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Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras viri katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri. atatiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
Vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 

r ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu,.

PRADĖJO ORGANIKA-' 
VIMA.

IVasliington. Samuel 
■ Gompers paskelbė, jog Ame

rikos Darbo Federacija pra
dėjo organizuoti plieno dar- 
bininkus. Tą darbininką y- 
ra 375,000. Tai jau trečiu 
kartu Federacija bando tuos 
darbininkus ■ suorganizuoti. 
Dėl to reikalo Federacija tu
ri $70,000. Prie to darbo 
nebus prileidžiami radi- 
lai. Pradžia bus daroma 
Bethleliem, Pa., Cleveland, 
Ohio ir Chicago, III.

R * ■

NENORI $6 DIENOJ.

-Concard, K .H. — Trvs 
jauni vyrai atėjo į valstijos 
darbo biurą ir sakė esą be- ‘ i u .
darbiai; Tiems pasiūlyta ant 
farmų, kur moka $6 dienoj 

. ir valgis. , Darbo nepriėmė, 
nori po $7 dienoj.
I —-------------- - .
t

padėtis pablogėjo:

. KETVERGAS, . LIEPOS 12 B., 1923.

' DIDELĖ AUDRA. '{ŠNEKA APIE PARAMA
U

London. — Anglijoj buvo 
įvykus audra sif tokia per
kūnija, kokios niekas neat
mena. Tęsėsi nuo vidurnak
čio iki 6 vai. ryto/ London 
buvo, labiausia bombarduo
jamas iš dangaus. Žmonos 
visa naktį negalėjo miegoti. 
Žaibas trenkė į namus apie 

.40 sykių ir kilo gaisrai. Vie
nas namas sudegė ir daug 
buvo sužeista. Lytus lijo; 
kaip iš viedro. Ant farmų 
daug namų perkūnijos pa
cientų sudegė ir claitg gyvu
lių žuyo. Lytus buvo lau
kiamas ir jis pagelbės ja
vams, daržams ir sodnams.

London. — Anglijoj šne
kama apie parama Vokieti-- 
jai. • Francūzai,. smaugdami 
Vokietiją, sako, kacl jau 
Vokietijai visai darosi .blo
gai. Angli j a nenori Vokię- 
tijos .susmukimo, nes' Angli
ja su ja veda, plačių preky
bų. Todėl Anglija, nenorė
dama kostomerio netektį, 
šneka apie Vokietijai para
ma.

MIRKSĖJIMO NAUDA.

DIDELĖ VIESULĄ.

-------------- --- /

Brockton, Mass. — šio 
miesto šiaurių streiko padė
tis pablogėjo. Buvo už
drausta pikietuoti. Dėl to 
kilo riaušės, kokių šiame 

. mieste nėra buvę. Į policis- 
tus mesta akmėnys. Viena 
diena areštų padaryta 136..

. KIEK SUGRĮŽO ŽYDŲ.

London. — Parlamente 
■ pranešta, kad i Anglijos 
valdomų Palestinų 1922 m. į- 

’ važiavo žydų 12,860. Bot iš 
angliškai kalbančiu šalin te- 
buvo 200 žvdu.

PROFESORIŲ
. AUSIS AUKIM AŠ.

• F argo, N. D. — Kilusi 
viesulą padare daug blčdies. 
Buvo baisus vėjas,, lietus ir 
ledai. Nuostolių padare už 
apie $1,500,000. • Žuvo- trys 
žmonės ir daug sužeista.

t

NEIŠVENGĖ 'REDOS:

Ne-ic York. — Charles R. 
TeclAeo bevažiuodamas au- 
t.onpbiliuiu buvo beuž va
žiuojąs Ant vaiko. Tada j is 
staiga suktele,] o šoiian liepa- 
tėmydamas, kad ten buvo 
būrys vaikų. Tai vietoj už
mušė vieną vaiką, o\ kitą 
mirtinai sužeidė. . .

N e u) York.—Vryko Amer- 
icair Ostcopatic Association 
27-tas suvažiavimas.’ ’ Dr. 
Terome M. Waters aiškino, 
kad mirksėjimas yra akims 
naudingas. Sakė, kad vai- 
<ų paprotys spoksoti akis į- 
spy rus, dažniausia atsako 
už akių .nusilpnėjimų; Ki- 
:as daktaras nurodė, kad su
sekęs tarp’ mokyklų vaikų 
nedavalgnną. Sakė, kad 60 
nuoš. nedavalgiusiu vaiku’ v- 
ra kilę iš turtingų "šeimynų. 
Neda valgymas tarp turtin
gų vaikų paeina iš netikusio 
maisto; netikusių valgymo 
papročių, ’ ‘stokos naminės 
'.kontrolės ir nuovargio. Dar 
'dtas .daktaras ’nurodinėjo, 
kad žinonTs, užgriūti kasyk
lose arba paklydę miške ne 
nuo bado miršta, bet iš bai
mės. ' ’

I

MIRĖ BAŽNYČIOJ.

D1DEDIS GAISRAS.

Sofija.. • Bulgarijosuni
versiteto profcšoriai. išleido 
manifestą, kur nurodo prie- 

? žastis Bulgarijos bėdą. Nu
rodė, kad svarbioji Bulga- 

; rijos bėdą priežastis yra 
partiją įsiutimas. Antroji 
priežastis Išauti savimeile. 
Todėl, kad pašalinti bėdas, 
sako1 profesoriai, reikia at
mesti partiją siautimų ir sa
vimeilę. < Profesoriai . atsi
šaukia į protaujančius žmo
nes visą partiją ir ragina at- 

' Riesti griežtumą. ‘Ragina 
. susijymgti • ir ateinančiuose 

rinkimuose .suhiušti komu
nistą agrarinę kampani
ją- : .

Georgetovn. — Visa . šio 
miesto bizniavo j i dalis išde
gė. ' Gaisriniiikai buvo pa
šaukti iš astuonių miestuką. 
Trys dirbtuves sudegė ir 
dėlto neteko darbo 300 dar
bininką. Nuostolių už $250,- 
000. * '

r K4 IŠAUGS NEV
YORK.

•k

Marlboro, Mass.. —■ Saint 
Mary’s bažnyčioj moteris 
Lizotte, 64 m. amžiaus, stai
ga’mirė. Ti sugrįžo nuo al
toriaus pr iėrnus komiu ii ją į 
sayo lenką ir tuoj mirė. ■ Ap
žiuro jęs jąx daktaras pasakė, 
jog mirė širdies liga.”,

MAŽESNI UŽBĖRĖ ji- , 
MAT.

i-

TUaJibigion: -— Kaip lie
pos mėnesį jiasėliai rodo, tai 
užderėjimai ‘šiemet bus ma
žesni, .negu pernai. Teeinu 
tabokos užderės šiemet ant 
.100,000,000 svarų daugiau, 
negu pernai.

-y

šimetinis Lietuviu Darbininką 
Sąjungos seimas • Newark, N. J. 
turi ypatingos reikšmes mūsą-iš
eivijos gyvenime. Jis bus bene 
svarbesnis net ir ąž pirmąjį L. D. 
S. seimą, padėjusį darbininkii or
ganizacijai kertinį akmenį, šio- 
metinio Seimo svarba tame, kad 
jis nusprendė pastatyti mūsą 
brangią organizaciją ant TIKRAI 
DARBININKIŠKŲ arba KO
OPERACIJOS pamatų:

Iš visą ekonominio ir socialio 
•gyvenimo systemą-viena tėra' gry- 
nai darbininkišką —• tai koopera-, 
tyve systema. Lai būna man leis
tą priminti, jog" pradžioje 19-to 
-šimtmečio, kada žodis “koopera
cija” šiolaikin.ėj e savo prasmėje 
buvo beveik nežinomas, koopera
cijom idėja buvo pridengta darbi
ninkiškos idėjos : kai j. P. Buęhez 
apie 1830 m^p^dėjo skleisti ir 
vykinti Frakcijoje kooperacijos 
.mintį, tai ši kilni mintis nešiojo 
ten “darbininką sąjungos” var
dą (association ouvrięre). Ir taip 
buvo iki 1863 m.į kada žodis “ko
operacija” pradėjo judinti darbi
ninką minias visoje Vakarą Eu
ropoje.

šiandien visi susipratę - darbo 
žmonės gyvai junta, kad' koope
racijoj gludi darbininką išgany
mo paslaptis, šimetinis L. D. S. 
seimas nusprendė atidengti šią 
paslaptį tūkstančiams lietuvių 
darbininką, bekovojanČią už sa- .< 1
vo būvį šioje dolerio šaly..

Kad sėkmingai skleidns išga
ningąją kooperacijos mintį, reik 
ir patiems skleidėjams ta minti
mi vadovautis. Tad L. D, S. ir 
nutars pasivadinti L. D. K. S. ar
ba Lietuvių Darbininkų Koopera
tyve Sąjunga, gi naujai L. D. K, 
S. valdybai pavedė visą organiza
ciją ir jos įstaigai pagrįsti tvirtais 
kooperacijos pamatais. Kiek šis 
uždavinys yra didis ir reikšmin
gas, tiek jis su savim neša ir sun
kenybių, kurias naują L. D, K. 
S. valdyba ketina nugalėti tik 
tvirtai ir nenuilstamai remiama 
visų susipratusią darbininką. Lie
pos 10 d. naujoji valdyba perėmė
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PASrttASE^sUTĄBTf.
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■ J Belgradas. Y-: Tugoski vi
ja i r, .Rumunija padare mili- 
tafę sutartį ir ją1 pasirašė,- 
Tiuiinh apsišaugojaina' nito 
Bnlgūrįjosc'' . . . ,/

— Birželio 14 d. suimtas 
ir pasodintas kalėjimai] len
kų pradžios mokyklos moky
tojas Mykolas Aksmnaitis. 
Jis kaltinamas už mokinių- 
mergaičių tvirkinimą. Tah' 
dymą veda Apygardos Teis
mo IV nuovados tardytojas.

— Pil. C.’ G- Lūkšiš per
nai. metais iš -Amerikos atva
žiavęs. Lietuvon ■ fotografuo
ti jos gyvenimą, paskili grį
žo Amerikon ir dideliu pasi- 
sekimu vaizdavo jį Ameri
kos lietuviams skrajojamu 
kinu. Dabar pil. C. G. Luk- 
šis vėl atvažiavo fotografuo- 

• ti Lietuvą, o rudenį vėl grįš 
Amerikon.. .

— Surado pavogtų .švar
ką. Paštų Tek ir Tel. val
dybos .tarnautojo pil. J. 1). 
buvo pavogę švarkų. Tų pa?- 

■ šių dienų pil/T. D. -siiraclo,sa
vo švarkų pas . žydelį nešio
jantį Kauno rinkoj parduo
ti. Žydelis sakėsi nupirkęs, 
iš kito asmens.

— Septintasis simfonijos 
orkestro koncertas birželio 
gu.ojant muz< Valeikai, turė- 

r T2 xltcnrįHMicsto di ei- -
jo didelio pasisekimo. Be 
.kitų kūrinių buvo išpildytas 
įdomus Čaikovskio šūTiiiv^ 
— o vert ūpą ‘‘1812 rnP ■ Iš
pildyme dalyvavo sinifoni- 

pasitikejimo prietaras. Išblašky- jos orkestras, dūdų, orkos-

savo žinion organizacijos reika- 
lus ir (staigos ir neatmainoniai 
pasiryžo pildyti Seimo uždėtas jai 
pareigas. Jusdama darbo didu
mą ir sunkumą, ji Šaukiasi pagal
bon. tūkstančius lietuvių darbinin
ką, broliai, budekii ir veikit !

1. Valdyba jus prašo pirkti 
organizacijos pajus (šė-

. ; rus) ; .

Siąsti jai auką;
» ,

Visur maloniai priimti ir 
paremti mūsą organizacijos 
pionierių kun. F. Kemešį, 
kurs dabar lanko L. D. K. 
S. kuopas, aiškina koopera
cijos pagrindus ir renka jai 
pinigus, priimdamas ūž juos 
pajus, priimdamas už juos 
bonus;' ’ — ’ ; -

Remti “Darbininką”' pre
numerata, apgarsinimais ir 
raštais bei korespondencijo
mis iš darbininkų gyveni
mo. r

5. Kalbinti organizacijon kuo- 
daugiausia naujų narių.

Darbininkai, • jūfeą išganymas 
gludi jūsų pačių išmintingame 
veiklume. Jūsų priešas ne tik ka
pitalas, bet kartu ir jūsų neveik- ‘ - o*
lumas, dvasinis sustingimas bei e- 
gojizmas. Jus graužia savimi ne-

2.

3.

4.

kime šį prietarą, abejones pakeis
kime protavimu, darbu ir pasi
šventimu.

Stokime į eiles drąsiąją darbo 
kovotoją, atsikratykime egojistn 
nip. sustingimo, ydant priešas pa
justą atbundančio darbo galybę ir 
sugrąžintą1 jam priderančias tei
ses!. . ■ ' '

KAZYS PAKŠTAS,
» ' ■

L. D. K. S. Pirmininkas.

South Boston,. 
1928—VII—10.

DĖL KUMŠTININKŲ 
SPROGO B ANKA.

■ .(iredl Pails, Mont. Šio 
iuiesto bankav kuri finansa
vo Dempsey-Gibbons susirė
mimą liepos 4 d. nuėjo- ant 
šono.. B anka iš liuosos va
lios pasidavė baukrutam De
pozitą turėjo $600,000.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
.Kad “Darbinuį.kas” jau parduoda "Lietuvos .pinigų—li- 
tų perlaidas ir savo, drauganis dai^inhtoms : suteikia 

^patarnavimų.' Taipgi visi Uę,; kurie norite^ kad Tusų 
siunčiami Lietuvon pųngai patektų į Tusų giininlų' raiF 
kas, visuomet, kreipkitės pasjisai 
visuomet nuoširdžiai Tuins ptaarnaii& ..
Dinihninkaį atsimnkite'. kad vi(a-Tūsų
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. ■•“■■■< - ‘
Siųsdami pimghs ar.klausdami litų kainų visuomet adre^ 

. suokite iaiškus šiaip: ‘ * y ‘ :•3 - ' -■

\ ■ ‘.‘D A R B I KINKAS, * ; ■
Boston 27, Afass
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ŽINIOS Iš LIEĮUVOS. n A / u
leisti Krašto .Apsaugos Mi- !
uisteri jai išduoti Klaipėdos ■. į 
krašto invalidams pašalpos, j
sumoje 10,000 litų, per Lįc- '•
tuvos Įgaliotinį Klaipėdos <
Kraštui.” 'Užtuospinigus "
bus taisoma invalidams dirb- :
turės ir perkama instumen- • 1 
tai. • • _ ■
—- Miesto milicijos vado

vybė įsakė, kad eina tarny* 
bos pareigas milicininkai tu
rėtų ” ant yankų ‘ raudonas 
juostas baltais dryžais* einu j 
gi lAireigas milicijos vaidi
ninkai — turėtų raudonus j
raikščius tik . jau geltonais 
dryžiais. ’ y

— Jūrininku moLglilos Tei- \
kala. Jurininkų sąjunga ga
vo jau virš 100 laiškų nuo: !
asmenų, kurie įdomisi jūri- į
niūkų, mokyklos atidarymu ]’
ir sųl vgomis Miništeriu ‘ Ka- v
bilietui dar . nepatvirtinus j
Mokvklos. statuto, ir visu sų- 1
lygji paskelbti negalima. i

Patvirtinta gi bus greitai 
ir po to paskelbta spaudoje* į

R
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VYSKUPO MICHALKE
VIČIAUS KONšEKRA-

Iras, varpai ir -kiti -muzika-:; 
liai instrumentai. Ši uver
tiūra’, melodingais Čaikovs
kio .garsais atvaizduoja ka-' 
ro, ūpą, . mūšių momentus.. 
Tai vienas įdomiausių ir 
gražiausių muzikos kurinių, 
kurio išpildymas padare gi
laus įspūdžio .publikoj.

Publikos šiuo tarpu buvo 
apie ‘ porą tūkstančių, jos 
tarpe matėsi daug inteligen
tijos ir ankštų valdininkų. 
Miesto valdyba, pavedusi 
Miesto sodų menininkų glo
bom suteikė ir publikai nau
dingų patarnavimą ir apva
lė sodų nuo nusišiukšliiiima. 
- — šiomis dienomis grižo 
iš - Amerikos prainoninkas 
Kąrsokąs. Kartu su juo 
aprvažiavo pora ainerikiečiiĮ 
kapitalistų, kurie bendromis 
jėgomis .mano ■ žymiai pra 
plėšt i “ Drobes ’' b-vės veik i- 
mų ir tt .

Vienas lltati atlyginimo u'i 
darbu ISnHąijps- Banke. Lie
tums Banko narių, visuoti
nąs susirinkimas pavedė 
Banko V^ldybaų kad'atly
gintų t tems, .. kurio btivn lai-1 
kMajnme dianko steigimo 
komitete, kurių darbo vai- 
sįais įsteigtaT)iuikaš< ‘ ;

Vienas iš. darbininku bu
vo p, M. Yčas. Kadangi ji
sai atsisako inįo ąilygiiįlnm, 

/tad* Banko yųklylM' jam pa- 
dovanojo pirmąjį pirmos še* 
rijos r išleistų l itų* ;. ■

1 • ~ 1923 nu birželio 8 d. yii-. 
• nisterių? ^Kabinetas . nutarė

GIJA.

Vilnia*. Birželio 10 d. 
Vilniaus bazilikoje įvyko 
vysk, sufragano Michalkevi
čiaus konsekracija. . Kon
sekravo Viliiiaus vyskupas 
Matulevičius.

Lenką organizuotame . 
raute naujai įsišventinusiam . 
vyskupui. Michalkevičiui pa
gerbti Vilniaus lietuviai ne
dalyvavę.- Jie pasveikinę 
vyskupą Michalkevičių. jo 
privatiniame bute.. Sveiki
nusiu tarpe buvo L. V. L. 
komiteto atstovai: pirm. dr. 
Alseika ir narys'St. • Kai
riūkštis^ .lietuviu parapijos 
klebonas kum J ezukeviČius, 
Vyt. Didž. gimnazijos direk
torius M. šikšnvs ir Mokvt. 
seminarijos direktorius <1. ' 
Kairiūkštis.

