. priėjo prie šv. ko- 
imunjoą 27 berniukai ir 33 mer
gaitės, Čia i engiama buvo vaikų 
apie i.n0, _ bet mokj’kloms užsibab 
gus sunkti jidl buvo , šųgaudyti 
vaikus.-..

Visą žiemą čia mokino vaikus 
lutbnuas, ‘Ona Bųgailaite iv vieti 
nįų 10 merjniičių5 vaikus ■ihbkhid 
liU uviškai rašyti, skaidyti ir ha- 
te bizno ir dar. be jokio užmokei-, 
hb; Uiomi galima * pabidMiĮHti,

t:-III' Į<M..niili.~<IĮii nTiil.nH ui iį Wirll‘ŽĮn‘i v ilTiT       u‘

Net ir kudiktai pastebi!
Ir yra taip Icgvtv visiškai H galybi paša
linti pleiskanas. Tik kelis kortus panau-

HMfles
tą pleiskanų mirtinąjj pviėšą —-ir jusų 
galvos, odų bus taip tyra, ktųp’ klidikio 

uf pagelbės • vkiuhinoV M . .
tokia užlaikyti $vuri gMvos oda u4ftik0' pĮkafcus jiuikiftis— 
pleiskanos tuojauounmlduų juos, .
NiįAfoirklh/bmtkA fJhfesiivaaptiAkoijo MiatidU Ui 
pulta iunkleliala tle«H t hbmtOi'tjA. . . , * .

. p. AtK RtCttTBR A ca.
104-1U So. 4th-M» Broaktyn, N. Y.--------- .M  — —- ......———
___ . 1 1 .'1‘į" 'i— III III.

į tiSe.i urbu pri»lų»kŪQ 75o.

CLEVELAND, CKIO.

Birželio 10,1923 m. Lietuvių šv.. 
Jurgio par, įvyko iškilmingas , va
karas uŽbaigmm mokslo metų. Bis 
vakaras įvyko parapijos svetai
nė j. Apie 8-tą vai. vakare pradė
ta programas. ’ Sudainuota “At
sisveikinimo- Daina. ’ ’• Sudainavo 
tie, kurte yrą užbaigę šį metą sv. 
Jurgio pat., mokyklą. Sekė kal
ba vietinio klebono gerb. kun. V. 
J, Vilkūtaįčio nurodant i svarbą 
katalikiškos mokyklos ir ragino 
tuos visus, kurie šiandie yra už
baigę šv. Jurgia par. mokyklą, 
kad visados laikytųsi prie lietu
vių tautos ir parapijos ir pavyz
dingi-ih dari būtų lietuviai. Taip
gi priminė, kad yra garbė šv. 
Jurgio par. ir džiaugsmas, kad 
toks, skaitlingas būrelis yra užbai
gęs šv. Jurgio par. mokyklą. Yra 
užbaigę mokyldą ir suteikė diplo
mus vietinis klebonas ge'rb. kun. 
V. J. Vilkutaitis.ll-kai bernaičių 

. ir 12-kai mergaičių. Sekė, toli
mesnis programas, kurį išpildė 
visų skyrių mokiniai. Pirmo sky- 
mo. skyriaus mergaitės sudainavo 
gražią dainelę “čiu-čia liu-lia.” 
Antro skyriaus mergaitės gražiai 
pašoko. Dvi trečio skyriaus 
mergaites gražiai pašoką “Mažas. 
Virėjas.” Antro .skyriaus vaiku
čiai graižai atloše “Linksmi Dai- 
noriai.” Trečios - klesos vaikai 
gražiai atlošė ■“Traukinys,’! Ket
virtos klesos mergaites gražiai pa
šoko “ Olandų Drilius/” Ketvir
tos klesos vaikai gerai atloše 
‘ ‘Mcdinm ^Kareivai, ” Penktos 
klesos m^laitės gerai pašoko. 
Penkto skyriaus vaikai gerai atlo
še “Aukštas Skriblius.”- Šešto 
skyriaus mergaitės gražiai pašoko 
Quaker Drilių.”. šešto skyriaus 
vaikai. gerai pašoką “Kinčikų 
Drilių.” Septinto skyriaus ’nmr* 
gailės dailiai atloše “Stebuklingą 
Sapną. ” - Aštunto. skyriaus mer
gaites gerai pašoko Išpaiių šokį. 
Ant galo atlošia vieno . veiksmo 
juokingą ' komediją “Bįr-Dingšt 
Brogvamss buvo gailu įvairus ir 
gerki atliktas^ Surengimą prog
ramą daugiausia;, pasjdarbavu sė- 
šėrys šv. Jurgio, piilv mokyklos,

r ■

i

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Tautos Teatras—Natio- 
• nal LithuanianArt Theatre

Jau Suorganizuotas.