Pirtikes Adomaitis su sa
vo gaujos keturiais nariais 
pakartas J eiga voš kalėjime.

i i

i'

Miego liga.. Kaune šie- į 
iiiet buvo susirgę 25 žmonės. j 
Nuo jos mirė 12 žmonių.

RIETIMO MINlSTERiS
— D-RAS BISTRAS. į

. U'rfuifltoii', II liepos 1
J), 1923 (1,. I. B.) Lietu- . i]
vos švietimo Mmisteriu yra 
paskirtas buvęs Pirmojo j 
Beįmo... PirmiųĮnlm^ <t*iw 
Bistras.' \ b . ;

i *
■ i
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Ynot iš- Kanados avių Anglį* 
joir .išgaiūmta KW0. bar | 
fikunaši iki žiomosdšgaben- ' 
ti 5( WI ;

7GLV;|/W TVUN
ANGLIJON. y. ■: 

.MontrcuLt \inadu. šie-
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366 West Broad\yay, i
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Wat 0 Sgutb Borton’o ūtarnin 
Mvtrs«te te Mtateate. L»ldU< Am. 
toBUViŲ Bxmo Katalikv St. Juozam 
ItemŪnCU S4JUM6A.

Ml H i <»..... n—M - .......... ...

“D1BBININK AB” 
ĮTh«Wobkbb)

Bū hfiKOiaiįiM Pahul

£&bllihe<Kevexx Ttte«l«y, Thuraday, 
Ina ®*turdax by Hr. Jomth'i Lrh£- 
ITAMIAK B. O, ABSOClATlOa ar Uabmu 
ŪŪM^I .1.1 I' I I ■■ ..................... >!■■■■■ Mtallllta—I...

MKaitarfe41 a* gecomX-cl«Ml matter Sept. 
IX 1915 at th« poat offict. at Boaton, 
Ka«ų under tū Act of Mnrch 8,1879.” 
HAcceptance for mallhig at apačiai rate. 
pt poatage provided for In Sectlon 1108, 
Act of .Oct 8,1917, autborūd OU My

. V V V Sufticrtetton Itataa/ . . v 

ĮEearly .^4.50
Boaton and auburba 15.50
JTpratgn countriea yearly ....’... .|550 

t • ’ •.

1906-tais metais, tai yra 
17 metų atgal, ’Wilkes.-Bar- 
re„ Pa. — a. a. kun. Kaupo, 

'kun. Miluko, kun. Kur o i r 
kitų veikėjų pastangomis 
susikūrė Am.L. R. K. Fe
deracija. Jos vedamoji idė
ja buvo tikybiniai-tautine.’ 
Auginti, stiprinti ir ginti 
nuo . pasikėsinimų du di
džiausiu savo dvasios turtu: 
katalikybę ir 'lietuvybę — 
Štai kas rūpėjo visiems Fe 
deracijos kūrėjams ir augin
tojams. Tikyba ir tautybė, 
kaipo amžių praktika rodo 
— yra taip artimos ir gimi
ningos, kad po teisybei su
daro vieną galingą tikybi
niai tautinę idėją. Viena ki 
dą~dapildo, viena kitą stip
rina. Tikyba duoda gyvo- 

• urmo turinį, tautybė. — for
mą. Tikybos- uždaviniai y 
ra amžini,' tautybės. — lig 

. ląildniai. Bet kaip siela ii 
kūnas yra neatskiriami, su
jungta viename žmoguje, 
taip lietuviškoji katalikybė 
apima visą mūsų dvasios tu 
rinį ir visus gražiausius mū 
sų idealus. Y ra idealų kul

. tūrinių ir socialių, ekonomi 
nių, mokslo, dailės ir tt. Bet 
visi tie idealai susilieja so 
ana didžiąja dvilype idėja— 
tikvbos ir tautybės.

Pakol mies čia gyvi ir vei- • 
klūs kaipo katalikai ir kai 
po lietuviai, patol yra užtik 
rimta ir mūsų čia gerbūvis v

. darbuotė,v ir parama Lietu 
vai.

Visa mūsų Federacijoj 
darbuotė praeityje .tik ton 
linkmen krypo. Bebręstairi 
ir besišvi^čiant — demokra 
tinę idė ja ėmė įsigalėti kata
likų tarpe. Bet demograty- 
bė tik pagilino tikybiniai- 
tautinę idėją. Dabar ima 
reikštis galingai kultūriniai 
ir socialiai idealai mūsų išei
vijos tarpe.' Norime laisvo 
je žemėje vykvti laisvai savo 
tautinę kultūrą, norime pa
sisavinti ir pritaikinti savo 
gyvenime ir veikime socia
lius evangeli j oš dėsnius. Be 

v ir kultūriniai, ir socialiai 
mūsų uždaviniai siekia ne 
ko kito, kaip tik sustiprini 
mo ir. pagilinimo- mūsų lie- 

y tuviškos' katalikybes. • : -

lią nušviesti, juo į didesnes 'šaltinis ne taip veikiai iš- 
seks.

Štai todėl'ir svarbu, kad 
mūsų Tėvai Marijonai apsi
imtų tą. darbą varyti ir į ko
legijos komisiją įeiti.

v Fed. Sekr.

LIETUVOS ATSTOVY
BES AMERIKOJE 

PRANEŠIMAS.

Esant vklurvasaryje ne
paprastai dideliam keleivių 
judėjimui iš Amerikos'į Lie
tuvą ir iš Lietuvos į Ameri
ką, Atstovybe yra priversta 
kreiptis į visus užinteresuo- 
tus ' asmenis, ’ prašydama, 
kad. visais .pasų, dokuųien- 
jų^fegal^vimot ir\ gimniių 
parsitraukimo iVikalais bū

tų kreipiamasi išanksto, nes 
Atstovybė tiek yra užversta, 
darbais, kad atlikimas tų 
reikalų jų gavime eilėje ga- 
JFpatmtFligi-dviejų^savaL 
čiu laiko.

V - - ...

Lietuvos Atstoi’i/bc 
Amerikoje. 

1923 m. liepos 9 d. ' 
Wasliingtonf’Di (J; '

tuviškos' katalikybes. • : ■
Toji vedamoji mintiš’ per-' 

ims iv visą šių nictii Itedern- 
cijos kongreso. programą, 
taip kaip . ji perėmė ir-kitų 
kongresų. Jlibus tešįmet 

' mūsų švjdųruų kaip Kųvo te 
ptemiaui Tik tasai Švyturys

tautybes mes įžengiame. ;
-Niekam nepaslaptis, kad 

mūsų tautybei pavojus nuo
lat čia auga. Tautinės idė
jos nešėjais likome mes vie
ni,’ katalikai; kitiems ji ta
po tik žaislu ir įrankiu. Kad 
jos nepražudžius, turime ją 
pagilinti ir sustiprinti. Štai 
kodėl mūsų kongresas ne 
vien praktiškais organizaci
jos klausimais užsiims, bet 
ir rūpinsis nušviesti kongre
so dalyviams platesnius Ho
rizontu^ mūsų vedamosios i- 
dėjos srityje. Ne tik mūsų 
inteligentija, bet • ir šiaip 
jau. darbininkai žmonės ne- 
besitetikįna vien įvairių va? 
jų kėlimu, arba Vi Jn 
žarijos klausimais^ bet sten
giasi gilintis į įvairus teori
nius klausimus. . Jie ima 
plačiau žiūrėti ir giliau siek
ti pačių esmes ir veikimo 
pagrindų. ’ Mūsų^Fecleraci- 
jos kongresas — tai vienati
ne proga šio-to pasimokinti, 
Ši-tli mastantiems ir šio-to

<* ■*•- v -

ieškantiems katalikams. Tai 
jų socialiai kursai. Ir dėlto 
mūsų kongresai ir turėtų ne 
vien ųpie vajus, ir organiza
cijos reikalus kalbėti, bet | 
duoti taip pat maisto ir da
lyvių protui. .

TeČiau ^didelę klaidą da- . 
rytume, jei mes tik sociali
niu klausimu tesitenkintu- 
me. klės turime .ir veikti. 
Turime drąsių žingsniu 
žengti ten, kur mūsų šVyttt-- 
rys mus veda. . ‘ .

Mums aišku, kad be lie
tuviškų mokyklų mes netruk
sime pražūti. Mums turi 
nušvisti. kelias, kaip grei
čiau prie jų priėjus visose 
mūsų kolionijose.

Alės matopie, kaip krinka 
mūsų inteligentija be savo 
detuviškos kolegijos. Senai 
įpie ją kalbame, rašome. 
Pūtime .jau keletą tūkstan
tėlių. Pastaraisiais laikais 
auga užsiinteresavimas ko
legijos reikalu. Gerbiamieji 
kunigai savo pereitų metų 
Seime išrinko iš savo tarpo 
iš trijų, asmenų' komisiją — 
■rinkti aukoms lietuvių kole
gijai. Dati Federacija ir-gi 
mo reikalu gyvai yra susirū
pinusi jamnio 1913-tų metų 
kongreso. . Belieka tik su
jungti gerb. mūsų dvasiški- 
jos pajėgas su visos mūsų vi
suomenės pajėgomis ir Fe- 
tileracijos kongreso sudaryti 
: galutinai rimtą komisiją ko
legijos steigimui.
>Tečiau nei visi išeivijos 
katalikai to sumanymo iie- 
įyykins, jei nebus priešaky
je žmonių galinčių ir norin- 
‘ių tą kolegiją netik .kulti 
jei iiikūrus it vesti ir tvar
kyti.. ■ Prieš pastatant tašką 
norime išreikšti 'Mkos mūsų 
išeivijos viltį ir lūkestį, kad 
nusų didžiai gerbiami ir 
luylimi tėvai marijonai im
as to didelio ir atsakomm- 
;o darbo. Kas gi daugiau 
*ia pas mus galėtų kolegija 
kurti ir vesti ? Kas daugiau 
ėuri jyairių, tam reikalingų 
oajėgf ?'. Kas. turi daugiau 
pasitikėjimo išeivijoje ė 

■ Tiesa, Tėvai Mari jonai tu- 
ii ir. taip, jau nemaža darbų 
ir pri'ėdermtų: ‘ ‘ Draugą, ’? 
Spaudos Draugiją, parapi
ją, vienuolyno ir našlaičių 
prieglaudos.' reikalų globą. 
Bet.girdęddmi, kaip giūžiiii 
Tė y Marij onų koi igt egacK 
ja auga. .Lietuvoje, ttirimd

s <
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MARŠRUTAS 1?
Kun. Kemėšis lankysis po 

lietuvių kolionijas’L. D. K. 
S. reikalais sekančiomis die
nomis: ■ ,
Liepos12 V^ateibury, .Conn* 
Liepos 14 Hartford, Conn. 
Liepos 15 New Britain, Conn. 
Liepos1Q So. Boston, Mass. 
Liepos 17 Cambridge, Mass. 
Liepos 18 Brighton, Mass, Į 
Liepo3 -19 Uorvvood, Mass. 
Liepos 20 Montello, Mass. 
Liepos 21 Middleboro, Mass. 
Liepos 22 Lowell (dieną) 

Laivrence (vakare) 
Liepos 23 Nashua, JT. H. . i 
Liepos 24 Manęhester, N, jHi 
Liepas i&Aį&į Ak/ V
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(Tęsinys)
vietoje nesikištų, ypač, turint omeiiyj su 
tuo dalyku sujungtas laiko ir vietos aplin
kybes. Bus'geriau palikus tuos: dalykus 
spręsti tam tikroms taryboms, sąjungoms, 
apie kurias toliau.kalbėsinie,. ar.pasirinkti 
kitokį būdą, kuriuo teisingi darbininkų 
reikalavimai butų ginami,, valstybes globai 
Ir paramai, jei to dalykai reikalautų, jiems 

ppadecįant. / ' V
w Jei darbi^nka^gauna užtektinų atlydį/ 

d umiu, kurio jatoi pilnai užtenka sau, žmo- 

Mil flNKK AR Inai ir vaikamsužlaikyti, tuomet, būdamas
iniLAI 1110nu išmintingas, jis taupys ir stengsis —- maty-

IŠVAZlAVIMAS ) Pa^s įgimties mokinamasmažinti sa-

Norint jau ne kartą apie jas kalbėjome, taį 
vist ik norim čia paindy tiį jas tinkant mū
sų laikams ir turint teises gyventi, lygiai no
rim prhnintir kaip* jos -privalėtų tvarkytis ir 
veikti. .

Žmogus turi įgimtos teises organizuotis.

Patyrus savo vieno menkumą, žmogus 
verste verčiamas ieško kitų pagelbės. ,$v. 
įRaštas sakot tfGeriau yra,būti dviem drauĄ 

vo'uraugystės. Lei vienas parpuolu, tai ki-V v 

tas jį pakels. Vargas vienam, nes parpuo- 
ięs neturi, kas jį pakelia (Bccle. 4,10). Ar
ba kitas pasakomas: “Brolis'Įnirs yra bro- 

ivii n*>Įfiv.mmv i o .-kad susikrautų turtelį. Matėm,Ko palaikomas, tvirtas, kaip niiestas/r

Jęrsey Vaišijų Apskritys nėpįdpažinus ir neužtikrinus neliečiamybės ptiimia žmogų dėtis kaip į valstybe, taip ir 
IĮEPOS-JDLY 22 DIENĄ, I92S> pMvačios nuosavybės teisės. Užtad įstaty- i kitas piliečių draugijas; pastaros, kad ir 

BLOOMFIELD, N’ J. ■ r mai turi remti šitą teisę, ir, įtiek galima, mažesnes ir netobulos, yra tikros draugijos. 
Toj pat vietoj kur buvo pereitais | stcllgtįSj kad kuo daugiausia žmonių rūpiu- Tarp šitų ir tarp anos didžiulės draugijos y- 

tūs turėti , savo turto. To būs^".pmkfaMJS- ra—didetio^ ^kiidmuo—artiiniausiame jųjų - 
■ pasekmės; visų pirma, žinoma, teisinges-

■m‘ nis turtų suskirstyitias. Dėl įvykusių visuo-

metais. .
Prasidės 1 vai. po pietą. ’

Bus Didžiausias Šurum—-Burum.
Visi apyliiikės lietuviai kviečia- Į menės gyvenime; permainų miestų gyvento-1 kiekvienas -atskirai turi teisės savo dalimi 

įni būti ant šio išvažiavimo, ] 
tai bus didžiausias K gražiausias Į įg vienos pusės nepaprastai galinga grupė, [“vieša, nes žmonės jungiasi joje vienai val-

[tiksle. Būtent, valstybes tikslas yra 'bend
ra vištj gerove/ prie kurios • visi, kartu ir

vr nesjai persiskyrė-į dvi, labai skirtingas klases.prisidėti; dėlto toji draugija vadinama

\ *!

Dauguma žmonių nesutinka su ‘ 
etikų politika,’ kaip Jau visiems 

žinoma,, bet kada lenkų vardas 
minimas tarpe visoikos rūšies 
žmonių, nors iš pradžių klauso- , 
ma su neapyaknta, vienok mąs
tant apie dailę — artistus jie vėl 
sako: “'Bet atminkim kokius pui
kiausius muzikus — artistus len- 
<ai davė pasauliui.” (Kalbama 
apie svetimtaučius). — Chopin, 
Moszkowski, Lesclįetiiiski, Pądc- 
reivski,: ir Moniuszko, kuris yra 
ne lenkas bet lietuvis, kuris gi
męs Minske ir aprašęs apie visas 
žymias lėiikii operas.

Daug apšviestūniĮ, turi nepri- 
Iankių minčių apie-kaizerį ir vo
kiečius, bet vardai- Beetliovėn, 
Goethe, Sehiiberth ii* Dagnei* ne
duodą galimybes neapykantai ant 
vokiečių ir laikui bėgant, jie bus 
dar. garbingesni.

Vėliai,'’ kaip tamstoms žinoma, 
visos tautos turėjo savo kilimus 
ir puolimus. Pati istorija tai kar
tojas. . ■

’ Visi esame girdėję apie’ Greki- 
ją. Kas buvo Greiti ja tūlas lai
kas atgal -ir kas yra Šiandien? 
Buvo tai pavyzdingiausia tauts[ 
pasauly. Šiandien,’ iš politiško 
atžvilgio ar skaitomasi su Greki- 
ja? Ne. Bet-veik nerasime žmo
gaus pasauly, kuris nežinotų apie 
Grekų-dailę. Tauta gali įnirti, 
bet daile ir kultūra 'gyvuoja per 
amžius. ■ • .

Mūsų šalis, Lietuva, nauja res
publika. Ji buvo nežinoma per 
šimtmečius. Mes turime dailę ir 
garbingą istoriją. . Parodykime 
tai pasauliui! Mes turime daili
ninkų, kompozitorių, rašytojų 
artistų ir visokios rūšies talentin
gų -žmonių — iškclkimo juos pa
saulio akyvaizdon! Mes matome, 
kaip lenkai savinasi lietuvius did
vyrius : Kosciuškų, Mickevičių. 
Sinkevičių ir kitus,’ ar tą mes gali
me leisti iv ant tolinus.? Palai
dotos tautos didvyrius, genijus, 
svetimieji noriai juos savinasi ir 
skaliu juos savais.

Nauja Lietuvos respublika bu
joja sparčiai, sparčiau negu ku
rie iš mūsų pačių kad tiki; Ar 
neganėtinas pavyzdis tas,’ kad su
gebėjo į taip trumpą kuką, išgau
ti pripažinimą nuo Anglijos ir 
Amerikos, neskaitant jau ’mažes
nių šalių? Kuomet jau Lietuva 
stojo ant savo’kojų, nemažai .ir 
Amerikos lietuviams prigelbstanf, 
mūsų,’ Amerikos' lietuvių ųždtio- 
lis-yra pagelbėti savo tėvynei ir 
dailės žvilgsniu.

■ ■’. Mes.sutvėrėm Yintltvių T&iitos 
Dailūs Teaką; ijidnu* įųek klau
simo tamstos, .iii'; dųįžiuojiesi, kad 
esi, lietuvis? Ar tiki’patsai į sa
ve?" Ar tiki. .į‘ lietuvišką dailę? t

*

‘ ‘vieša, nes žmonės jungiasi joje vienai val- 
įšvažiavimas su turuiingu progra-Įneg labai’tilrtinga,. kuri viena paėmusi į sa- stybei sukurti” (S. Tliom. Contra impug- 

s^' vo rankas visa pramonę ir prekyba, naudo- nantes Bei cultum et religionem c. 2. 1). 
nt^eVSa^Cgta ZSp“ jas saro tikslams; ji tai nemažai įtakos Kitokios y?a tos draugijos, kurios kuriasi 
valgių ir gėryiną. Programas su- ir į patį valstybės valdymą. Iš kitos gi. pu- valstybes* viduje ; jos vadinasi privatemis, 
sidės iš ienktynių,. virvės trauki- sės biediiia ir bejėgė minia, suerzinta ir vLpes,pirmutinis jų tikslas — tai privatusrei- 
mo, dainų, muzūcos ir prakalbų. Sad iirisirengusi sukilti. Bet kai viltis įsi- kalas tų, kurie į tokias draugijas dedasi. 
Kalbės garsūs kalbėtojai - dav- gyti žemės,sklypelį žadins darbininką triū- “Draugija yra privati, kuri įsikuria atskn 
bimiikų ųzWėjai Vienas kalbė- L_ti ^aleįgwtu0 ^u luomu susiartins, ram reikalui patenkinti, pav., .kaip du ar ■

prašalindami skirtinių taip didžiausio tur- trys.sudaro prekybos diaug'ij!j”A(S. Thom. 
to ir didžiausio skurdo: Be to, ii' žemės na- ten pat). Nors tos privačios draugijos ran- 
šumas padidės; nes, žinodami, kad jie dir-ps valstybėje ir yra lyg jos daįys, tai, i- . 
b.a savo žemę, žmonės daug uoliau ir su.di- Imant’ dalyktj aplamai ii' savyje, valstybė vis- 
desniu norit dirba; jie net .pamilsta savo tik neturi teisės-uždrausti joms būti. Teisę 
rankomis išdirbk} žemelę, iš kuriostikisi ne dėtis į atskirs} draugi j s} žmogus turi'įgim
ta maisto, bet ir šiokio tokio turto sau ir ties surėdymu; valstybė, gi įsteigta įgim- 
saviškiems. Kiekvienas supranta, kiek ši- tiems teisėms ginti, no naikinti. Įtausda- 
toks valios įtempimas yra naudingas žemės lua dėtis į draugijas, valstybė aiškiaipriės- 
našumui ir valstybės turistas padidinti. 'Iš tarauja sau, nes ji pati lygiai,' kaip kad 
tokus dar riečias gerumas, kad bus lengva &' privačios draugijos remiasi vienu ir tuo 
užlaikyti žmonės toje šalyj, kur jie yra gi- pačiu dėsniu, būtent, kad žmonės savo įgim- 
mę, nes jie nemainytų savo tėvynės už sve- timi yra linlcę bendrauti. ,
tiini^šali, jeUoji tėvynė duotų jiems gali- ;• Būna atsitikimų, kada- yra teisinga, 
mybes pakenčiamai joje gyventi. Bet tohiaįįstatymai priešintus tos rūšies draūgi- 
riso tegalima pasiekti mena sijlvga, būtent, joas^ būtent, kada josios siekia tikslų, ku- 
lsad privati nuosavybė nebūtų silpninama „e'aiškiai yra nesutaikomi nei su padoru- 
per dideliais mokesniais.. Kadangi teisė tu- nei su teišybe, nei su visuomenės gero- 
rėti savo nuosavybės yi-a žmogui suteikta ne U šitokiuose, atvejuose vyriausybe teisė- 
žmouių įstatymais,- bet pačia įgimtimi, tat tai uždraus steigti panašių draugijų ir tei- 
ir vyriausybe tegali tos teisės naudojimą ap- s5tai ^skirstys jau susikųrusias. Betgi rei- 
riboti ir ją su risuomenės gerove derinti, bet rija'būti labai atsargiai, kad įie pasirodyti} 
ne-naikinti ją. Toclel ji elgiasi neteisingai 
ir nežmoniškai, jei mokesnių pavidale ima

privačių turtų daugiau, nei yra teisinga.

vo rankas visa pramenu ir prekybą, naudo- nantes Dei cultum et religionem c. 2. 1). 
**■**■ < *i rf *JT* i *1 •• •» < *1 •’ _ •

Iš kitos gi pu- valstybės* viduje ; jos vadinasi privatemis, 
A I » j • • • f *1 1 t ■« • i ••

tojus bus tik-ką atvažiavęs iŠ Lieti 
tuvos ir kiti garsūs kalbėtojai..

/Gerbiami Iietuyiai-darbiiiinkai! 
Atsilankykite' ant Šio taip gražaus 
išvažiavimo! Remkime visi dar
bininkų reikalus! Juk tai vienin
tele organizacija, kuria mes dar
bininkai galime džiaugtis. ’ Štai 
tos organizacijos veikėjai deda 
pastangas, kdd surengus puikiau
sią pramogą į kurią k kviečiami 
kaip LDS. nariai taip ir pašaliniai 
atsilankyti ir pasimatyti, pasikal
bėti bei pasidalinti įspūdžiais ir 
tuomi paremti virš minėtą orga
nizaciją. ' ‘

Komisijos Narys.

ko jausmo ir patriotizmo, tai ko
operuosi su mumis ir pagolbesi 
Lietuviij Tautos. Dailės Teatrą iš
auginti ir . padaryti jį pasekmin- 
giausiu, turint omeny tą, .kad 
mes turime Amerikonus,. dailės, 
'mylėtojus .pertikrinti, kad mes 
esame ne lenkai ir ne kokie molio 
gabalai, bet esame, nemažiau kul
tūringi, kaip ir kitos pasaulio 
tautos, • net daug esame pralenkę, 

Kožną ketvergę bus susirinki
mas ‘ ‘.Garso name, 222 So. 9-th. 
St.,’ Broklyn. Kurie gyvena Bos- 
ton’e ir apiclinkoj ir nori susipa
žinti su P, Angeles, tegul telefo
nui j a arba rašo į llotel Touraine, 
Boston,. Masš. ‘Ji tenai bus per 
kelias savaites. • . - . .

E, Useliute—Augeles.
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tutės juo-aiškiąų mums ke- pamato tĄ:ūtV..Md jų- jvgil’jd ;tuti noK kfetiek-lietavK
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PIRK V AKACIJOMS
Turėdama fonta-

r

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspudiius, o* 
net ir laiškus.
Jų kainos: $2.60( ?3, 

$3.50, $4, $5 ir aug-• ifiau.
liaudie, 

gausi Lietuvos iem- 
lapį dykai.

*iDAW!WWS,’>
- 860 W. Broadway, 

Boston 27, Mass.

vyriausybė varžanti piliečių teises, po vi
suomenes geroves priedanga .nustatydama 
tai, ko protas nepateisintų —įstatymų te
reikia klausytis tik tiek, kiek jie sutinka su 
sveiku protu, u per tai ir’ su amžinu Dievo 
[įstatymu,*) ‘ .

Dabar-.turiuyomeiiyje įvairias brolijas,

6. PllOBESINES BRAŪttlJ'.OS.

a) Draugijų reikalingumas.

Pagaliau darbdaviai ir patys darbiniu-1 
gali daug'padėti šiame reikale, būtent, draugijas bei yienuolpiųs, kuriuos pati 
įstaigas, kurios teiktų tinkanios pagelti 

bos'reikalauj antiems ir suartintu šiuodu luo
mu. Šitos rūšies yrą: .isavytarpinės pagel
bės draugijos, įvairios privačia’, iuic.ijatyva 
įkurtos draugijos darbininkams, jų našIėmsĮ3^^^ ... ,
Bei vaikams šelpti, ar staigiai mirčiai, litiMd..į0S įstengtos remiantis žmogaus įgnnta- 
gai ar šiaip jau kokiai nelaimei atsitikus: JAtidsbu religijos, atžvilgiu teisėtai jos pn- 
ivairūs patronatai berniukams ir- mergai- Klauso tiktai nuo'bažiyvčioš, Todėl vyriam 

syke negali teisingai sau reikalauti jokių tCi- 
sių;į jas, ne ji j valdymo į savo raukas paim
ti ; priešingai, valstybes priederme' jas gerb* 
t i, palaikyti ir ginti, kur reikia, nuo skriam 
dus. Kad visai'priešingai darpsk tai ypač 

davū dau^ metu matėme. Daugely vietų valstybe
S* r to . -i- >■ —v.’ ’• -v . .. ■ »....‘..’KA.*

dais: suvaržė, jas įstatais, atėmė visas as-. 
niens teises ir užgrobė jų turtus, J šituos gi

U

kai 
per

>

Bažnyčia, ar dievobaibiingi krikščionys į- 
steigė. Kiek- naudos jie a'tneše visai žmoni
jai, apie tai iv šiandien istorija tebeliūdija. 
.Kadangi visos šitos draugijos įsfktmė pado- 

tikslais, tai bešaliai svarstant,' aišku.
. • - - * « * . -

tems, jatimiomciiei bei suaugusiems globo- 
. ti. Beį pirmutinę vietą jų tarpe užima dar- 
biniHkų‘draugi jus,, kurios* savo tikslu maž* 
ne visas kitas draugijas apima, p Pas mūsų 
senuolius -amatniukų draugijos (cechai.
Vert) ilgui gerai gyva"voj ... .
dos ne tik patiems darbitiiiikaiiis, bet ir tusrūMes draugi jas įvairiais bu*

čiai pramoneų ką įrūdija labai 
torljos dokumentai, šiandien^ pakvips ap* 
svietai, ;

. jus■kasdienio gyvenimo Teikaląnis, darbi
ninkų draugijos, žinoma, privalo prisitau 
Įtinti šių dienų gyvenimui. Malonu .maty
ti, . besisteigiant daug nitus rūšies, draugijų* 
kurios • susidaro a r tai iš vienų darbininkų, 
ar is abiejų iųmūų atstovų^ ir tik reikia Km 

‘keti, kad jiį skiučiuk 1 r veikhunas didėtų.

atsimainius papročiams ir padidū- turtus turėjo tiųšes Bažnyčia, atskiri tį
. . . ............ . ..... .

*) Žmonių įstatymas tik tuomet y ha įstatymas, 
kai sutinka su sveiku protu r aišku, kad tuomet ji- 
sai įĄiimžino įstatynurpaemU, Kuomet gi įstatyme 
proi ui priešingas yra, tada-jis vadinamas netėimn* _ 
gu iv tada jis neturi įstatymo pažymių,.bet tųti prie* 
vartos pobūdžio. (U. Thom-Ą 2, Q 0^. a. ad ^5*: .

" ? ' (Bus togiau): .
. * • . . •: * - *.•
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UXHBIBINKIS

us girdėti UEimny hhjdnuose
VOKCISTER, m

Molrileiviai stoja darban.

CHIOAGO, ILK

Gyvenant Amęrikoj tryliką me
lų teko daug valstijų pervažiuo
ti ir daugelyje miestų pagyventų 
vienuose trumpiau, o kituose, il
giau,. ilgiausia Bostone.’ Daug te
ko skaityti apie Chicagą kada ei- 
lavo laikraštis “Katalikas” ir 
■‘Lietuva,” -o vėliaus tai “Drau
gas.” Tais laikais manydavau, 
ra d • Chieagą - tektų- pamatyti vė
laus ar ankščiaus, o tai gerai bū- 
tųL...... L.

1920 m. apleidus rytus it atvy
kus į Valparaisb, Ind. ten tekę iš
būti 2 metu. Vėliaus Gary, Ind. 
Ir Hammond. Juo tolyn juo ar- 
;yn didžiojo miesto. Pagaliąus 
galutinai nusprendžiau vykti ir 
AttftĄgtįicago.ay V\ \ /

Gegužio 22d. leidaisi kelionių 
nanydamas taip : nuvykęs Chica- 
*oii rašinėsiu “Darbininkui” ži
nelių iš šios apielinkes dažnai, ką 
rėks matyti ir patirti. Pažado ne- 
špildžiau. Čion pribuvus ir ap
dėto jus ite taip- buvo kai maniau. 
Savaitę kitą vargas daugiau nie
ko, Dūmų daug, o tuom laiku ir 
'iarštis. užklupo ir gyvenimo ap- 
’jnkybės daug blogesnės,. negu 
mažame ir švariame, miestuky. 
Gana blogai visiems yra, bet nau
jai pribuvusiam dar prasčiaus.

. Kapinėse.

30 geg. teko lankytis šv. • Kazi
miero kapinėse. Jau iš pat ryto 
žmonių pilni gatvekariai prisėdę 
važiuodavo. O kiti automobiliais 
papuoštais Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis. Tai ženklas, kad lie- 
uviai gerbia ir viešai parodo žmo- 

1 įėms savo tautos vėliavą.
Iškilmės.

11:00 v., ryte buvo iškilimngos 
j mišios, dalyvaūjant“ apie 20 kunr- 
| jų. Pamokslą pasakė kun. B.

; i Bumša, o tūkstančiai žmonių 
, Į klausėsi, vieni pasislėpę po me- 
| ižių laapis, gi kiti saulės kaitina- 

:ai |

Bažnyčioj.

jšiame mieste lietuvių priskaito- 
ma apie 80,0000 gyventojų. Pa
rapijų randasi virš desėtko. Baž
nyčiose lankiausi Šv, Jurigo, Auš
ros Vartų ir Šv. Kryžiaus. Visos 
didelėa ir dailios, bet šv. Kryžiaus 
bene dagiausia,

Su draugu Atkočiūnu nutarė
me apsilankyti ir kitose lietuviš
kose bažnyčiose ir patirti kaip at
rodo.

■i 
4' 

yąnog1 v# pasidarbavimą. Toliausi užtarau ja laisvamaniai. Jie uŽ-|New Yorko fotografistaš, J. Svir-lncs Šv. Jono draugija yra vfenąi 
raštininke ponia Sidabrienė per-Įtaria girtuokliu* ir peikia kuni-Įakas, Pila. Blaiv. Centro Ba&,| geniausių ir duburių kūlį 
kaitė, laiškus iš centro. Per laiš-lgus, jei tokius atmeta. Į p-lš JuiS Leonaitė, mokytoja/ ku- Į nijoj, tat a^aUdHfbjlmaa

kus centras užkviečia iš visų .ko-Į Bmmm Farapijonos. ri mokys su Bavo sesute Haver- Į bus lietuvių darže, Gtaotanbl
lonijų delegatus į seimą, kurie į- . ... ......... ’ | ................ “ “
vyks Chieago, III. . Laiko nepaa- . D1TROIT, MICH. Į 
tebėjau, meldžiu man atleisti. I ——- I
Worcesterio katalikiškos draugi- Vž garbę tūriu pranešti katali- 
jos išrinko 14 ypatų-į kandida-j kiškai visuomenei apie Detroito 
tus, didžiumą iš kitų kolonijų Išliesit Sidės Lietuvos Vyčių 1021 
vietinių yra pastatytais mūsų ger-Į&P- Nesenai buvo L. V. vajus pa- 
biamas klebonas kun. J. J. Jakai- skelbtas. Mūsų kp. prirašė virš 
tis, p. Svirskis, P, Stonkienė ir Z. H0 naujų narių Tame darbe pa-! 
Ročkienė. -Katrie keliaus į seimąĮsidarbavo daugiausia gerb. R. Pi- 
sužinosime vėliaus. ■ . ragis. Jis yrmpirmininkas ir ga-

Draugijoš tėmykite į piknikų PUS veikėjas. Teipgi ir kitų vei-lgos(0110 §v> petro choras po vad. lIrifl8 kunigas J. Ambota* V.. 
tvarką kaip Fedęrhcijū buvo nu-|^Bl nepažeminu- Pirmą dieną!^j^bausko. Pradėjoi au-Lietu* khmamas delegates šiam# 
stačius pagal numerius tai taip ir iHšpos A m. viršmineta kuopa bu- !yOS himnu ir- sužavėjo visus su davime ir linkėjo joms* vhomntt 
eina: *5 piknikas Blaivininkų h vo surengus viešą išvažiavimą^ keletą liaudies dainelių .Garbėpasekmių tame auvąšil 
Manijos Vaikelių, 8 Moterų Są-r<UI'^s l^ai puikiai nusisekė, nes|apal.f; vado visiems choristams. |me jr vjsaj organi2acijai_
jungos 5 kp, ir Tautos Fondo. Pf <«*a dieną labai gražus pa- Sekė La^vrencc'o choras po vad, r„ gajlmgat šaukiant kuopų jį 

Susirinkimas užbaigtas su rial- f - S F (^^v^ėjo su le^ pasirodg kad pritepi t
da pc^pifinininkąM Tathlįy Z mĮy^iuMmnu, užbąiįėUttJ^oodJ^ \ \ f /
- . W ; Korespondente.kųrhwj#ertė gerb. Sekė Md^os raportai AM 

4 _____ Imas susidėjo 18 lenktynių, dvily-ftevas Juras. Sekė teV6 Juro pra- T?e«n iž kuomi O
įpių vyrų, siūto adaton vėrimo,' kalbėlė kuris vra tavęs VvČiur '4*1'’ • * 1 tl
1 j - J . • Tę „ |P°a darbuojasi pagal savo išgalė

Įjojusiems, tavo suteiktos doya-|va3 M;ete, jde js Bagys itGZ*
. Baznyem ąnt^ Vest Side kfedrintataj pirm. B Daužvardis. žiavinraa į

Įprato statyti ir kamuos apie Seka CamMdge’io ataras po TOd-L.^. 'į^ nSa „įj 
|varg. Sereikos., Jų choras jaxl | delegatę i seimą, kuris bus Brod 
nekart? užžavėjo Į Lawi-em:o'o IyI;0 ^įįpy5^aiesj. išnokta ' Bauias Vvtis |¥®y^t“3’wLJ',.sye?Bf/,^4atfS0'|j?W»®ėvii:iene. Sešijif vedėja 

Mamas vytis. Je.» Apart virsmuj dainelių, Įw jokuI)aits, pagelhimnk«> 
. prakalbų buvo gi bulvių knkty- Cemiadskaitė, raštininkė M. M 
j nes, žaislų, base-ball, o užkandžių | jLene. Conn. apskritis pageida 
visokių Worcester’io trakas bu- U ka(j jdelcviena Conn. apskrį 
vo pirmutinis, kuris pietavo ant kūopa delegateg į Bek{m 
ilgo stalo po medžiais, kur gaspa-• ,&oter1i sąjungos seimą.

| O.^Side-1 ^gjbaige 6-tą valančių vakar
-rti .... r Maldą atkalbėjo sesijų vedėja J

Jokubaitė dėkavodama deleg 
tems už gražų užsilaikymą. ‘ Šit 
suvažiavimas buvo, tikrai pase 
mihgas..