Valdy^on^n^ina; A. S./Anga. 
.lęs/pn^ii/ninMs, oĄ S^ųmglW,\vi^ 
ce-pirmininkas, E.Useliutė—p-ųi 
Angeles, raštininkė ir A. B, Stri
maitis, iždininkas, f ' '

Labai svarbu, kad kurie tufi ■ 
nors kokį patyrimą arba bent 
kiek ložę bei dalyvavę scenoje, 
atsilankytų ant susirinkimo, ku
riame bus renkami artistai pir
mam veikalui. Mokestis bus mo
kamu sulig patyrimo scenos daly
kuose. Taipgi, kurie turite pa
rašę bent kokius sceniškus veika
lus,. meldžiame perduoti Lietuvių 
Tautos • Teatro valdybai, iš kurių 
bus išrinkta statymui scenom

J Vertimai jokie veikalai nepa-. 
geidaujami, vien tik originalai pa
rašyti lietuvių kalboje.

Pirmam lošimui veikalas jau. 
parinktas ir praktikos prasidės ne 
Vėliaus kaip liepos 15, g. m. Dėl 
gerų pasekmių šiame prakilniame 
darbe, kiekvieno: lietuvio ir lietu- 
vaitės reikalingas prisidėjimas 
prie šios organizacijos; nors na
rystės mokestimi.

Siųskite.. savo narystės mokės- - 
tis $1.50 kasieriųi, A, B. Strimai
čiui,. 294 Sth ’ Avę., New York 
Cįty.

Kep.

NASHUA, N. H.

Pagerbė.

Birželio 29 dienoje pripuolė šv. 
Petro ir Povylo, tai»gi mūsų kle
bono varduvės. Buvo atvykęs 
gerb. So. Bostono klebonas kun. 
Ė. Urbonavyčius atlankyti ir' iš
reikšti linkėjimus varduvių die
noje, Sulaukus vakaro susirinką 
Marijos aVikelių Draugijos didsįę 
nių mergaičių choras į paskirtą1 
vietą. Atpyškėjo ir gerb, ktin. P. 
.Juras Laiyrenee, Mass. Minė
tos draugijos čhoras prisirengęs 
nuėjo į kleboniją vadovaujant O. 
Bugailiutei.. Pasakė tai dienai 
pritaikytas eiles ir suteikė dvi do
vanas — pirmą roižų bukietą, 
antrą laisinę albą nuo Marijos 

; Vaikelių Draugijos ir sudainavo 
“ilgiausius Metus.’* Kun. P, Jtb 
ras .pasakė gražią prakalbą ir lin
kėjo gerb. kleb. kun; P. Dainų/ 
niii ilgiausių metų. Pasakė pra- 
kulbėlę ir gerb. kun. P. Daniūnas 
išreikšdamas . Marijos Vaikelių 
Draugijai padėką. • . ' .

Gerb. kun. Juras jau seniau 
kvietė atvykti j Lawrence’< aht 
vaikų išvažiavimo. Nutarė Ma
rijos Vaikelių Draugija važiuoti į 
Lawren.ce 8 d. liepos mergaitės ir 
berniukai/ ■ *

Nash.ua’os Pelėda.

NORTH . I 
“B.

SAVAVI’tKlAr IŠl’UYVSmM J j

LIETUVI j
NMUVv SMAGIU t J

Taip New Yorko ir Bremen 
DIDŽIAUSIU VOKIEČIŲ

Iii J
“COLŪMBU S”- 
Taipgi pirmos klesos krtuilHtrlųį 
lrttvHk tifcattut patašyti, 3 klesod 
pariulkumal. PavAukus ltikWŪ| 
po 3 iv 4h>VAš. *1

Laivakorčių’ fcllmsjf Dilo ugęn-1 
192 iVashiugtojrst., B6šC<m>W&| 
to arba • .: . |

Kcirtii tfėftnto Llbyd I

J

«

LAFAYETTE REAITYCOMPANY
Mes pmdmnw minus, ftkes,.krautnmi ap*
Jraųdžmm rianiųš, rakandus; autorimbWs; aužeidiriHa iv 
it. £u visais reilcaUiš kreipkitės į’įuūš• ageiųt®rą,.iĮr būsit 
'užganėdintu - '■ .

. -IIBAL ESTĄTfe^ riNSURAKUĘ ;

W Msuachuicita Avcnu*, Combridgm Mao.
VINUAH J, DEGUTIS Ir DAMIELIUS’F. SIROKAI SnYlniiOal.

--_ ■ iJfĮW,>»JW»i II ---g",.------------------- Į-- -1^".^--------- ■- - ,-- ,"m l'l^*lt.
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- ------ - s ‘ir.- ■, r DARBININKAS

Ateinantį panedeli atsida
ro lietuvių .vasarine mokyk
la. £

............  J

Amerikos Darbo Federa
cija.’bando pagelbėti Naujo
sios Anglijos sustreikavu
sioms telefonystėms, Bede- 
racijoš atstovai norėjo tar
tis sii dirbančių telefonysy 
<5iii atstove, bet toji atsisa
kė Jcalbėti.

ėrnė' ir išrinkta įvairiems dar
bams, Rengiamasi prie šio para
pijos pikniko kuloabiausiai. Nėr 
abejonės kad piknikas bus geras. 
Geidžiama kad daug žmonių pri
važiuotų. Todėl {prašome toje die
noje. nerengti niekur Šioj apiolin- 
kėj pikninko.

-M a /Anna/.Jodowtz, M jų me- 

Hambiji'gę į Bostoną. Jos tė

vai gyvena Brooklyne ir iš 
Bostono ji ji ten išvažiato.

. Aprokuota, kad nuo 1912

. ' valstijoj gaisrai nuostoliu 
padarė už $13,429,636. Žnio- 
niiį nuo gaisro per tą laiką 
snįegė 15,000. '

[».•

Sakoma, kad po į’ngpj. 31 
cl. pritruksią kietąjį! anglių*.' 
Pravartu dabar apsirūpinti 
anglimis. /Ag XXXI. LJL0*

CAMBRIDGE, MASS.

Birželio 27, daugelis iš geriau
sių parapijom! N. P. P. M. para
pijos buvo susirinkę pobažnytinčn 
svetainėn. Kalbėta buvo apie pa
rapijos pilęuiką. Vienbalsiai visi 
pristojo su gerb. klebono pranesi- 
mu/kad- “Palangą” jau' paėmė 
ant liepos 29.

Daugelis, darbininkų jau apsi-

DR. JOSEPH V7ENREBE
. 90 Huntlngton Avė.. Boston, Mass. Me
dicinos Profesorius Universitete.. Spe- 
ciJallstas kraujo, skuros ir šlapumo li
gų, taip-gi reumatizmo. Kalba lenfciš- 
vakae. PėtriyČiomis Ir nedėLiomik pri- 

, kai. Ofiso valandos: nuo 2 liet 7 vai.
Ima pagal sutartį. Telefonas Bark Bay 
0379. Rezidencijos Roxbur.v 5397—R.

r

■įjyRnnTyiji

' Rengėjai.

LDS. 8 kuopos pusmetinis susi
rinkimas įvyks liepos 10 d. -š. m, 
7:30-vai. ’ vakare Lietuvai. Bažny
tinėj Salėj, ’yVindsor St.

Gerbiamieji nariai, jei mums 
rūpi mūsų organizacijos gerovė ir 
jos ateitis, todėl, malonėkite visi 
pribūti ant susirinkimo paskirtų 
laiku, .nes ant šio susirhildmo yra 
svarbių dalyktį pallėčiančių 
tp/ganizaeij'tp Taip-gi ant šib su* 
sirinkimo išduos raportą atstovai 
iš apskričio suvažiavimo ir iš L. 
D. S. Seimo. Tai-gi visi nariai 
malOTiekite atciti’lr naujų lirių at
siveskite. . •

Valdyba.

PROTOKOLAS

Jakas, Juozas V. Smilgis.
. 70-ta kuopa, Lavvrenee, Mass. 

—1 Stasė Adomaitė (kun. F. A. 
Virmauskis uepribuvo).

97-ta kuopa Lowcll, Mass. —- 
Romalda Ainoris, Juozas Bląžo- 
nis, Tarnas Verseckas, Dorų. Lauk- 
ša. . ,

i Taipgi suvažiaviman atsilankė 
garbingi svečiai^ didžiai gerbia
mas “Darbininko” tėvas gerb, 
kun. F.’ Kemėšis, Dr. K. Pakštas, 
vietos klebonas kun, Kučas ii 
Athol, Mass, lietr-^klebonas kun, 
Augustas Petraitis kuriems ir,bu
vo, suteiktos delegatų teisės.