Užsibaigus sesijoms, 17-tos kti 
pos rast. J. Bliižienė pakvietė 5 
sas delegates ant vakarienes, jįjį 
lai buvo gražiai- papuožti ir 
rienė skaniai sutaisytą. Sąju 
gietes-174OS kuopos 'tikrai 
prielankios. Programas tai> 
buvo-įvairus. Kalbėjo M. jot 
baite, centro pirmininke. Ji 1 
tikrai pasišventusi Moterų 
gai darbuotis. Visi svečiai ą 
džiai klausę jos minčių, nes iš^ 
rųjų jos kiekvienas žodis turi-i 
dėlę reikšmę. Taipogi buvo djgi 
dainų ir prakalbų kurias laj 
gražiai visi atliko^ tik gaila, t* 
jų pavardžių nesužinojau ir n 
galiu pažymėti. Po vakariam 
sekė šokiai. .

Širdingai ačiū rengėjoms VJ^ 
rienės, nes jos daug, laiko ir (Įb 
bo pašventė. ■ Repert#-

c. brooklyn; n. t. 1
_____ &

- L. D. S. 10 kp. susirinkimsįs 
vyks 15 d. liepos mėnesį, tuo|| 
po antrųjų mišių bažnytinėj e 
tainėj, 207 York St. Malonėja 
visi nariai pribūti, nes yrą ‘s® 
bu mums daŽinotr apie seimą,/A 
ris buvo Newarke, N. J. 26 i® 
d. birželio mėn. Tai mūsų 
vas J. Karaliukas apie seimą jį 
Čiai išaiškys. Atsiveskite ne| 
narių prirašyti. g

AVoreesterio moksleiviai per po
rą mėtų buvo, poilsy —- žiūrėjo į 
Giedrą it Studijavo ją, bet jokif 
viešo veikimo nerodė, nes buve 
suvilti bule Giedra esanti anti-ka- 
talikiška, Vienok galų gale su
rado, kad lietuvių Rymo. Katali
kų Moksleivių ^ivienijimas AT 
merikoje ir Giedra bei Giedrinta 
kų argaąisą<8L (kuri taįp-gįjM 
L. R. K. Moksleivių Sus-mas, tik 
turi vardų) yra vienas ir tas pats 
Tokiu būdu, visiems aišku, l<ad 
katalikui moksleiviui užsidaryti ir 
žiūrėti kaip įvairaus plauko be 
^diė^ukai žengiasi ųnt žmonijos 
kaklo .. -4 ta^U^ Jetaonį^ 
prieškataliidška. Tadworcesfe- 
riečiai , moksleivai suprasdanv 
šventųjų bendravimą, stoja ben- 
dran ir šventan darban po Am 
katalikiškos moksleivijos — Gied
ros vėliava ir žengia ^sunkiuoju 
keliu; prie idealo —- meilės ir tel 
singo, paties Absoliuto —- Dievo. 

. Laikytame savo susirinkime Tie 
pos 3 d,, nutarė griebtis visi 
smarkumu prie rengimo Giedri 
ninku seimo, kuris bus liepos 21 
(milžiniškas, išvažiavimas Mairo. 
nio parke), .30 ir 31 dd., o Worces 

'.ter, Mass. Nutarė ir tiki sudary
ti tokį programą, kokio- vvorccs 

’teriečiai da nėra-matę. Komisi
jų nariai labai gyvi ir darbštūs 
varo savo darbą visu smarkumu

Įkurtuves. .

Liepos-4 d. buvo * atidaryma1 
naujosios Maironio parke svetai 
nes. Žmonių buvo gana geras bū 
rys. Programas buvo labai tūri I 
ningas ir naudingas. Visi daly Į 
vavusieji išėjo pilnai patenldnti.. I 

Maironio paikas bus giedro: Į 
nešėjas ir Naujoje Anglijoje.

Kiekvienas .N. A. -lietuvis ture 
tų tą idealingąją vietelę aplanky 

.ti.
Atvažiuokit Maironio parka:

liepos 29 dien? S. m., Giedi-miiita Procesijos ėjimo laitu apie pen- 
priešseiminin- išvažiavtaan. ■ I , Pmuotalėiius pasakė gerb.

. - i 1 tune Vaičiūnas. Buvo tai trumpi Gifidnnmkas I . .,. .. 1j janioksleliai; bet pritaikinti
, — . ■ I dienos iškilmėms.

AMSTERDAM, N. Y; į p0 procesijos pašventino 
, 7 . .. . I laugiau žemės prie kapinių.

Liepos 1 d. s. m. įvyko pirma: Į ,e apeigOse dalyvavo Monsigno-
Sv. Kazimiera Spaudos Draugi-1 • 
jos Kaune Amsterdamo skyriau: I * 
susirinkimas. Nors buvo pikui-Į Kapai, -
kas, vienok narių tavo skaitlingai ( SV< Kazimiero kapinėse daug-ko 
susirinkę. Pirniniinkas atidarė | a.a pamatyti. Daugelis yra pa- 
susiriųkimą, o kun. Kasciiikas at- Į nmklų didžių ir mažų. .0 ypač 
kalbėjo maldų Toliaus sekė įvai-1 aį paveikslai numirėlių asmenų 
į’ūs-.pasfkąlbejimai kas link didės-1 pamiukliiQse praeivius sulaiko ir 
nio veikimo ir platinimo* katali- Į ainūtai tatai apsistojęs paskaitai 

♦ kiškos^ spaudos. Didžiai .gerb | oai.agus atminimui. -Turtin-- 
kun. Raščiukas išdėstė šv.^ Kaži- į j§raūryta skiepai ir išpuošta vi- 
miero Dr-jos įstatus, ir kokios na- į ĮUrys pamiklo. 6
rių ii* valdybos priedermės.- Ant į Didžio tautos veikėjo a. a. kun. 
galo prisirašė 5 nauji nariai; 31 įtaniukyno kapas visai be jokio 
metiniai ir 2 amžinieji. Tik šte--Ip^dtalo ir žinoti negalima jojo, 
bėtis re&fc-' ri<yriusĮpįk paklausus žinančių, tokiu bū-

žengia pirmyn. Na-1 dll gaiima surasti ir atlankyti jj.
-rių išviso yra apie 150. A alio į Vyčių, paminklas, pastatytas 
anisterdiamiceiaL Uz tai garbė| pjeį įaurinaitei dailus ir dau- 
priklauso didžiai gerb, kun. ^S'Į giausiai lankančių pas jį apsisto- 
čiukui, kuris nedeldieniais ■ įspu-i ^ 
dingais .pamokslais pažadina tar-j' . ]
si iš miego kiekvieną susipratusjĮ Piknikai.
kataliką prie švento darbo, nes nė-1 jaa tojuose išvažiavimuose bū
rą prakilnesnio darbo kaip plati- vaUr bet nelabai kaip patiko. Pir- 

- nimąs katalikiškos spaudos •ir jos'|iniaus pikniko gamniinuose gar- 
rėmimas. Todėl broliai iv seseiysĮdna, kad tas dainų, žaidimų, be- 
katalikai(ės) kurie trokštate kadlgtaų ir tt. ir. tt. Bet kada nuva- 

. čiū ant žemes ir anapus grabo bū- žiuojaniC) tai nieko to nėra kas 
tų. api-upinta^ jūsų siela, rašykitėsĮbnV0 žad6ta iš anksto/ Jaunimas 
prie. šv. Kazimiero spaudos drau- į daugiausia svetainėj sukasi ir su- 
gijos Kaune., O kada atgulsitehašį. t goka tą. patį ką ir žie- 

. ant mirtino patalo, nebus* jums! mos laiku. O žaidimų tai nei sy- 
baugu, nes gėri darbai bus jūsų kį nebandė. Nežinau ar jie ne- 
didžiaušiais prieteliais, tame nie- molu, ar nenori? Šokiai tai..ne
kartos nuo jūsų neatsiskirs. Įsi- kas* kitas, kaip nudėvėtas vy- 
rašy t galima pas kun. Kančiuką r gaS} visada tas pats ir tas. pats, 
ita gyvena Amsterdame arba pas [Naujo je Anglijoje panašiuose iš- 
skyriaus valdybą, nes kun. Kas-j važiavimuose daug geriaus prog- 
eiukas ar. ankščiau ar. vėliau tu- varius pildo. Ten visada atlieka 
rėš mus apleisti^ nors mes jį labaipažada ii jautiesi kad tai pita 
apgailcstaųjaino. Lail^rtanie siVįnikas ’tautiškų dainų,, žaislų visą 
siiĮnkime nariai išreiškė dėkingu-1 dieną skamba, tartum Lietuvoj 
mą kun. Raščiukui atsistojimu; tas dedasi, o čia to nėra kol kas. 
bet jis’ atsakė, kad jis priima tą.] . . . v. .
narių dėkingumą, bot dirba ne! Bostoniečiai. ..
dėlto, kad garbę užsitarnaųt, bet jall susiėjau su buvusiais Bos- 
delto kad nyri apsaugot iš .vilkų temo gyventojais;’ J/ Jotatbaųsku; 
.nasrų. Todėl iv suoiįanizųvo Ita b Varaktahį Šrimta K. Jonaičiu, 
reirių būrį iš-rankpelnių .durtaJ Mūsų pasimatymas po iro jutos 

; ninku kurie bus sargyboje-visame motų laiko, buvo.malonusJf drau- 
kataliką judėjime. * : giškas piisitalbėjimus apie*, būtą

. . v Amžinasis linksmą laiką rytuose. . Tai kaip mattnuty yra dideles do- Dabai’ tai matomo/ koldusjinotas kų centro pulta, Navikas iž

J. A. Vilkinius.

. latoimgb, m
Iš Palangos uad&ngės.

hill’io vaikučius šią vasarą, plė E- Į 
milija Rimaitė, kuri užbaigi šv. Į 
Kazimiero akademijos kursus] 
Chieagoje, p-lė Alena Kiburiutė, I 
Florencija Karbauskiutė, Marga-1 a. L. R. K. Moterų ^ 

| rietą Grybaitė, kurios lanko New cdnn. apskričio BuyaBavfetalf 
Į England konservatoriją. • vyko 17 dieną birželio, iv.

Programas buvo įvairus, kurį bgs svetainėj, Harifdrd, CrimJ 
vedė Vyčių apsk. dvas. vad. gert. kalf po Sesijas ai
tėvas Juškaitis, LDS, centro na-1 apskričio pirmininkė B. 

[rys. Visuplrma sudainavo South Ltate. • Maldą atkalbėjo ger$

HARTFORD, OOKN. 1

Birželio 24, šv, Elzbietos mote
rų dr-ja laike išvažiavimą. Žmo
nių buvo daug, bet išsiskirstė. 
Atvažiavo Žmonių ir -svetimtau
čių ta lietuvių Ia^ai/prilešing^ka^ 
taH^aihSt.. Mat Wėlįą.,s/M’ndWi 
arčiausios maudynės prie Law- 
renee’b. DiangijA davė gei-us * Visi laukiam Giedrininkii .yy^Įpoadarliuojasi pagal savo
pietus. Buvo pasiryžusi duoti » mo, kuris bus Maironio Parket?.|»ėtokolas B pereito slĮvaHavfc 

programą. Bet pabijojo žmonių liepos 29, 30 ir 31. Moksleiviai 1 
išsiskirstymo “po visą pasaulį” ii' deda visas pastangas kad tiktai.j 
programas nebeišėjo. ..j®1’?*?* į®’ Ū“®8F“™' 85"oOo’doleriV.“ MtoTtforSČ-

pmgismo d• • .. iingojsiij. k(i(l;ir —J;;ivad()vnujavkų
tikra problema. Vieta taip.erdva hai peimorganizavusi Giedrimnkųi v , T Bnrpi«ri
ir graži kad žmogus kol sykį apei-Į kuopa nors dar neskaitlinga,' bet p * ’ < •
na, ima porą valandų. O jam nė- talentinga ir jos stiprumas neįvei-| 
sant ant vietos neprailgsta. Auot kiamas. Turint užpakalyj jų, I 
vieno. lietuvio duonkepio iŠ Nor- tvirtą mūrą,, gerą patarėją ir va-1 
urood, Mass. “Čia taip dailu ir dą, ’Worcesterio kleboną, kun. 
platu kad negali nei atsigerėti Joną Jakaitį, galės atlikti milži
nei apeiti visą tą Palangą.” Žmo- niškus darbus.
nes sau vaikštinėja, .visur ^nibž- Dal. Moksleivių Seimas: nieką- rt, v. . i , w ,, A T * rda, visur pilna jiį!” ■ dos neįvyko'- tokioj gražioj vietoj LleI>oa 2 Į- k?°£ l??0’".-Ti«dviX- Ki'

Vis-gi U problemą turėsime iš- kaip bus šis susirinkimas. Sei- b.uvo susirinkimas Na- batoriute ir p-ma Liudziene E-
tSvnSin i- nr • i - t . rių susirinko pusėtinai. Apari ti gi ėjo ant pietų salyje ežero,

vimus. Pavyzdin; Lietuvos Vy- gausio ii- ^džiausto Natnosfoš sm imtarim’b . kad kur kas nedėlia gamina p-lė M.
Mai N.. A. a^staio garsina M ’SW’fe'?"
bus per j, išvažiavimu liepos 4 d. uoUai svarstys organizacijos svai- Kederacuoste p-,
dainę, šokių, žaidimų. Tas viš-|bius klausimus, bet ir pavargę ga-pįi11^ •’. e ’*?’ į.’ . */. . , . - , -nnt.ko
kas turėtų prasidėti paskirtu lai- lės pasilinksmint bei atsigMvin- &tagipas inte V<aw yra pądkas. jaunimui labiausm patik . 
ku ir paskirto j vietoj nežiūrint ar Į g protys valdybų nuirti ant puses Daugiausia juokų turejodrada so-
Smnnin hn« rbnir tnn +n™ Tnofn-in " , metų, tai-gi šiame susirinme nau- ko “Broom Dąnce.” Totas sparne Reištaa lvaiai kata trvs Worcesterio Giedrmmkai-M^tal ja valdyba užėmė vietą. JSėnasąi tas yra labai pagirtinas morališ-

■“-&J^oSehor^aufc to lei3ai Ą tNaMpirm. f.J. Petkui išsireiškė savo kūme, Abdnai sakant; Vyčių Mi
nuoja'prie svetainės pakalnėj. taro total

‘rieim SnS*

skęstanti. V. Puplauskas ją islu- fįu< ra§t. Magdelena Pauliukoniu- 
po skubios mirties nasrų. Per Šv. L5 findritaciinan atėio Giedrinin- 
■EtaK^+-«c, oubUHHumau. uteju vrituLiniiA pirm A. ivuiriKas pageli)., 1 ir ■ vyčių vasarnamis - b
JjIzIdigtos ■ Difl/ngijos isvaMSiavimą h^n *nirm ^tn-d Palvas I)anžvžir“,i • -»— vu. r-i -rv I cery • ta * js t •a'l^ •9zt /i t-i> t f* piim., sula, regias uauzvai i Į)aiulOriute prot. rast, O Dauno- Kniglits of Litnuama.birželio 24 d. trys mažos hetuvai- dis, gavo ilgoje turiningoje kai- pints fln K Dannisižd O t
tės jau buvo nugnmsdusios ir be- b |e i g jans naudingu natari- - -G •P 3 • a 8 naudingų paiaii- gnairiutg ir 0 VoUoniškmtė iždo
prigeriančios. Anglai plaukikai kuOpOS namams. Išaiškino lbg- T Dambrava ir K Gu- 

. jas išgelbėjo. .Ponas Kastantas Liačiai orffanizaeiios vardo reiks- r° t °S’ d’' ■ , . . ,
Jpl C organizacijos vaiao-ieiKs- rauskas tvargdariai. Teatrų ko-

Vencius beplaukdamas mę ir tikslą. Ragino moksleivius
traukiantį verpetą, vandens dide- pi.jkjailSyįį įr pildyti ųarių prie- 
lį sūkurį, turbūt šaltinį, ir vos dermes. Po jo kalbos kuopa iš- 
nuo jo ištrūkęs. Paneles L. Cė- reigkė padėką. gausiais delnų plo- 
batoriutė ir F. JūknevyČiutė taip-1 jimais. Prisirašė ' apie dvylika, 
gi buvusios temptos į tą ežero vi.e- nauju nariu. Buvo išrinkta sei- 
tą. įmo rengimo komisija: Vincas Ba-

Anoj pusėj to ežero nuo Loįvell jčys, Juze Lconaitė ir Juozas Že-
“Sandy Beach” lietuvis prigėrė, į maitaitis. Jiems eis į pagelbą 
Simonas Matukas, sulenkėjęs lie-1 valdyba ir kuopos visi nariai, 
tuvis, maudės uzsisnapsavęs. Puo-1 darbas jau pradėtas. Nutarėm 
lč, galvą persiskėlė ir poros ar hviesti irtikimės kad atvyks.daug 
trijų pėdų gilumo vandeny nu- garbingų svečių: Dr. K. Pakštas, 
skendo. Plaukikai ^.užmynė 31- Kun. F. Kemėšis iš AVasliingtoiio, 
Ištraukė.' Pulsas mušė. Bet prie-j ^dv. Juozas Vervečka iš Bostono, 
teliai nežinojo’kas .daryt; Ir no- Kwi> J. Čaplikas iš Providenee ta; 

į bėatgaivino nabago Simono^ Pa- 
: liko našlę su vaikais. Per kitus 
išvažiavimus, ypatingai didžiuo
sius plaukikai neprivalėtų su van
deniu žaisti.

Žinių ir. mokslo kampelis įsistei- 
Įgė Palangoje. Ponas S. Bugnaitis 
Mįgyedč krautuvėlę, kurioj bus lai- 
Ąrašeių, knygų,’ -vėliausių prane
šimų, laikraščių iškarpų, telegra
mų biuletenis ii* tt Pats vedėjas 
apsiima studijuoti ii* aiškintį vi
sokius klausimus. Turėsiąs.Ques- 
tionBoš.” ,

tos

dar 
To-

.Inos.

DETROIT, MICH.

Vyčių susirinkimas.

Nauja valdyba.

viee-pirm. Petras L auja vardyba energingiau pasi- gas. Garbė programo vedėjui tė-
<T. Svirskui, 

rovei, pakvietė naują valdybą už- tvarkdariams. “Palangoje” ran- 
imti vietas.. Įeina: J. Jankeliu- dasi Vytis Gatve, neužilgo rasis 
nas pirm., A. Mitrikas pagelb., A. ir -Vyčių vasarnamis su parašu 

a

T. Linksmute.

••

Palangietis.

WORCESTER, MASS.

BRADDOCK, PA.
_— •<«

iŠ šičion atplasnojo stambūsIr
Nauja valdyba susideda iš ener-1 nariai. Laiškais prisiuntė adre- 

gingų vaikinų ir mergaičių. Yra Įį sus, narinius mokesčius ir įsira- 
vilties, kad šauniai dėl vyčių pa-1 šė amžinaisiais šv. Kazimiero 
sidarbuos. K Abyšala išreiškia Draugijos nariaisj 1) Grasilda 
agitatyviškus žodžius, kad šttL^kiatien.5 $35.0 Oir .2) Antanina 
nauja valdyba ir visi nariai gau- Gailenė $35.00.Šiuomi, Tamstos, 
niau bendromis mintimis jaunuo-|savo prisirašymu prie Šv. Kaziną 
menės gerovei padirbėtumėme. ĮDr-jos, sustiprinote spaudą, kuri 
J. Jankeliūnas, naujas pūminta gina tikėjimo ir Lietuvos laisvę, 
kas, taip-gi jausųimgai prabilo, uą ta*> jums, ištikimos dukterys, 
kviesdamas, kad per ateinantį Lietuvos garbė, o visiems kitiems 
•pusmetį visi pasirodytumėme sa- sektinas jūsų pavyzdįs. Dr-jds 
vo darbais, o ypač tęmyti balsavi-l yardu tariu didžios padėkos ir pa- 
mo bei svarstymą laiku, kad į.lgarbos žodžius. vv.
vykdžius naudingus nutarimus. . Kun. P. Kasciukas,

Šiame susirinkime dalyvavo sve- ^0 E. Majn Street, •• 
tys iš CIeveland’o, vytis, Pranas.ĮAništerdam, N. Y. 
Bortnikas, kuris, pakviestas, pra
tarė gražius linkėjimus nuo L. V.| 
25 kp. ir ragino kad vyčiai visa-1 T. 
da darbuotųsi įsvieno. I .

Po snsii'inkimm dat pažaista Prakalbos Parapijos - svetainėj. 
Po anmnkunu du Pa’^ Kalbės kuli. Jf. Kemėšis.: Todėl 
L. VySiij 19 k». piknikas b JPkemudofata visi- sm .■■.•paprasta 

liepos 15 d. Abyšalos darže, Kasl®r!?ft* -r T - * j- 
-va /* • x x4 Liepos 15 d. L. VyeiaL duoda iš-norite pasiliriksmyti, ■ pasimatyti į v. . L . . T . %, , ■, v.' važiavimą ant laivo. Laivas įseissu draugais-eims, atvažiuokite. O I • •«. , .. . .,.® .. ., , . nuo Statę St, tuojaus po pirmųtaip-gi įsame piknike bus komedi- .v v i-/ V ’a

-at • -i mmių. Kas mylite ant vandensjantai. Nepamirškite. . . I . , .. .- „ pasivažinėti, gerų laikų turėti,

misija K. Daųnis ir F. Stankus.

Adv. P. Mileris iš AVorcesterio, 
Kun. D-r. J. Navickas ir daugelis 
kitų. . - ■

Visi moksleiviai rengkit^s iprie: 
šio istoriško įvykio, . gaminkite 
svarbius, naudingus įnešimus, 
rinkite atstovus. Kuopos nega
linčios* siųsti atstovus siųskite į- 
nešimus ir patarimui AVorces- 
tefio kuopa visus kiveeia seiman 
ir sykiu pasigerėti brangaus ir 
garsaus poeto Maironio parku.

MirtosŠakelė.

. Birželio 29 d. buvo laikytas Fe
deracijos susirinkimas. Visupta. 
ma buvo kalbama maldą, po tam 
perskaitytas protokolas ir priim
tas. Tolinus buvo kalbu apie ge
gužine, kurios šiais metais yra lai
komos Maironies sode. Federaci
jai gegužine pavyko, -nes atliko 
gryno pelno $31.90. ‘ Tolinus pir
mininkas. pranešė, kad Federaci
jos contėas sumanė sukelti vajų 
po visas Amerikos lietuvių koio-. 
nijas^ Didysis vajus bus moks
leivių naudai. Jau mes vvorceš- 
lęrieČiai knygutes priėmė ir stosim 
į darbą* . Stengkimės kųdaugiąu* 
šia. išparduoti, nes yra. skiriamos 
dovanos tiems katrie jaugiau iš*

.. EASTON, PA.
' v ■ - •

• s

LDS. 40 kuopos. mėnesinis susi
rinkimas buvo liepos 1, tuo jaus, po 
pamaldų pobažnytiiičj svetainėj. 
Susirinkimą atidarė gerb. pirmi
ninke p-le M. M> Mitruliutė. Ji 
buvo delegate LES, seimo. Išda
vė -raportų pavyzdingai, kas buvo 
priimta, su dideliu entuziazmu. 
Kuopa užsisakė 25 knygas, kurios 
bus. išleistos gerb, kuu. F. Kemė
šio.. .. -

jautai. Nepamirškite.-

u— 
HARTFORD, CONN.

T - • L <«. ,

mišių.

M. S.

UTICkN.Y.

jV. B. Brooklyno “ Vienybėje” 
užsipuola ant mųsų gerb. kita 
Zabielos, dėl M. A«, kum buva ko
lektorium prie durų. Įįuūįangi taj* 

'.kolektorius neveda blandas gy- 
.patd.uįją. Pinnu dovairi yra $50, veninio ir nėra praktikubjuntiB 
antra šo, trečia. $15, ketvirtu $10. katalikas, tai .buvo prašalintas.

A.

NEW BRITAIN, COSN. ’ 
’ - VI

Visiems New Britain’o 
viams katalikams pranešu, 1 
mūsų didis veikėjas kalbėtojd 
rašytojas,, nenuilstantis dar® 
to jas lietuvių katalikų darba 
kų tarpe, kun. F. Kemėšis krf 
pas ihus 15 d. liepos nedėUosj 
kaita bažnytinėj. Į|
pas Chureh ir Startley Stę. | 
kviečiami visi LDS. nariai ta 
nariai atsilankyti. 1

Dabar pranešu, kad vietina 
D. S’. kuopos susirinkimą# || 
15 d. liepos, tuoj po sumai paa 
jos svetainėj. Yra kviečhmj 
si nariai atsilankyti ir išgirsti 
portą iš seimo, kuris delegatei 

. Tcipgi ir nauji na

; ’ pasipirkite tikietus iškalno. Gali
ma gauti pas narius arba Vyčių 
Kliube. -Kaina tiktai $1.25. 

į Rugpjūčio 12 d. šv. Jono Ėvan- 
____  . gdisto Dr-ja rengia apvaikščioji- 

. Liepos 4 d. įvyko* L. Vyčių’K M 25 tadų draugijos gyvavimo. 
A Apškr. 'išvažiavimas “P^aų-pžMpčia visus-diungus tam tik* 
goję?’ Buvo sūvažiavę iŠ» L. Vyčiai gavę už
linkęs Mass. kolnijų, Nevr tWo,j kvietimą, • nutarė oficialiai daly- , ,
Bonnsylvanijosų IVashingtono, B. | vauti visa kuopa. Gali būti, kad išduotas. ' _
C;. Jaunimo buvo’ daugybė; taip-F*draugijos-tą patį padarys, bus prirašomi. .

LAWRENCE, MASS.

Vyčiųpasekmės.

gi ir -suaugusių vieną i.T' i "g-ėgš!-
kuri turi tarpe du sūta mylta 
čius Vyčius atpyakūjo su ąūtomm Ii 
liiiiu iš Penmyivtaijbs.' K dva- JI I 
riškių dal^'ayd gčfū. tčiuiš IJrbb-ji 1 
na vyčius, f od, Centro-pirm.,tėvas ! I 
Mockus, tėvas Juškpitis, tėvas I. 
Viriniųiskis, tėvas jurasi klieri-Į • 
kai: diakl Jfranoiškūs Strakaus-|į 
kas,.Steponas Mnoižys, V; K -Ba* H ». 
čys. Tiup-g.i dalyvavo iš IVash-' į į 
ingtąno J’/DauŽvūudis, Giedrinta- į į

lAfAYETTE REAITY GOMPART1 
•;Mesperkatnct it^aiduo^md namus, ūkės, kraūtuwj igrij 

draųdžiam namus, rakandus, automobilius, sužeidiitum ir į 
tt,.' SuAdsais reikalais kreipkitės į mūs agentūrą ta btife j 
užganšdintk . V1 ‘..1

‘ LAI?AYB'l’Tffi RĖAI.TY COMPANV j 
. rml estatLv jfc mmuNcn -. . J

' W Avatųri, < . Cambridge
' VINCAS J. PECHTIIŠ ir DANIKUOS & &WKA8»
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DARBIN.INKA8 ■ma

VIETINĖS ŽINIOS
~ ai'

f ą.---------- .------------------

SKAITLINGAI LAN
KOSI.

NEWTON FALLS, OHIO.
4 •

• Į Šv, Petro parapijos va
sarine mokykit],, šįmet vai
kai skaitlingai lankosi. Pir
moje mokslo dienoje moki
nių užsirašė . apie 400 it tas- 
skaičius kasdien, didinasi. 
Mokykla vedama labai tvar
kiai. "Mokytojai yra parink
tieji.. Gerb. kilu. P. Moc
kus, ■ du sykiu į savaite, mo- 
kys^aštiuito skyriauš moki
nius Lietuvos istorijos. Ki
ti mokytojai yra: , Idel&as 
&V Kiieižysf vhi*g4)iiinwkas 
Karbauskas, Antanas Knel- 
žys, A, Kybiiriute, Jonas 
Plėvokas, A, Savilioiiiiite, 
M. Duobiate, Jeronimas Ve
nys, A. Zeneviciute ir AL 
Verveckiute. Mokytojai de
da^ visas paštangas;.* kad mū
sų vasarine mokykla atne.P 
tų geras pasekmes.

Tėvai, kurie dar neat- 
simitete vaikų mokyklon ir 
jei manote, juos leisti, tą 
tuojau padalykite, nes jau 
greitai nebebus vietos.

Žinąs.

S. L. R. K A. 284 kp. liepos 15 
d. rengia pikniką miške 464 Seotts 
St-.

Čia miestukas nedidelis, o iš vi
sų pusių stovi , šie miestai Akron, 
Pittsburg, Clevelancl, Youngs- 
town. Čia yra keturios dirbtu
vės.

Visi lietuviai kviečiami į pikni
ką. Kai labiau susiartinsime, tai 
sutversime LDS. kuopą.

P. B.T ¥

reikAlingas vargonin
kas, gerai pažįstąs bažnytinę I 
mužiką ir niokąs organiztioti ir 
vesti bažnytinį chorą. Algos i-i* į- 
eigii klausimu kreipkitės: —

1 Rev. A; P, Kodis,
207 York St., Brooklyn, N. Y.-

. JONO TARVIDO D^ĮiawA <

.....................
Tik ką išėjo iš spaudos 

spaudinti ant.storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama už 5 dol.

“DARBININKAS” 
366 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tik ką, gavome naują siun
tinį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me . Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.. ’

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos* "gražiai at
spari dinta ir nepaprastai pi- 
gį- kaina. -Tiktai vięnas do
leris šu prisiuntiniu.

įjlHHt n-i M(K*r>c

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKA8)

D A N TI S T A S

*

tfUDIKlV

. 'SL*n» akyrloje rneaklkra'
- nao faUto-gvfldtiisIm rtl- - 

‘ laitu įdomina, bOAian^ms A j
.siotlnonu ir motinoms jau-, 
ng kAdlklę/

KOdlkly aprGpĮnimaa ir im. 
ndlimaa yra: dalykai gyvos ■' 

■ svarbos Šeimynai ir tautai . 
ir^nea jaučiame, kad tai 
yra dalykas. kurj mea tu* ' 
riino|roguIIarHkais !>Ika*( 
tarpiais atvirai ir'laisvai . 

I
ęergvUdentLl

DĖL APRŪPINIMO *f 
; MOTINŲ IR JŲ 4 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Si
atx

1.

2.

3.

“Akloji Mergele arba Liurdos

Stebuklas, drama 4 aktij.

, “Fabijola,” drama 5 aktų.
“Germaną, ”-drama2aktij?

Šio's dramos .yra religiško turi
nio. Perstatyti visai nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų užbaigi
mo vakarams. Kainos už visas 
tris 45e. Atskirai neparsiduoda. 
'Užsakymus siųskite ;

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

TIKTAI 35 CENTAI, 
/nepaprastas pigumas. V 
•Vienam mėnesini laiko nupigi

name nepaprastai reikalingus 
kiekvienam lietuviui dalykėlius, 4 
būtent: ‘‘Didelį spalvuotą Lietu
vos žemlapį ir Lietuvos Valstybes 
Konstituciją. Abu TIKTAI už 35 
centus. Kurie norite tuos insigy- 
th.pasiskubinldt&užsisakyti, nes 
tokis pigumas bus tiktai per vieną 
menesį.

“DARBININKAS”

NAUJOS KNYGOS

. Knygute yra didėlio for
mato (5x10) 68 pusi., popie- 

. ros yjršeliais. c. _______ '___
Kaina tiktai 45 centai. 

Agentams nuleidžiama 40%.
Reikalaukite pas: 

“DABBZiVLTKAS” 
366 B’way, Boston Mass.

i PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

ra

[Pardavimui pas Just} Krautuvininkų . Penkių kokybių;
* KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO
! EAGLE MIKADO
: EAGLE PENCfL CbTlPANY, NEWY0RK _

—' Tel Broektoiu 5112---W. ' 

(Kampas Bi'oad Street)

705MainSt., Montello, Masu,
,' -.. . 

su Geresniu Kuru

Turto Norma. Uosis. Kaina. . 
Mūsų Keliai. Krupavičius. 
Algimantas. Dr. Pietaris 2- 

tomu........ ..........$1.00
Lietuvos Įstatymai ........... ..$1.50
Palydovas, su žemlapiais.... .50
Teisių Vadovas ir Patarėjas .50 
Lietuvos Pilių ženklai (40) .65 
Klaipėdos Albumas ........ .50

Visas šias knygas galite gauti 
“DARBININKAS” '

366 Broadway, So. Boston, Mass

•• »

.45

.25

K-adikis Turėtu Mankštintis.
Jaunas kūdikis nejučiomis mankšti

nasi kada, niėto ranku temis ar Rojo-: 
jais, gniaužydamas delnus, voliodama
sis po lovute. Net verkimas yra mtni- 
kštinimosi forma ir todėl mes sakom, 
kad kūdikis kuris niekados neverkiu 
nėra norma i iškas:

Dienos metu,'budint, kūdikis nuola
tos kruta. Svarbu įsidaboti, kad.jo 

‘drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip . jo krutejinuti bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti priseg
tą. prie augštosios kedukės, arba prie 
lovos, kad jis negulėtų vartytis.

Pasijudinąs gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui mankštintis. .Jų gali
ma pirkti įvairių rūšių. Vidkštiko ne
rekomenduojame pirkti ' kadangi jau
nų kūdikį nereikia akstimi stovėti 
ant kojų. Dėl to. daug kūdikių gau
na išklaipytas kojas, nes jų- kūnas 
dar nestiprus vaikščiota •

Karletuke reikia parinkt i atšižvi'l- 
glaut į kūdikio parankutną, o ne ma
dų. Tai turėti} būti keturių ratų, .go
ri} SprendŽinų, Su geru apgaūbstu, ga
linčiu apsaugoti, nuo saulės ir vėjo. 
Ji turėtų1 Imti ruiminga su užtekti
nai vietos paloms, kati ypatingai šal
tame ore kūdikis butų gerui apsaugo
tas nuo. klimato. Sulankstomos lca- 
rletukės irgi yra geras ■ parankamas, 
ypatingai jei kūdikį reikia vežti trum
pų kelią* Vienok nereikia kūdikio pa
likti jose ilgam laikui, nes dažnai jie 
neparankus ir kieti.

|e|►J

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontahine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontanl- 
n§ plunksnų. Pirk dabar.,
Kainos: $1.50, $2.50, $3., 

$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
866' Broadway, 

Boston 27, Mass. r-

Gerinusias nvišiiiis .parinkto . irieno iv 
geriausio cukraus parsiduoda po var
du Borden’s Brauti Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos - atsidėjo 
ant šito puikaus pieno. - Penint suiyg 
nurodymų, jis duoda arčiausį panašu
mą-į motinos pieną. ..