Suvažiavimą vesti pavesta aps
kričio valdybai, - Nepribuyus su- 
važiuviman, vicApirm, M. Žukaus
kaitei, suvaŽiąyiįĖo/ vedėjo- ^ageU 
biniiiku išriiiktas JonasV Glhiec- 
kis, maršalka vietinis F. Vorsec-r 
kas.

Sutvarkymui mandatų ir įneši
mų komisija: J; Verseckas, M. M. 
Kamandulis ir R. Ainoris.

Knygų peržiūrėjimui: Antanas 
Akstinas ir Antanas Vaisiauskas.• *

1. Skaitytas profokolas iš pra
eito suvažiavimo, kuris likosi 
vienbalsiai priimtas .

į 2. Valdybos raportai: pirm- V. 
į’J. .Kudirkos, viėc-pįrmirimke M.

• LDS..N. A. apskričio metinis 
suvažiavimas atsibuvo birželio 17 
d, 1023m.'Lietuviu Bymo 
litai; švento. Juozapo parapijos L ,0 pristalltg raStUi
sakjj.Boįers St„ Lou-elI, Mass. iragt j y Smilgio, iždininko M.

Suvažiavimą atidarė apskričio,

likų ■ Švento. Juozapo parapijos IV ™
A»£lv»c9.- T’.mvrnlT IVTncLCf I

pirm.- V. J. Kudirka 2 vai. po pie
tų. Maldą atkalbėjo, vietos kle
bonas gerb. kųn. Kučas. Suva
žiavimai! atstovus prisiuntė se
kančios kuopos; . '

1 kuop* South Boston, Mass.— 
Pr. Gudas, Jonas Glineekis, Juo
zas Meškauskas, Vincas Valatka, 
Feliksas Zaleckis.

■ 2 .‘kuopa Montello, Mass----
gerb.- kun. Jonas švagždys, Miko-’ 
Ias Abračinskas, A. Tautkus, Jo
nas JaskeleviČius, Juozas Dauge-- 
lavičius, Antanas Akstinas, Mi- 
kolas M. Kamandulis.

3-Čia kuopa Nbmvood, Mass. — 
gerb. kun. Vladas ię Taškūnas, 
Vincas J. Kudirka, Juozas Ver
seckas.

. 8-ta kuopa Cambridge, -Mass. — 
Antanas J. Vaisiauskas, Vladas

[ Geresnė nei Anglis

Naujos Anglijos Koksai
111 Dęvonshire St., Boston, Mass.:

Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723

©gj®©@a©©ffi$Q®s©s©®©@®®e©©@©s©®®$©®©©©ffi®$®ffi©®®©$®©©©©3©

-RITAIN, CONN.

•J

Abraeinsko.. Visi darbavosi kiek 
aplinkybes leido. Raportai pri
imti.

3. Organizatorių raportai. M.
Kamandulis ir J.,. Jaskeliavicius 
nuo pereito suvažiavimo naują na
rių prirašė- keletą ir “Darbinin
kui” skaitytojų užrašė keletą. Jo
nas Glineekis naujų narių prirašė 
6, “Darbininkui” skaitytojų už
rašė Įlr _ ’ ?■ • ;

4. Išvažiavimo komisijos rapor
tas. Išdavė komisijos pirminin
kas M. Kamandulis ir iždininkas. 
V. Jakas. Iš raporto pasirodė,, 
kad laike išvažiavimo, lmriš įvy
ko gegužes'30 d. š. m., pinigais’ 
inėjo $760.41, išmokėta $379.37. 
Pelno liko $381.04. Raportas pri
imtas. Komisijai ir darbuotojams 
išreikšta širdingiausia padėka už 
jiį uolų pasidarbavimą laike išva- 

.’žiavįmo.
5. Nuo išvažiavimo likusio pel

no nutarta $200.00 paskirti “Dar
bininko” pagerinimui.

6. Kuopi]. įnešimai:
a) kad būtų inkurtas • bendra- 

darbių fojidas dėl apmokėjimo ra- 
šėjam. Po trumpo apkalbėjimo 
nutarta pasiūlyti seimui, dėl sura
dimo lėšų kad centro valdyba iš
leistų nors dajktiį ir vajų pada
rytų po visas L. D. S. kuopas.

b) Kviesti gerb. kun. F. Keme
šį lankyti L. D. S. kuopas ir su
stiprinti, prie progos aplankyti ir 
tas kolonijas kur dar nėra L. E>. 
S. kuopų su tiksiu jas sutverti. 
Tą sumanymą pasiūlyti L. D; S. 
seimui, kad šitas gerb. kun-. F. Ke
mėšio maršrutas tęstūsrpo visą A- 
me.riką ne vien po Naująją Angli
ją

e) Steigti Massachusvtts valsti
joje Lietuvių Credit- Unions. Tą 
sumanymą užgyrė gerb. kun. F. 
Kemėšis ir prie, tos progos paro
dė adv. Antano Šalnos aiškų ir