Borden’s Eagle Pienas šiandien auk
lėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
juo Išauklėti-, ir kurtų tėvų tėvai bu
vo tuo pučiu pienu išauklėti ’6(> ir ’70 
metais ano šimtmečio. Kada apsvars
to!, kad Borden’s yra pienas vartoja
mus per tris gentkartes ir vis labiau 
vartojamas didesnio žmonių skaičiaus,’ 
tai sakai *tam turi būti priežastis. O 
priožustlst ta, kad jis i>asir<>dė esąs-pa
tenkinant is ir saugus per tiek laiko 
kad žmonės jame turi pasitikėjimo.

Nežiūrint kur esi šitoje plačioje ša
ly nr Kanadoje, visur gausi tą aptį 
šviežią BordėiCs Eilgle Pieną beveik 
kiekvienoje. krautuvėje. Visais atžvil
giais. tai yru saugiausias plėnim kūdi
ki! kada motinos pieno nėra.

Kada prisieina- jūsų kūdikius išauk
lėti į stiprius sveikus vyrus, bei mote
ris, niekus nerti taip svarbu, kaip 
maistas pirmose dienose. Todėl žmo
nės jau senai pamėtė handineję; Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pjenas išseukii jie nepuola | rū
pestį. l»et pastato kūdikį ant Borden’s 
Eagle Brand Pieno. Pasinaudok pri
tyrimais tiek milijonų vaikų paskutt- 
nlų trijų gentkurčių.

i NMįtiik šitas strtnpsriiiiA kas- sava:itę 
. rūpina motinos pieno -vietos užetu^ą. . ir pašidėk utcičut.L

Y 
X
♦J - Tilt kų gavome iš Lietuvos nepaprastą, kny- 

, X. gų, kurioje užrašyta viskas? kas dėjosi Lietųvm 
<♦ je karė metu, čia kiekvienas Tas,, kiek Lietuva- 

• ir jos vaikai iškenfejo nuo mų, vokiečių ir kte
-Žį* tų. YraMai nepaprastos."vertes veikalas. Kiek'-
Y - vienas lietuvy^ turetij jų sau atminčiai įsigyti. 

X Knygū yra didelio formato,- su pąveįktdai^, tei
Y 164 puslapių. * , .4 . ; ;

Kaip atigščinu rašyta, dažnai npsi- 
taiko, kati motinos neįstengia žindyti 
savo kūdikių Ir tarta reikalinga parū
pinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas, sveikas karvės plonas, tinkamai 
pasaldintas, gerinusiu cukrumi, ir at- 
.miežtas refkaliiinu kiekiu viuuleus pu-

TeLSo. BortonSMM |

DR, J. G. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS fiB 

CHIRURGAS,
606 BR0ADWAT, 

BOUTH BOSTON, MASE. 
(Kampas G St Ir BroadwayJ

VALANDOS ^tl, 2—4,

i

NėmKgiandCoke turi daugiau carbon 
reikalingi austo šilimai daikto li
vrą pilnas kuras. ’ /į • •
NevfiofcDGMte ttiri mažiau pelenų-^ ,v Tw .1 į V/ui \ i\i * ' V J 
iieoenusimefa. V 1 ■

. Nem/EngiandCoke 5Tra geriaūsis kinas 
jūsų namui. ■ “

SMULKŪS—DIDESNI—DIDELI .

Coke
111 Devonšhir e S t, Boston, Mass.

Main 8532 -TELEFONAI-- Main 2723

V N

LIRTUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEB
• (KASPARAVIČIUS)' 

Laikinei perkėlė ofisą PO M& 
425 Biak»wr, So. Koštom, Mjjul 

Ofiso Valandos: 
Nuo.IO Iki 12:80ryte Ir nuo 1:10 

_ lkl 6 Ir nuo 6 :801kL9 v. vait- - 
Ofisai uždarytas subatoi vakarais 

Ir nedaliomis.,

7

šiiiomi.pianešama Water- 
btiry’io lietuviams darbinin
kams;. kad “Dar]>ininkę” 
galima gauti’ pas vietos lie
timu veikėju, darbininkti 
gerb, Tuo^ą,- galiūnę, 844 
Baili; St., AVaterbury, Conn. 

pas jį galite visuomet 
ti 'įniisiĮ. laikraštį.

“Darbininkas”

Inčlomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo' Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi-' ■ t 
rašyti. Kaina- 50c.

Nedaug teturime.

DR. JOSEPH V7ENREĖE
90 Hun’tington Avė;, Boston, Mass, Me
dicinos Profesorius Universitete, Spe- 
cijalistas kraujo, skuros ir šlapumo Il
gų, taip-gi reumatizmo. Kalba leUkiš- 
vakae. Petnyčiomis ir nedėliomis pri
loti. Ofiso .valandos: nuo 2 iki 7 vai. 
ima pagal sutartį. Telefonas Bark Bny 
0379. Rezidencijos Roxbury 5397—R.

Darbininkai,

Rašykit ės prie"

L. D. K. S.
ffi©ffi©©S©®ffi©©S©©©©S©@©©©@ffiffi®

Į M ttetg gontli Bostono

DR, H. S.STONE
į AKIŲ SPECIALISTAS Į

•99* W. BROAD WAT
i VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 V, vak.

.....——

_ Tel. 80. Boaton 270 E 
J. MAC DONELl, M. D. 
fMlaut HMlcdlbdti ir UetttėUkaV I

Onso Valabdob: ■
HyEali ĮH 9 vaL Po pietų n*Q I—M. H 

Vakarais nnp 6 iki 9. B
6N Broadw»y, 80. Bosini. I

*2 Didelitį Laivų. Išplaukia Kiekvieną Savaitę 
per Brenien

KELIAUK į seną tėvyne Amerikos laivu. Buk užtila'iutas, kad 
aut to laivo gausi gerinusį, patarnavimą. Trečios, klesos kam
bariai-2', 4 ir 6 žmonėms, rūkymui kambai-iai. knygynui su jusi} 
kalboje knygomis,,'daug paviršiaus laivo,^gerasuvidgis—-tie'Vist- 

daiktai kokie galima rasti aut šiij laivų. Laivui yra šie:
I.ONOON. PLYMOrTLI 111 ('HUnuoVllU 

Piv.ddent Palk
PrcsMcnt Vau liurcn

- . l’rcfddcitt ittiJiroc
Prealiient .Idains 
Proiidcnt (Įitrfield ■

r

: 1 BmiMEN Į
. . Georyc Wasliiii{itou

.-inte rica
Preiiiilęnt Roosevelt 

'Presidevt
, Presitlent Artkur.

Presidcnt Fillmore
Į CJierbourffiį ir fiouthtimppyuą—Laivas S. S. Levlathan

. Užsisakyk laivakorte šIan<llen-«-elk pus jūsų' vietos agentų arba’ 
rašyk pas—

UNITED STATĖS LINKS
45 Broathvay, New York City

Ąyenlai t.imtosc miestuose 
Vedėjai

tJNITED STATĖS SHIPJING BOARD

*

“DžYRBININKAS”
366 B ’way, S. Boston, Mass.

negalėjo suvirškinti
■* . SAVO MAISTO.

Dabar jaučias geriau negu kuomet 
per 20 metų,

.l’<nms Jolm Richtird iš Woon'o, R. 
.. duoda tokį nuostabų pareiškimą: 
Dabar aš jaučiuos daug geriau'negu 

aš kuomet jaučiaus l»e.r 20 metų.‘Kuo
met aš sugrįžau iš karo su Ispanais, 
tai aš buvau visai susinaikinęs. Per 
4 judrus aš nesitikėjau, kad aš }>asitai
sysiu. Aš išmėginau mažne viską kas 
tik yra ir imidėjuu imti Nuga-Tone’ą. 
Ilgi] laikų- aš negalėjau valgyti to. ko 
aš norėjau ir turėjau skausmus viso
se kūno dalyse ir negalėjau, nieko su-' 
virškinti, liet šiandien aš esu visai 
kitas žmogus. Aš turiu gerą-apetitą ir 
gerą sveikatą. Ačiū jūsų štebuidlngiun 
Nųgti-Tone‘uL!’' šitas didysis sveikatos 
ii- stiprumo taisytojas turi lakstančius 
tokių drangų. Pamėgink jį pats ir į- 
sįitikink. Vieiiani pilnam mėnesiui. gy
dytis tik $1.(10. Nuga-Tone'ą parduvi-- 
llėjtt visi geresni aptiekiniiikai pozitin- 
gai gartmtuoihimi, kad suteiks pilną 
iHilenkinbuą, arba‘ pinigai liūs sugrą
žinti (garantiją rasi prie kiekvienos- 
bonkelės). arba tiesiog pasiųs apmo
kėtu paštu Natioual Laborutoi'y, 1038 
S. \Vabasli Avė.,' Chieago, pasiuntus 
jiems $1.00.

PARDAVIMAI
;19 LOCŪST ST., DORgTIEŠ? MAŠS. 

9 kambarių namas,, šiltas ir Šaltas van
duo, maudynės ir skalbynės. Pirmos 
rūšies stovyje. Kaina $4,200. Galima 
matyti tarp 2-7 po pietų kasdieną. 
Kampinis namas, 1 karo garadžius. *

28 LOCUST St., 6 kambarių, mūrinis 
namas, Šiltds ir šaltas vanduo, mau
dynes ir skalbynės, elektra. Pirmos 
ldesos stovyje. Kaina $3,500.

24 ir 26 LOCUST St. 7 kambarių 
mūriniai namai. Kiekvieno kaina 
$2,800. Gasas ir toietai yra.

ARTHUR C. BRADY
20 Chauncey PI. Jamaica Plain

Tel. Jamaica 839—J.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mielnlklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conn. - 

C. Lablcklenė, vice-pirmlnlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

P. Lablckienė, iždininke, ■
44 Madison St., Hartford, Conn, 

Marijona Katkanskaitė, fIn. raštininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn, 

R. PundzlenS, prot raštininkė,
19 Walcott St., Hartford, Conn< 

Šios draugijos susirinkimai būna kas * 
antrį nedėldtenį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

PARSIDUODA
PARDAVIMUI Drapanų Krautuvė.. 

Stakas ir rakandai ■ turi būti parduo
ti labai greitai ir pigiai..Atsišąuki-t pas 
M. N„ 565 Main SL, Cambridge, Mass. 

k- ' (10)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
višoidų- žolių, šaknų,-žiedų ir tt. 
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, GOe. ųž pakeli arba 6 už $3.80. 
Puplaiškių pakelis 3Jc; arba G už $1.75. 
Trukžolių 30c, pakutis arija ® už $1,4(1

žoles sutaisytos nuo nervų, Išgąsties. 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra .vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo,’ 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85e., 6 už $4.50. '

Knyga “Daktarai Namuose” aptašo 
visokius žoles ir sū daugeliu naudin
gų receptų — $1,00. .

Jiostis gydanti visokius niežulius ir 
.odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65e. . •

Viskas huną su prisiuntlmo kaštais.
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Valdybos antrasai,

m. iki - i-nt

PIRMININKAS —VI. Panlanskai,
314a 8-tli St Tel. So. B. 3335—M. 

VICB-PIRM. — J. Jarnša,
440 E. -G-tli St, So. Boston, Mass, 

PROT. RAšT. — A.« JanuSonis,
1426 ColumbiaRd., S. Boston, Mass. 

BTN. RAŠT. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS — L. švagždls,
111 Bowen St, So. Boston, Mas& 

TVARKDARIS — P. Laučka,
393 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS anrašas reikale
366 Broadway, So. Boston, Maus. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-n 
, nedėldtenį kiekvieno mėnesio 1-mą vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492. H< 
Seventh St, So. Boston, Mass.

T7
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JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS 65 CENTAI *1*
■ ■1 - - ’ 1 ■, . '■ ■’ -■ '1 1 . . -1 /

X- ■■ Klausiate pas:- ■ ■_ ■ < • Y
_y ;'‘mA?ĖUlN}kKAS”..;, ' ' y-. X

X'. 366 'W.-Bi;‘oa<Iwayj Sąiitii Jložto^ Maga. ' ♦£

.* - -

Karo Užrašai
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BOSTON'O IR APIELINKiy BIZNIERIAMS
. “ . t

Turinio labai gražių steninių (Biteliu ir ma
žų KALENDORIŲ, kurie justi noTėhunete, kad 
tokie būtu laiku atspaudinti, prašomi ateiti į 
■JDarbininko” raštinę ir pasiruiktt -Pasirinki
mas didelis. •

D A B BIXI N K A ,S
SSd.TV'est BntKliMU, NattfTi I J<>,s(<>n.. M«ss.

DAKTARAS HENRY C. TURNER I
!. '.•■ '■ ' —J' ' ; ‘ .... ©
y Buvį\s seniau 1094 'vv.tmblngton Sh, NotjihhuL Mass., ir šiuo laiku įmigęs || 
1 mokslų Harvardo Uiiiverslte' l-r Mnssnchpsetts TeelmoTogijOš Institute- 
j gavęs laipsnį, praneša kurt..jau pradėjo ‘geitfsmlč gydymo ’pttildlkų Ir. 
j tĮimlgyveno po nunuTlu •. . ■
| 40 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS. $ 
t k . Kampas Cdlunibus Avenue , .
S .TelephoneBaękBny824ą. . .. ' P ■ , • $
■». ‘Vntumtoš:,'Š lkl‘4/ir 6 Iki 8:39 vak, '-Uyttnės.vai. ir ntylėllmna susllnniš.

(APDRAUDIMAS) |

® imant Insuranee . (Apdr'iuidi- & 
» mų) nuo ugnies ant namo arba » 

tvutoinobilliius nelaimės ir puvo- gį 
$ girna arba siimušiino krautuvės © 
a stiklų, tėmyklto idant upilrmis- g 
$ tunivt per atsnkunčias kompiujL S 
® jas, idant nelaimei atsitikus gali- S 
$ tumei pilną atlyginimų. Alos re- ® 
S presvntuėjiun tvirčiausias- ir ge- [g 
,® riituslnu kompanijas Amerikoj, ir ® 

mes užtilytlnmn pilną atlyginimų B 
neini mes- atsitikime. Boston’o

5 Žymiausi lietuviui bhmierlai b?-® 
$ profesljomilai y ra. mūšų klijen- įg 
Į.J tai, klauskite jų. apie niūkų pa- S

niTna\įmą. ■ ' " . ' ® .
1 EKSPERTAI UGNIES . | 
| APIPREKIUOTOJAI |

Apdraudžiant namus, -rakau- &
6 dus, .automobilius iv taip tolimų S 

krprpĮdtės į "mus dėl geriausio ®

$

© 
I

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

AMER-ICAN BUBBER
! - COMPANY ' ■' 
Arti Kendall Sq., Cambridge

Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELOS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
" 294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 6:80 P. M, 

Gl/vent>no deL
10 Wiwthroi? Stmxt, Eabt BobtoS 

Tel, Kast Boston 152—J.

» »
DID. LIET. KUN. KEISTUMO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS Vincas Zaleckas,
81 Mercer St., So. Boston, MaM, 

VTCK-PIRM. — Antanas Rąstelis,
146 Bowen St, So. Boston, Mass, 

PROT. RAST. — Antanas Macėjunam,
450 E.. 7-th St, So. Boston, Ma*s, 

FIN. RAšT. Juozapas. Vinkevičius,
00$ E'. Bhvay, So. Boston, Mass. 

KASIĖRIUŠ -= Andrius Zalieckas,
807 E. O-th St, So. Boston, Ma«s. 

atAPšaLK A Aleksandra Jalmokas, b
JIS Granite St, So, Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius suslrlukimus kas pirmą nedėl- 
dtenl kiekvieno mėnesio po No. 604 
IVashlngton St, Boston, MašA, 6-tą V, 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na- 
rlų bu savim atsiveskite prie musų dr- 
Joa prirašyti.

, Apdraudžiant namus, -rakau-1 
j dus, .nutmuahllius iv taip tolimu i

patiumuvlmo Naujoj- Anglijo  j. S 
Apdraudimu skyrius po viulovys* 
(o JONG K. KAZLAU8KO. $ 

į VINGENT 4, TENKINS | 
© d Beacon St., Boston, Mass.» 
$ Tvl.' Hny markot- 5840—5841 1 
© _/’■ . j. .. »
's?

u.

J

T

PIRMOS RŪŠIES BARBE
■ 'Nukerpam plaukus vyrams, mer
ginoms ir vaikams..

Turimo visokių kvepiančių toni
kų. plaukams. .

Ateikite ir persitikrinkite, aM tt*
klu, kml busite ■ patenkinti.

C; S. B AB B N
116 D.ORCHESTER AVLNUE

„ :.SOWH BOSTpN, j^ĄŠŠ.
(Ykik- Vat AroA WA'r’lrtwr?m^ 11 fMttį lT»,Pėb» pa&pljM-MHlt <9.-' ■

PIRMININKAS — J. L. Petrausku
252 Gold St, So- Boston; Mftifc 

VĮG&DlRM. ■*- Kafcys Ąmbroimš, .
492 ĘL T-tfi Sty'So. Boston, MnM. ’■? 

RAtT^ Jnūuš Savicką?,
111 Bovvėn St, So. Boston, Ma&* 

BTN. RAŠTININKAS -* J. Svagždys, 
l in St, go, Boston, Mhm
: KA8IERIUS A> Nftųdilun.M, -

EB5 M Broad’ray, S,' Boston, irau, 
MABAALrA ‘’ Eaikla, ' .J - / ?

T ’WlnfiėId St, So. Morton, Mum. 
Drsuglj* laiko iųMttnklttu kat tr^f ; 
nadildiafij )dakvi«oo mtooiila, $-rų val

į & 8«T*ntt» Bt, Boitfc Bo*t»u, MtM,
t '. • •

i
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Vyskupas Kiliau.
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Kaina Į centai* .
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Organeu Amerikos LietuvitĮ 
Rymo Kataliką Švento 

Juozapo Darbininką 
Sąjungos.

D A R B IK I N K A S
—-Eini—- .. 

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR
SUBA.TOMIS. -

llelttHifl < i«*«< < * i. • « • r •• f • • ,^4.60 
Užrubežy metams .............'«|5.50 

darbininkas
866 Broądway, Boston 27, Ma«. 

ret South itoston 6261

* .. -    - - -

*
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Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras viri katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri. atatiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
Vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 

r ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu,.

PRADĖJO ORGANIKA-' 
VIMA.