> Vasaros Šešių Vakarėlių gražus | 
Į laiko praleidimas

Bažnyčios Darželyje 
nuo LIEPOS 9 iki 14,

; Muzika, šokiai, gerymai ir kitos voišes bus J 
PirmosKlases

-i§

' nuodugnų referatą apie Union siaustas ir A, Akstinas, ,
11, Į apskritį pasimokūjo savo 

metines duokles sekančios kuo
pos:

2- kuopa MoiitelJ.o, Mass.. $4,20 
už* 1923 metus, -

3- eia kuopa Noinvood, Mass. 
$3.90 už 1922 ir 1923 metus,

7- ta kp, ■yVoTCoster, Mass.. $3.00 
už 1921 ir 1922 metus,

8- ta kp. Cambridge, Mass^’^OO-

už 1923 metus, •
.. 37-ta kp. Loįviston, Me. $1.15 
už 1922 ir 1923 metus,

65-ta kp. Nasliua, N..H. GOc, už 
1923 metus.

■12, Nutarta .užmokėti pirm, 
L ICitc&kai keliones lėšas į aps- 
ikųO suvažiavimą $300 ir rast. J. 

*• ‘ \ -- 

CUNARB 
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON? ‘ 
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priima aplikacijas dėl paspor- 
tų visų kitų metų “auotos.” CUN- 

_ARD_patiUTflydmaS- -̂a_greiČlaiiSLlas_ 
pasaulyje, Pasažieriai su Gunaiar 

. bilietais neturi laukt,ilgai dei to, 
kad t'iuiard laivas apleidžia Euro
pą kas koletą dienų..

Cunaial iJlnija turi padarius su- 
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. sutaupo jiems laikų ir išlaidas 
dol to, kad priveda pasažierius prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui. 
. Dėl tolesnių .informacijų kreipki
tės pas blle laivų agentų, arba: 
CUNARD LINE, 
126 Statė Street, 
Boston, Mass.

Credit. Tam sumanymui vykiu* 
ti išrinkta, komisija. Į komisiją 
įėjo P r. Gudas, kitu. V. Taškūnas 
ir M. Kamandulis,

Suvažiavimas išreiškė adv. A, 
Šalnai širdingą padėką už priren- 
gimą- to raporto,

d) Kad būtų ir antras redakto
rius, Tas sumjinymas nutarta pa
siųsti sciman.

t) Kad kontrolėj komisija per
žiūrėtų “.Darbininko” stovį: bent 
keturis sykius ant metų ir,rapor
tą išsiuntinėti] kuopoms raštu o 
ne per organą.
r f)'Kad “Darbininkas” hutų iii- 
kooperuotas, Į-tą dalyką gana 
playiai kalbėjo gerb. kutt,KeA 
mėšis. ' Dėl šit o klausu^p kilo gp.- 
na ilgos 'diskusijas. Keletas de-. 
legatų nurodinėjo kad tarp lietu
vių kooperacijos nesiseka, todėl 
rizikinga “Darbiniųko5* spaustti- 
vį sukoopėratiiiti. Bet po ilgų 
diskusijų nutarta šis klausimas 
pasiūlyti .seimui ir prirengimas 
litomi klausimų referato .pavesta 
gerb: kun. F. Kemešiui.

■ g) Kad L. 1). S. seimas būtų 
atskirai nuo Federacijos. Vietą ir 
laiką kad skirtų centro valdyba. -

h) .Kad ^'Darbiiiinka.s” netal- 
pnitų. vietinių ir. abelnat kitų ko
respondencijų protokolų- formoje 
lies tas bereikalingai užima lai
krašty vietą.

i) Kad V Darbiniu kas” ncfal- 
pintų dovanai, bizniškų korespon
dencijų.

7. 3-čios kuopos - delegatas J. 
Verseckas užkviečia dalyvatiti 
Nonvood’o parapijos rengiam iš
važiavime 4 d. liepos š. m. Už- 

; kvietimas priimtas ir nutarta pa
pirkti vieną knygutę tikietų už 
;$1.20. /:. • . ; -

8. Nutarta siųsti į ,LDS. seimą 
nuo apskričio du- atstovu ir apmo
kėti -visas lėšas.' Atstovais- .išrink
ti: M, M. Kamandulis ir kun. Jo
nas Švagždys. t‘
. 9. Nutarta skirti $5.00 auksu 
tam katras prirašys daugiausia 
narių prie LDS., ir $2.50 auksu 
tam, katras .užrašys , daugiausiai 
“Darbininkui” naujų skaitytojų.

10. Valdybos rinkimas. Kandi
datai į pirmininkus: M. M. Ka
mandulis, A. J. Vaisiauskas, V.-J. 
Kudirka. Pagal didžiumą balsų 
pirm. liko M. M. Kamandulis.. 
Kandidatai ant viee-pirm.: M. Žu
kauskaitė, A. J. Vaisiauskas, J, 
Daugčlayičius. Pagal -daugumą 
balsi] viee-pirm. lieka M. Žukaus
kaitė. Raštininku vienbalsiai iš
rinktai tas pats J. V. Smilgis. 
Kandidatai ant iždininko: V. Ja
kas,. A. Tautkus ir J. -.Glineekis; 
pagal daugumą balsų ižd. liko M 
Jakas. Kasos globėjai A. Vai-

Teleplionė Soutli Boston 3520 
Namų Telef.: Aspimvall - 05S1

■ADVOKATAS

A. 0.ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

, Baigęs (lu Universitetu
Gomeli University su A. B. 
G. Washington Univ. su LL.B. 

“DARBININKO” NAME
(antros lubos)

866 W. Broadivay, So. Boston.

BOSTON'O IR JPIEUNKiy BIZNIERIAMS
k • . . ■

. Turime labai .gražių sieninių didelių’ir ma
žų KALENDOJlIlT, kurio jūsų norėtumėte, kad 

>> tokie būtų laiku atspaudinti, prašomi. ateiti į 

T f 
t 
T t f ■ 
T
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PADIRBU AKINIUS. 
; Žemiąus _ paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- - 
kos- akys: nematymas, kreivos • a- 
kys,. pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvoj ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir ^svaigimas galvbs, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais , ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bu
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums , ■ , ■

J L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

S77a Broadtvay, So. Boston, Mass.

»
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uDarbininko’.’ raštinę ir pasirinkti, Ikisirinki- . X 
mas didelis. \ .

• DARBININKAS
l3($ Werf proadlrtijĮj, \ - Houtlt Hoslo.nf Alass.

T

• t

Tt■ t
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y. Surota kelnės lėša^fr po. f | f |Į $ p, g jį į | $ 
pierą $3.50 ir uz stainpes $3.50. * '

1:1 Organizatoriais išrinkti M. REAL ESTATE & INSURANCE 
M. kamandulis ir J. Glineekis.

14, Sekantį suvažiavimą nutni*-
ta laikyti Montello, Mass.

15. Suvažiavimą uždare su mal
da pirm. V. J. Kudirka 7 vat va
karo.

395 Broadway, So. Bogton,Mags,
Telefonas So. Boston 234.0.

Tel. No. 550.

FJ.REYNOLDS.M.D.
(RINGAILA)’ .

Ofiso Valandos: — 
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9 ; 
Nedėliomis nuo. 1—3.

419 Main.Si., ATHOL, MASS.
t

I E. J. KALINAUSKAS
| ADVOKATAS
Į 414 Broadway, So. Boston.
I Tel. S. B. 0441.
B Antro* lwbot—YirSuj L. P. B-vi»
| GYVENIMO VIETA:
B‘275 LOVELI. AVIS., NEWTOT«V1LEE, MASS, 

Tel. IV. NM’ton 1463—W.

|
V& Insurance I

: (APDRAUDIMAS) |

liūtini Insūvnuce (ApiĮmudl- ® 
$ mąV mm ugnies ant utuno arba .s

T.

INEIGA 25 CENTAI VAIKAMS 10 CENTŲ

t

et.

Pelnas teplionei Bažnyčios 
Visi po kaitrą! ĮDarželįl

R

t

V..

' DAKTARAS HENRY C. TURNER A |
■ - . . ■ * « . * - 1 . < •

‘ Buvęs šentaud094 IVuslUngton St,-No.v\voml’,’ Ma»g Ir šinb talku baigęs'. - $ 
.. ųiolislų. Harvardo' Italvovslte' Įk -Ma^adiwtis l’eubmilogljos Instituto 
. gavįs taipsuį, praneša kad jnu yradOJo^gtataralę gydymo yvaktlioi irk> 

apslgyverto po hiiinoviu - ' ■ $.
• .444: MASSACHUSĖTTS AVENUE, BOSTON 18, MASS.5 f 

. . Kampas Cblii'mbūš/Aveniib ' . $
TėlephoneBrukBay8240, ’ . . . ■. ...