IVasliington. Samuel 
■ Gompers paskelbė, jog Ame

rikos Darbo Federacija pra
dėjo organizuoti plieno dar- 
bininkus. Tą darbininką y- 
ra 375,000. Tai jau trečiu 
kartu Federacija bando tuos 
darbininkus ■ suorganizuoti. 
Dėl to reikalo Federacija tu
ri $70,000. Prie to darbo 
nebus prileidžiami radi- 
lai. Pradžia bus daroma 
Bethleliem, Pa., Cleveland, 
Ohio ir Chicago, III.

R * ■

NENORI $6 DIENOJ.

-Concard, K .H. — Trvs 
jauni vyrai atėjo į valstijos 
darbo biurą ir sakė esą be- ‘ i u .
darbiai; Tiems pasiūlyta ant 
farmų, kur moka $6 dienoj 

. ir valgis. , Darbo nepriėmė, 
nori po $7 dienoj.
I —-------------- - .
t

padėtis pablogėjo:

. KETVERGAS, . LIEPOS 12 B., 1923.

' DIDELĖ AUDRA. '{ŠNEKA APIE PARAMA
U

London. — Anglijoj buvo 
įvykus audra sif tokia per
kūnija, kokios niekas neat
mena. Tęsėsi nuo vidurnak
čio iki 6 vai. ryto/ London 
buvo, labiausia bombarduo
jamas iš dangaus. Žmonos 
visa naktį negalėjo miegoti. 
Žaibas trenkė į namus apie 

.40 sykių ir kilo gaisrai. Vie
nas namas sudegė ir daug 
buvo sužeista. Lytus lijo; 
kaip iš viedro. Ant farmų 
daug namų perkūnijos pa
cientų sudegė ir claitg gyvu
lių žuyo. Lytus buvo lau
kiamas ir jis pagelbės ja
vams, daržams ir sodnams.

London. — Anglijoj šne
kama apie parama Vokieti-- 
jai. • Francūzai,. smaugdami 
Vokietiją, sako, kacl jau 
Vokietijai visai darosi .blo
gai. Angli j a nenori Vokię- 
tijos .susmukimo, nes' Angli
ja su ja veda, plačių preky
bų. Todėl Anglija, nenorė
dama kostomerio netektį, 
šneka apie Vokietijai para
ma.

MIRKSĖJIMO NAUDA.

DIDELĖ VIESULĄ.

-------------- --- /

Brockton, Mass. — šio 
miesto šiaurių streiko padė
tis pablogėjo. Buvo už
drausta pikietuoti. Dėl to 
kilo riaušės, kokių šiame 

. mieste nėra buvę. Į policis- 
tus mesta akmėnys. Viena 
diena areštų padaryta 136..

. KIEK SUGRĮŽO ŽYDŲ.

London. — Parlamente 
■ pranešta, kad i Anglijos 
valdomų Palestinų 1922 m. į- 

’ važiavo žydų 12,860. Bot iš 
angliškai kalbančiu šalin te- 
buvo 200 žvdu.

PROFESORIŲ
. AUSIS AUKIM AŠ.

• F argo, N. D. — Kilusi 
viesulą padare daug blčdies. 
Buvo baisus vėjas,, lietus ir 
ledai. Nuostolių padare už 
apie $1,500,000. • Žuvo- trys 
žmonės ir daug sužeista.

t

NEIŠVENGĖ 'REDOS:

Ne-ic York. — Charles R. 
TeclAeo bevažiuodamas au- 
t.onpbiliuiu buvo beuž va
žiuojąs Ant vaiko. Tada j is 
staiga suktele,] o šoiian liepa- 
tėmydamas, kad ten buvo 
būrys vaikų. Tai vietoj už
mušė vieną vaiką, o\ kitą 
mirtinai sužeidė. . .

N e u) York.—Vryko Amer- 
icair Ostcopatic Association 
27-tas suvažiavimas.’ ’ Dr. 
Terome M. Waters aiškino, 
kad mirksėjimas yra akims 
naudingas. Sakė, kad vai- 
<ų paprotys spoksoti akis į- 
spy rus, dažniausia atsako 
už akių .nusilpnėjimų; Ki- 
:as daktaras nurodė, kad su
sekęs tarp’ mokyklų vaikų 
nedavalgnną. Sakė, kad 60 
nuoš. nedavalgiusiu vaiku’ v- 
ra kilę iš turtingų "šeimynų. 
Neda valgymas tarp turtin
gų vaikų paeina iš netikusio 
maisto; netikusių valgymo 
papročių, ’ ‘stokos naminės 
'.kontrolės ir nuovargio. Dar 
'dtas .daktaras ’nurodinėjo, 
kad žinonTs, užgriūti kasyk
lose arba paklydę miške ne 
nuo bado miršta, bet iš bai
mės. ' ’

I

MIRĖ BAŽNYČIOJ.

D1DEDIS GAISRAS.

Sofija.. • Bulgarijosuni
versiteto profcšoriai. išleido 
manifestą, kur nurodo prie- 

? žastis Bulgarijos bėdą. Nu
rodė, kad svarbioji Bulga- 

; rijos bėdą priežastis yra 
partiją įsiutimas. Antroji 
priežastis Išauti savimeile. 
Todėl, kad pašalinti bėdas, 
sako1 profesoriai, reikia at
mesti partiją siautimų ir sa
vimeilę. < Profesoriai . atsi
šaukia į protaujančius žmo
nes visą partiją ir ragina at- 

' Riesti griežtumą. ‘Ragina 
. susijymgti • ir ateinančiuose 

rinkimuose .suhiušti komu
nistą agrarinę kampani
ją- : .

Georgetovn. — Visa . šio 
miesto bizniavo j i dalis išde
gė. ' Gaisriniiikai buvo pa
šaukti iš astuonių miestuką. 
Trys dirbtuves sudegė ir 
dėlto neteko darbo 300 dar
bininką. Nuostolių už $250,- 
000. * '

r K4 IŠAUGS NEV
YORK.

•k

Marlboro, Mass.. —■ Saint 
Mary’s bažnyčioj moteris 
Lizotte, 64 m. amžiaus, stai
ga’mirė. Ti sugrįžo nuo al
toriaus pr iėrnus komiu ii ją į 
sayo lenką ir tuoj mirė. ■ Ap
žiuro jęs jąx daktaras pasakė, 
jog mirė širdies liga.”,

MAŽESNI UŽBĖRĖ ji- , 
MAT.

i-

TUaJibigion: -— Kaip lie
pos mėnesį jiasėliai rodo, tai 
užderėjimai ‘šiemet bus ma
žesni, .negu pernai. Teeinu 
tabokos užderės šiemet ant 
.100,000,000 svarų daugiau, 
negu pernai.

-y

šimetinis Lietuviu Darbininką 
Sąjungos seimas • Newark, N. J. 
turi ypatingos reikšmes mūsą-iš
eivijos gyvenime. Jis bus bene 
svarbesnis net ir ąž pirmąjį L. D. 
S. seimą, padėjusį darbininkii or
ganizacijai kertinį akmenį, šio- 
metinio Seimo svarba tame, kad 
jis nusprendė pastatyti mūsą 
brangią organizaciją ant TIKRAI 
DARBININKIŠKŲ arba KO
OPERACIJOS pamatų:

Iš visą ekonominio ir socialio 
•gyvenimo systemą-viena tėra' gry- 
nai darbininkišką —• tai koopera-, 
tyve systema. Lai būna man leis
tą priminti, jog" pradžioje 19-to 
-šimtmečio, kada žodis “koopera
cija” šiolaikin.ėj e savo prasmėje 
buvo beveik nežinomas, koopera
cijom idėja buvo pridengta darbi
ninkiškos idėjos : kai j. P. Buęhez 
apie 1830 m^p^dėjo skleisti ir 
vykinti Frakcijoje kooperacijos 
.mintį, tai ši kilni mintis nešiojo 
ten “darbininką sąjungos” var
dą (association ouvrięre). Ir taip 
buvo iki 1863 m.į kada žodis “ko
operacija” pradėjo judinti darbi
ninką minias visoje Vakarą Eu
ropoje.

šiandien visi susipratę - darbo 
žmonės gyvai junta, kad' koope
racijoj gludi darbininką išgany
mo paslaptis, šimetinis L. D. S. 
seimas nusprendė atidengti šią 
paslaptį tūkstančiams lietuvių 
darbininką, bekovojanČią už sa- .< 1
vo būvį šioje dolerio šaly..

Kad sėkmingai skleidns išga
ningąją kooperacijos mintį, reik 
ir patiems skleidėjams ta minti
mi vadovautis. Tad L. D, S. ir 
nutars pasivadinti L. D. K. S. ar
ba Lietuvių Darbininkų Koopera
tyve Sąjunga, gi naujai L. D. K, 
S. valdybai pavedė visą organiza
ciją ir jos įstaigai pagrįsti tvirtais 
kooperacijos pamatais. Kiek šis 
uždavinys yra didis ir reikšmin
gas, tiek jis su savim neša ir sun
kenybių, kurias naują L. D, K. 
S. valdyba ketina nugalėti tik 
tvirtai ir nenuilstamai remiama 
visų susipratusią darbininką. Lie
pos 10 d. naujoji valdyba perėmė

• V

AU.

’• z1 »

PASrttASE^sUTĄBTf.
* . ■ l

.. T*— y -

■ J Belgradas. Y-: Tugoski vi
ja i r, .Rumunija padare mili- 
tafę sutartį ir ją1 pasirašė,- 
Tiuiinh apsišaugojaina' nito 
Bnlgūrįjosc'' . . . ,/

— Birželio 14 d. suimtas 
ir pasodintas kalėjimai] len
kų pradžios mokyklos moky
tojas Mykolas Aksmnaitis. 
Jis kaltinamas už mokinių- 
mergaičių tvirkinimą. Tah' 
dymą veda Apygardos Teis
mo IV nuovados tardytojas.

— Pil. C.’ G- Lūkšiš per
nai. metais iš -Amerikos atva
žiavęs. Lietuvon ■ fotografuo
ti jos gyvenimą, paskili grį
žo Amerikon ir dideliu pasi- 
sekimu vaizdavo jį Ameri
kos lietuviams skrajojamu 
kinu. Dabar pil. C. G. Luk- 
šis vėl atvažiavo fotografuo- 

• ti Lietuvą, o rudenį vėl grįš 
Amerikon.. .

— Surado pavogtų .švar
ką. Paštų Tek ir Tel. val
dybos .tarnautojo pil. J. 1). 
buvo pavogę švarkų. Tų pa?- 

■ šių dienų pil/T. D. -siiraclo,sa
vo švarkų pas . žydelį nešio
jantį Kauno rinkoj parduo
ti. Žydelis sakėsi nupirkęs, 
iš kito asmens.

— Septintasis simfonijos 
orkestro koncertas birželio 
gu.ojant muz< Valeikai, turė- 

r T2 xltcnrįHMicsto di ei- -
jo didelio pasisekimo. Be 
.kitų kūrinių buvo išpildytas 
įdomus Čaikovskio šūTiiiv^ 
— o vert ūpą ‘‘1812 rnP ■ Iš
pildyme dalyvavo sinifoni- 

pasitikejimo prietaras. Išblašky- jos orkestras, dūdų, orkos-

savo žinion organizacijos reika- 
lus ir (staigos ir neatmainoniai 
pasiryžo pildyti Seimo uždėtas jai 
pareigas. Jusdama darbo didu
mą ir sunkumą, ji Šaukiasi pagal
bon. tūkstančius lietuvių darbinin
ką, broliai, budekii ir veikit !

1. Valdyba jus prašo pirkti 
organizacijos pajus (šė-

. ; rus) ; .

Siąsti jai auką;
» ,

Visur maloniai priimti ir 
paremti mūsą organizacijos 
pionierių kun. F. Kemešį, 
kurs dabar lanko L. D. K. 
S. kuopas, aiškina koopera
cijos pagrindus ir renka jai 
pinigus, priimdamas ūž juos 
pajus, priimdamas už juos 
bonus;' ’ — ’ ; -

Remti “Darbininką”' pre
numerata, apgarsinimais ir 
raštais bei korespondencijo
mis iš darbininkų gyveni
mo. r

5. Kalbinti organizacijon kuo- 
daugiausia naujų narių.

Darbininkai, • jūfeą išganymas 
gludi jūsų pačių išmintingame 
veiklume. Jūsų priešas ne tik ka
pitalas, bet kartu ir jūsų neveik- ‘ - o*
lumas, dvasinis sustingimas bei e- 
gojizmas. Jus graužia savimi ne-

2.

3.

4.

kime šį prietarą, abejones pakeis
kime protavimu, darbu ir pasi
šventimu.

Stokime į eiles drąsiąją darbo 
kovotoją, atsikratykime egojistn 
nip. sustingimo, ydant priešas pa
justą atbundančio darbo galybę ir 
sugrąžintą1 jam priderančias tei
ses!. . ■ ' '

KAZYS PAKŠTAS,
» ' ■

L. D. K. S. Pirmininkas.

South Boston,. 
1928—VII—10.

DĖL KUMŠTININKŲ 
SPROGO B ANKA.

■ .(iredl Pails, Mont. Šio 
iuiesto bankav kuri finansa
vo Dempsey-Gibbons susirė
mimą liepos 4 d. nuėjo- ant 
šono.. B anka iš liuosos va
lios pasidavė baukrutam De
pozitą turėjo $600,000.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
.Kad “Darbinuį.kas” jau parduoda "Lietuvos .pinigų—li- 
tų perlaidas ir savo, drauganis dai^inhtoms : suteikia 

^patarnavimų.' Taipgi visi Uę,; kurie norite^ kad Tusų 
siunčiami Lietuvon pųngai patektų į Tusų giininlų' raiF 
kas, visuomet, kreipkitės pasjisai 
visuomet nuoširdžiai Tuins ptaarnaii& ..
Dinihninkaį atsimnkite'. kad vi(a-Tūsų
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. ■•“■■■< - ‘
Siųsdami pimghs ar.klausdami litų kainų visuomet adre^ 

. suokite iaiškus šiaip: ‘ * y ‘ :•3 - ' -■

\ ■ ‘.‘D A R B I KINKAS, * ; ■
Boston 27, Afass

-*•

’ h

ŽINIOS Iš LIEĮUVOS. n A / u
leisti Krašto .Apsaugos Mi- !
uisteri jai išduoti Klaipėdos ■. į 
krašto invalidams pašalpos, j
sumoje 10,000 litų, per Lįc- '•
tuvos Įgaliotinį Klaipėdos <
Kraštui.” 'Užtuospinigus "
bus taisoma invalidams dirb- :
turės ir perkama instumen- • 1 
tai. • • _ ■
—- Miesto milicijos vado

vybė įsakė, kad eina tarny* 
bos pareigas milicininkai tu
rėtų ” ant yankų ‘ raudonas 
juostas baltais dryžais* einu j 
gi lAireigas milicijos vaidi
ninkai — turėtų raudonus j
raikščius tik . jau geltonais 
dryžiais. ’ y

— Jūrininku moLglilos Tei- \
kala. Jurininkų sąjunga ga
vo jau virš 100 laiškų nuo: !
asmenų, kurie įdomisi jūri- į
niūkų, mokyklos atidarymu ]’
ir sųl vgomis Miništeriu ‘ Ka- v
bilietui dar . nepatvirtinus j
Mokvklos. statuto, ir visu sų- 1
lygji paskelbti negalima. i

Patvirtinta gi bus greitai 
ir po to paskelbta spaudoje* į

R

>c

VYSKUPO MICHALKE
VIČIAUS KONšEKRA-

Iras, varpai ir -kiti -muzika-:; 
liai instrumentai. Ši uver
tiūra’, melodingais Čaikovs
kio .garsais atvaizduoja ka-' 
ro, ūpą, . mūšių momentus.. 
Tai vienas įdomiausių ir 
gražiausių muzikos kurinių, 
kurio išpildymas padare gi
laus įspūdžio .publikoj.

Publikos šiuo tarpu buvo 
apie ‘ porą tūkstančių, jos 
tarpe matėsi daug inteligen
tijos ir ankštų valdininkų. 
Miesto valdyba, pavedusi 
Miesto sodų menininkų glo
bom suteikė ir publikai nau
dingų patarnavimą ir apva
lė sodų nuo nusišiukšliiiima. 
- — šiomis dienomis grižo 
iš - Amerikos prainoninkas 
Kąrsokąs. Kartu su juo 
aprvažiavo pora ainerikiečiiĮ 
kapitalistų, kurie bendromis 
jėgomis .mano ■ žymiai pra 
plėšt i “ Drobes ’' b-vės veik i- 
mų ir tt .

Vienas lltati atlyginimo u'i 
darbu ISnHąijps- Banke. Lie
tums Banko narių, visuoti
nąs susirinkimas pavedė 
Banko V^ldybaų kad'atly
gintų t tems, .. kurio btivn lai-1 
kMajnme dianko steigimo 
komitete, kurių darbo vai- 
sįais įsteigtaT)iuikaš< ‘ ;

Vienas iš. darbininku bu
vo p, M. Yčas. Kadangi ji
sai atsisako inįo ąilygiiįlnm, 

/tad* Banko yųklylM' jam pa- 
dovanojo pirmąjį pirmos še* 
rijos r išleistų l itų* ;. ■

1 • ~ 1923 nu birželio 8 d. yii-. 
• nisterių? ^Kabinetas . nutarė

GIJA.

Vilnia*. Birželio 10 d. 
Vilniaus bazilikoje įvyko 
vysk, sufragano Michalkevi
čiaus konsekracija. . Kon
sekravo Viliiiaus vyskupas 
Matulevičius.

Lenką organizuotame . 
raute naujai įsišventinusiam . 
vyskupui. Michalkevičiui pa
gerbti Vilniaus lietuviai ne
dalyvavę.- Jie pasveikinę 
vyskupą Michalkevičių. jo 
privatiniame bute.. Sveiki
nusiu tarpe buvo L. V. L. 
komiteto atstovai: pirm. dr. 
Alseika ir narys'St. • Kai
riūkštis^ .lietuviu parapijos 
klebonas kum J ezukeviČius, 
Vyt. Didž. gimnazijos direk
torius M. šikšnvs ir Mokvt. 
seminarijos direktorius <1. ' 
Kairiūkštis.