U Valandos: 2-Iki 4-Ir 6 Ikl Bita) vok, RyJlnPs vnl, ir npiivlivinš susltnruš..
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$ Įūitonialiiitmis nelaimes ir puvo- 

gimė arba sumušimo krautuvės j 
stiklų, tPniykUe Idant apdraus-' ^ 

$ tamėt per atsukauėias kmupnub į 
jas, itiant/nelaimvi htslĮtkus’gąa- 4 

$ tamėt pilną atlyginimą. Mvsjy* | 
presentųaiuin. IvIrMiUislas i.it’ge- | 

i bį Tiai.isias':taiinpnūi jtis'--ĄtoėAltoj IV J 
,$ tars užtlkrtnam jdinų. atlyginimų t 

behdiftvs atsitikime; ■ Boston’o į 
•ffi žymiausi lietuviai biznieriui ir d 
m j|fr,’rt‘šijbnultd yra mitaų ' idljėu* Į 
© liti,, klauskite ją aide .piusų pu- J 

’ t-n”*>• / ' . ’ f ’ I

. EKSPERTAI. UGNIES Į 
$ APIPREKIŲOTOJAI J 
$ Apilrantljiant namus, rakai/' 
et ilus, nuiuniubljlms ir taip toliau, i 
įg krolpklLčs I mus dol gerĮimsta ' 

tmhifnnvįinn Ntaiktaj • Anglijoj, 
•ei Apdraudimo .skyrius po vndovys- i 
g’te 4ONO.K KAZLAUSKO. : ' '

|VHCENT A .JENKINSį 
B 6 Beacon Sti, Boston, Mass. H 
| '.Tėl. Haymuriiet 5840—5841 !

© tiirnaviiiiĄ. 
, TO
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NAMAI ANT PADAVIMO
MATTAPAN 3 šeimynų naur. 

jaustoj mados namas, visi įrengi- 
maų • atskiros furnaec šilumos, 
priekio ir užpakalio piazai, ete., 
15 kambarių, kaina tik $9800,.

DORCHESTER’Y 3 Šeimynų 18 
kambarių geriausioj vietoj, elek
tros šviesos, garo šiluma, priekio 

. ir užpaaklio piazai, preke tik 
Neuark, N. J. $14,000, cashy $4,000

... ,(lū)

Pirm. V, J. Kudirka,
Rast. J. V. SmUgis,

REIKALINGAS pastovus var- 
tovus vargonininkas, moakntis 
.vesti didelį chorą ir vaikų chofą. 
Alga gera, ineigų taip-gi yra ne
mažai: Tegu atsišaukia pas 

Kun, I. Kelmelis,
207 Adams St.,

i * *
• ® - •“* AVTAf S

X į SpftfUU v.

n /TITŪS P. GRĖVlŠ. 4 ■ //

t “PRIŽIŪRĖK SAVO SVEIKATĄ, fADAS&TA | ' 
I PRIŽIŪRĖS TAVE." |
1 I,' Išimu tonsilus, ’ i-

2. Nutraukiu X—Ray paveikslus, visų dalių kūno, 
| 3. Pritaikau akinius. ffi

Gydau Hštriamir chroniškas ligas, vyrų, moterųir vaikų, g“ ’ 
I ' ■ ■ '• DR.' J. C. LANDMlTS -7 - • | 

I.. 506' Ęašt BToadway Sguth Boston, Mass«. ®

•\>

v

{PARSIDUODA
PARSIDUODA pulkus automobilius 

5 Sėdynių. Mažai vartototas. Kreipi 
kitgs pas savininkų: V, J. JAKŠTAS, 

- 308 Fburtli krautuvei! arba 100 G St. 
(gyvenimo vieta) So. Boston, Mass.

, . (30—3—5)

VYATERBURIO LIETUVIAM 
DARBININKAM

. Šiuoini pranešama Water- 
bury’io lietuviams darbinin
kams, • kad {(Darbininką ’ ’
galima gauti pas vietos lie-- 
tuvių veikėją, darbininką 
geib. Juozą Šaliūną, 844 
Bank St., Waferbury, .Conn. 
Tonai pas jį galite visuomet 
gauti mūsų laikraštį.

^Darlininltas^

PARSIDUODA
. PARDAVIMUI .prnpanų Krautuvė. 
Stakns ir rakandai turi’ būti parduo
ti labai greitai ir pigiai. Atsišąukit pas 
M. N.,.505 Stato St.-, Cambridge, Jinsš,

(10)

.*.

LIETUVIAI,' NAUDOKITĖS 
PROGA!

PARSIDUODA puikus namas 1S 
kambarių su elektra, ir steam heat Ir 
tvartai, iš kurių galima lengvai stubų 
padaryti, žemes yra 9,000 pėdų,* prie 
pat bulvaro.’ Netoli beactilų. Priežas
tis pardavimo senatvė. Iiaina 12,000 
dol. įnešti .4000 dol. Morgičių duoda 
luits savininkas. Atsišaukite pas

KLEM. STOŠKUS,
P. O. Box 120, Lynn, Mass..

(5)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir U. 
Geriausios Palangos Trejankps, stam

bi, GOc., už pakelį arba 6 už $3JIO. 
Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba G už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervų, išgųsties, 
nuomario, galvos svaigimcT ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo; 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti: 
pakelis $5c,, G už $4.50. •

Knyga “Daktaras Namuose” ■ aprašo 
visokias žoles ir įsu, daugeliu naudin
gų receptų' — $1.00.

Mestis gydanti, visokius niežulius iv 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50. ‘

Drukuoti laiškui tėvynėn rašyti, tu
zinas G5c.

Viskas būna su prisiuntimo kaštais. 
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

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

AMERICAN RUBBER 
COMDANY

Arti Kendall Sq., Cambridge

Tek Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 'VVnshlngton Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9' A Ii. ikCli;8Q P. M.

- . ’ itjfi'&iimo vietoj
10 tViMTHBOF Sthkkt, Eabt Boston 

Tel. Kast Bošton 152—J.
r-, .................... . ■ : - - -

PIRMOSKUŠIES BARBERNf. 
J Nukorpnm plaukus Vytams, mer* ? 
t gilioms iiųvaikuniš. .. y
i Turime vlsukių kvepiančių tonl4 Į 
j kų plaukams. ; ■ ■ u
į "Ateikite ir persitikrinkite, nš tl?į į 
j klu, kwl husitu patenkinti. u 
į Č; S. BABEF!! 
|llb' DORCHESTER AVENŲEi ‘ 
f . SOUTtt BOSTONt_MA8S.] _/ Į į 

l (l‘khs VAlv BROAUWA¥ j Į
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PARDAVIMAI
10 LOCUST ST., DORCIIES, MASŠ.

9 ftambavhi namas, šiltas Jr šaltas vau-, 
dno, maudynes Ir skalbynes. Pirmos 
rūšies stovyje. Kaina $4.200. Galima 
matyti. tarp 2-7 po pietų kasdienę. 
Kampinis namas, 1 karo garadžins.
, 28 LOGUST St., 0 kambarių mūrinis 

namas, šiltas Ir šaltas vanduo, mau
dynes ir skalbynes, elektra. Pirmos 
klesos .stovyje* Kalba. $3,500.' . ‘ 
i 24 it. 2G-L0GŪST St. ‘ 7 kambarhr-. 
mūriniai natoai, Kiekvieno kaina ■ ■ ( 
$2,800. ' Gasas, ir toletal yra. • ’

ARTHUR C. BRADY '
20 Cluvuncey PI. Jainaica Plain

Tek Jamaica -S39—.T.
........... . ■■■ ........... '! ' 'i

PARSIDUODA 803 AKRŲ 
ŽEMĖS FARMA.

200 akrų suaugusio miško, 100 akrų • 
pievos. S tūba 8 kambarių, tvart as dėl 
25 galvijų ir puikus sodas.. Farma

' randasi New Hampshlre valstijoj prie* 
gero (statė) kelio. Thrl greit parduo
ti. Kaina $6,500.00. įnešti ipOO dol.' 
Atsišaukite:. ■

KLEM. STOŠKUS,
P. O. Box 120,. Lynn, Mass.

. ■ ' G">)

DR. i. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

i

dantistą s

.Tel, Brockton 5112—W.
(Kampas Broad Street)

705 Main St., Montello, Mass.

Tek 8o. Bbrton 1» 
urruvis DANTISTAS

DR. M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikiniu perkely ofisą pa Jfa, 
426 Bkudwat,So. Bostobk, Kam.

OJito Fakiadoa: 
1W> 10 Iki 12:80 ryte ir n® Id» 

Iki O lr nao 6:80 Iki 0 t. nk 
OflMUt uMaryto rabato* vakaran 

Ir neUSliomi*.

t

ltMetęSouth Bostone

DR.H.S iSTONE
AKIŲSPECIALISTAS 
■90H W. BKOADWAY ... r _

VAIxANDQ8: Nno & r. IM7 v.vnlL |
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