Pirtikes Adomaitis su sa
vo gaujos keturiais nariais 
pakartas J eiga voš kalėjime.

i i

i'

Miego liga.. Kaune šie- į 
iiiet buvo susirgę 25 žmonės. j 
Nuo jos mirė 12 žmonių.

RIETIMO MINlSTERiS
— D-RAS BISTRAS. į

. U'rfuifltoii', II liepos 1
J), 1923 (1,. I. B.) Lietu- . i]
vos švietimo Mmisteriu yra 
paskirtas buvęs Pirmojo j 
Beįmo... PirmiųĮnlm^ <t*iw 
Bistras.' \ b . ;

i *
■ i
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Ynot iš- Kanados avių Anglį* 
joir .išgaiūmta KW0. bar | 
fikunaši iki žiomosdšgaben- ' 
ti 5( WI ;

7GLV;|/W TVUN
ANGLIJON. y. ■: 

.MontrcuLt \inadu. šie-
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Wat 0 Sgutb Borton’o ūtarnin 
Mvtrs«te te Mtateate. L»ldU< Am. 
toBUViŲ Bxmo Katalikv St. Juozam 
ItemŪnCU S4JUM6A.

Ml H i <»..... n—M - .......... ...

“D1BBININK AB” 
ĮTh«Wobkbb)

Bū hfiKOiaiįiM Pahul

£&bllihe<Kevexx Ttte«l«y, Thuraday, 
Ina ®*turdax by Hr. Jomth'i Lrh£- 
ITAMIAK B. O, ABSOClATlOa ar Uabmu 
ŪŪM^I .1.1 I' I I ■■ ..................... >!■■■■■ Mtallllta—I...

MKaitarfe41 a* gecomX-cl«Ml matter Sept. 
IX 1915 at th« poat offict. at Boaton, 
Ka«ų under tū Act of Mnrch 8,1879.” 
HAcceptance for mallhig at apačiai rate. 
pt poatage provided for In Sectlon 1108, 
Act of .Oct 8,1917, autborūd OU My

. V V V Sufticrtetton Itataa/ . . v 

ĮEearly .^4.50
Boaton and auburba 15.50
JTpratgn countriea yearly ....’... .|550 

t • ’ •.

1906-tais metais, tai yra 
17 metų atgal, ’Wilkes.-Bar- 
re„ Pa. — a. a. kun. Kaupo, 

'kun. Miluko, kun. Kur o i r 
kitų veikėjų pastangomis 
susikūrė Am.L. R. K. Fe
deracija. Jos vedamoji idė
ja buvo tikybiniai-tautine.’ 
Auginti, stiprinti ir ginti 
nuo . pasikėsinimų du di
džiausiu savo dvasios turtu: 
katalikybę ir 'lietuvybę — 
Štai kas rūpėjo visiems Fe 
deracijos kūrėjams ir augin
tojams. Tikyba ir tautybė, 
kaipo amžių praktika rodo 
— yra taip artimos ir gimi
ningos, kad po teisybei su
daro vieną galingą tikybi
niai tautinę idėją. Viena ki 
dą~dapildo, viena kitą stip
rina. Tikyba duoda gyvo- 

• urmo turinį, tautybė. — for
mą. Tikybos- uždaviniai y 
ra amžini,' tautybės. — lig 

. ląildniai. Bet kaip siela ii 
kūnas yra neatskiriami, su
jungta viename žmoguje, 
taip lietuviškoji katalikybė 
apima visą mūsų dvasios tu 
rinį ir visus gražiausius mū 
sų idealus. Y ra idealų kul

. tūrinių ir socialių, ekonomi 
nių, mokslo, dailės ir tt. Bet 
visi tie idealai susilieja so 
ana didžiąja dvilype idėja— 
tikvbos ir tautybės.

Pakol mies čia gyvi ir vei- • 
klūs kaipo katalikai ir kai 
po lietuviai, patol yra užtik 
rimta ir mūsų čia gerbūvis v

. darbuotė,v ir parama Lietu 
vai.

Visa mūsų Federacijoj 
darbuotė praeityje .tik ton 
linkmen krypo. Bebręstairi 
ir besišvi^čiant — demokra 
tinę idė ja ėmė įsigalėti kata
likų tarpe. Bet demograty- 
bė tik pagilino tikybiniai- 
tautinę idėją. Dabar ima 
reikštis galingai kultūriniai 
ir socialiai idealai mūsų išei
vijos tarpe.' Norime laisvo 
je žemėje vykvti laisvai savo 
tautinę kultūrą, norime pa
sisavinti ir pritaikinti savo 
gyvenime ir veikime socia
lius evangeli j oš dėsnius. Be 

v ir kultūriniai, ir socialiai 
mūsų uždaviniai siekia ne 
ko kito, kaip tik sustiprini 
mo ir. pagilinimo- mūsų lie- 

y tuviškos' katalikybes. • : -

lią nušviesti, juo į didesnes 'šaltinis ne taip veikiai iš- 
seks.

Štai todėl'ir svarbu, kad 
mūsų Tėvai Marijonai apsi
imtų tą. darbą varyti ir į ko
legijos komisiją įeiti.

v Fed. Sekr.

LIETUVOS ATSTOVY
BES AMERIKOJE 

PRANEŠIMAS.

Esant vklurvasaryje ne
paprastai dideliam keleivių 
judėjimui iš Amerikos'į Lie
tuvą ir iš Lietuvos į Ameri
ką, Atstovybe yra priversta 
kreiptis į visus užinteresuo- 
tus ' asmenis, ’ prašydama, 
kad. visais .pasų, dokuųien- 
jų^fegal^vimot ir\ gimniių 
parsitraukimo iVikalais bū

tų kreipiamasi išanksto, nes 
Atstovybė tiek yra užversta, 
darbais, kad atlikimas tų 
reikalų jų gavime eilėje ga- 
JFpatmtFligi-dviejų^savaL 
čiu laiko.

V - - ...

Lietuvos Atstoi’i/bc 
Amerikoje. 

1923 m. liepos 9 d. ' 
Wasliingtonf’Di (J; '

tuviškos' katalikybes. • : ■
Toji vedamoji mintiš’ per-' 

ims iv visą šių nictii Itedern- 
cijos kongreso. programą, 
taip kaip . ji perėmė ir-kitų 
kongresų. Jlibus tešįmet 

' mūsų švjdųruų kaip Kųvo te 
ptemiaui Tik tasai Švyturys

tautybes mes įžengiame. ;
-Niekam nepaslaptis, kad 

mūsų tautybei pavojus nuo
lat čia auga. Tautinės idė
jos nešėjais likome mes vie
ni,’ katalikai; kitiems ji ta
po tik žaislu ir įrankiu. Kad 
jos nepražudžius, turime ją 
pagilinti ir sustiprinti. Štai 
kodėl mūsų kongresas ne 
vien praktiškais organizaci
jos klausimais užsiims, bet 
ir rūpinsis nušviesti kongre
so dalyviams platesnius Ho
rizontu^ mūsų vedamosios i- 
dėjos srityje. Ne tik mūsų 
inteligentija, bet • ir šiaip 
jau. darbininkai žmonės ne- 
besitetikįna vien įvairių va? 
jų kėlimu, arba Vi Jn 
žarijos klausimais^ bet sten
giasi gilintis į įvairus teori
nius klausimus. . Jie ima 
plačiau žiūrėti ir giliau siek
ti pačių esmes ir veikimo 
pagrindų. ’ Mūsų^Fecleraci- 
jos kongresas — tai vienati
ne proga šio-to pasimokinti, 
Ši-tli mastantiems ir šio-to

<* ■*•- v -

ieškantiems katalikams. Tai 
jų socialiai kursai. Ir dėlto 
mūsų kongresai ir turėtų ne 
vien ųpie vajus, ir organiza
cijos reikalus kalbėti, bet | 
duoti taip pat maisto ir da
lyvių protui. .

TeČiau ^didelę klaidą da- . 
rytume, jei mes tik sociali
niu klausimu tesitenkintu- 
me. klės turime .ir veikti. 
Turime drąsių žingsniu 
žengti ten, kur mūsų šVyttt-- 
rys mus veda. . ‘ .

Mums aišku, kad be lie
tuviškų mokyklų mes netruk
sime pražūti. Mums turi 
nušvisti. kelias, kaip grei
čiau prie jų priėjus visose 
mūsų kolionijose.

Alės matopie, kaip krinka 
mūsų inteligentija be savo 
detuviškos kolegijos. Senai 
įpie ją kalbame, rašome. 
Pūtime .jau keletą tūkstan
tėlių. Pastaraisiais laikais 
auga užsiinteresavimas ko
legijos reikalu. Gerbiamieji 
kunigai savo pereitų metų 
Seime išrinko iš savo tarpo 
iš trijų, asmenų' komisiją — 
■rinkti aukoms lietuvių kole
gijai. Dati Federacija ir-gi 
mo reikalu gyvai yra susirū
pinusi jamnio 1913-tų metų 
kongreso. . Belieka tik su
jungti gerb. mūsų dvasiški- 
jos pajėgas su visos mūsų vi
suomenės pajėgomis ir Fe- 
tileracijos kongreso sudaryti 
: galutinai rimtą komisiją ko
legijos steigimui.
>Tečiau nei visi išeivijos 
katalikai to sumanymo iie- 
įyykins, jei nebus priešaky
je žmonių galinčių ir norin- 
‘ių tą kolegiją netik .kulti 
jei iiikūrus it vesti ir tvar
kyti.. ■ Prieš pastatant tašką 
norime išreikšti 'Mkos mūsų 
išeivijos viltį ir lūkestį, kad 
nusų didžiai gerbiami ir 
luylimi tėvai marijonai im
as to didelio ir atsakomm- 
;o darbo. Kas gi daugiau 
*ia pas mus galėtų kolegija 
kurti ir vesti ? Kas daugiau 
ėuri jyairių, tam reikalingų 
oajėgf ?'. Kas. turi daugiau 
pasitikėjimo išeivijoje ė 

■ Tiesa, Tėvai Mari jonai tu- 
ii ir. taip, jau nemaža darbų 
ir pri'ėdermtų: ‘ ‘ Draugą, ’? 
Spaudos Draugiją, parapi
ją, vienuolyno ir našlaičių 
prieglaudos.' reikalų globą. 
Bet.girdęddmi, kaip giūžiiii 
Tė y Marij onų koi igt egacK 
ja auga. .Lietuvoje, ttirimd
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MARŠRUTAS 1?
Kun. Kemėšis lankysis po 

lietuvių kolionijas’L. D. K. 
S. reikalais sekančiomis die
nomis: ■ ,
Liepos12 V^ateibury, .Conn* 
Liepos 14 Hartford, Conn. 
Liepos 15 New Britain, Conn. 
Liepos1Q So. Boston, Mass. 
Liepos 17 Cambridge, Mass. 
Liepos 18 Brighton, Mass, Į 
Liepo3 -19 Uorvvood, Mass. 
Liepos 20 Montello, Mass. 
Liepos 21 Middleboro, Mass. 
Liepos 22 Lowell (dieną) 

Laivrence (vakare) 
Liepos 23 Nashua, JT. H. . i 
Liepos 24 Manęhester, N, jHi 
Liepas i&Aį&į Ak/ V

l

T

♦

LEONO
. A

(Tęsinys)
vietoje nesikištų, ypač, turint omeiiyj su 
tuo dalyku sujungtas laiko ir vietos aplin
kybes. Bus'geriau palikus tuos: dalykus 
spręsti tam tikroms taryboms, sąjungoms, 
apie kurias toliau.kalbėsinie,. ar.pasirinkti 
kitokį būdą, kuriuo teisingi darbininkų 
reikalavimai butų ginami,, valstybes globai 
Ir paramai, jei to dalykai reikalautų, jiems 

ppadecįant. / ' V
w Jei darbi^nka^gauna užtektinų atlydį/ 

d umiu, kurio jatoi pilnai užtenka sau, žmo- 

Mil flNKK AR Inai ir vaikamsužlaikyti, tuomet, būdamas
iniLAI 1110nu išmintingas, jis taupys ir stengsis —- maty-

IŠVAZlAVIMAS ) Pa^s įgimties mokinamasmažinti sa-

Norint jau ne kartą apie jas kalbėjome, taį 
vist ik norim čia paindy tiį jas tinkant mū
sų laikams ir turint teises gyventi, lygiai no
rim prhnintir kaip* jos -privalėtų tvarkytis ir 
veikti. .

Žmogus turi įgimtos teises organizuotis.

Patyrus savo vieno menkumą, žmogus 
verste verčiamas ieško kitų pagelbės. ,$v. 
įRaštas sakot tfGeriau yra,būti dviem drauĄ 

vo'uraugystės. Lei vienas parpuolu, tai ki-V v 

tas jį pakels. Vargas vienam, nes parpuo- 
ięs neturi, kas jį pakelia (Bccle. 4,10). Ar
ba kitas pasakomas: “Brolis'Įnirs yra bro- 

ivii n*>Įfiv.mmv i o .-kad susikrautų turtelį. Matėm,Ko palaikomas, tvirtas, kaip niiestas/r

Jęrsey Vaišijų Apskritys nėpįdpažinus ir neužtikrinus neliečiamybės ptiimia žmogų dėtis kaip į valstybe, taip ir 
IĮEPOS-JDLY 22 DIENĄ, I92S> pMvačios nuosavybės teisės. Užtad įstaty- i kitas piliečių draugijas; pastaros, kad ir 

BLOOMFIELD, N’ J. ■ r mai turi remti šitą teisę, ir, įtiek galima, mažesnes ir netobulos, yra tikros draugijos. 
Toj pat vietoj kur buvo pereitais | stcllgtįSj kad kuo daugiausia žmonių rūpiu- Tarp šitų ir tarp anos didžiulės draugijos y- 

tūs turėti , savo turto. To būs^".pmkfaMJS- ra—didetio^ ^kiidmuo—artiiniausiame jųjų - 
■ pasekmės; visų pirma, žinoma, teisinges-

■m‘ nis turtų suskirstyitias. Dėl įvykusių visuo-

metais. .
Prasidės 1 vai. po pietą. ’

Bus Didžiausias Šurum—-Burum.
Visi apyliiikės lietuviai kviečia- Į menės gyvenime; permainų miestų gyvento-1 kiekvienas -atskirai turi teisės savo dalimi 

įni būti ant šio išvažiavimo, ] 
tai bus didžiausias K gražiausias Į įg vienos pusės nepaprastai galinga grupė, [“vieša, nes žmonės jungiasi joje vienai val-

[tiksle. Būtent, valstybes tikslas yra 'bend
ra vištj gerove/ prie kurios • visi, kartu ir

vr nesjai persiskyrė-į dvi, labai skirtingas klases.prisidėti; dėlto toji draugija vadinama

\ *!

Dauguma žmonių nesutinka su ‘ 
etikų politika,’ kaip Jau visiems 

žinoma,, bet kada lenkų vardas 
minimas tarpe visoikos rūšies 
žmonių, nors iš pradžių klauso- , 
ma su neapyaknta, vienok mąs
tant apie dailę — artistus jie vėl 
sako: “'Bet atminkim kokius pui
kiausius muzikus — artistus len- 
<ai davė pasauliui.” (Kalbama 
apie svetimtaučius). — Chopin, 
Moszkowski, Lesclįetiiiski, Pądc- 
reivski,: ir Moniuszko, kuris yra 
ne lenkas bet lietuvis, kuris gi
męs Minske ir aprašęs apie visas 
žymias lėiikii operas.

Daug apšviestūniĮ, turi nepri- 
Iankių minčių apie-kaizerį ir vo
kiečius, bet vardai- Beetliovėn, 
Goethe, Sehiiberth ii* Dagnei* ne
duodą galimybes neapykantai ant 
vokiečių ir laikui bėgant, jie bus 
dar. garbingesni.

Vėliai,'’ kaip tamstoms žinoma, 
visos tautos turėjo savo kilimus 
ir puolimus. Pati istorija tai kar
tojas. . ■

’ Visi esame girdėję apie’ Greki- 
ją. Kas buvo Greiti ja tūlas lai
kas atgal -ir kas yra Šiandien? 
Buvo tai pavyzdingiausia tauts[ 
pasauly. Šiandien,’ iš politiško 
atžvilgio ar skaitomasi su Greki- 
ja? Ne. Bet-veik nerasime žmo
gaus pasauly, kuris nežinotų apie 
Grekų-dailę. Tauta gali įnirti, 
bet daile ir kultūra 'gyvuoja per 
amžius. ■ • .

Mūsų šalis, Lietuva, nauja res
publika. Ji buvo nežinoma per 
šimtmečius. Mes turime dailę ir 
garbingą istoriją. . Parodykime 
tai pasauliui! Mes turime daili
ninkų, kompozitorių, rašytojų 
artistų ir visokios rūšies talentin
gų -žmonių — iškclkimo juos pa
saulio akyvaizdon! Mes matome, 
kaip lenkai savinasi lietuvius did
vyrius : Kosciuškų, Mickevičių. 
Sinkevičių ir kitus,’ ar tą mes gali
me leisti iv ant tolinus.? Palai
dotos tautos didvyrius, genijus, 
svetimieji noriai juos savinasi ir 
skaliu juos savais.

Nauja Lietuvos respublika bu
joja sparčiai, sparčiau negu ku
rie iš mūsų pačių kad tiki; Ar 
neganėtinas pavyzdis tas,’ kad su
gebėjo į taip trumpą kuką, išgau
ti pripažinimą nuo Anglijos ir 
Amerikos, neskaitant jau ’mažes
nių šalių? Kuomet jau Lietuva 
stojo ant savo’kojų, nemažai .ir 
Amerikos lietuviams prigelbstanf, 
mūsų,’ Amerikos' lietuvių ųždtio- 
lis-yra pagelbėti savo tėvynei ir 
dailės žvilgsniu.

■ ■’. Mes.sutvėrėm Yintltvių T&iitos 
Dailūs Teaką; ijidnu* įųek klau
simo tamstos, .iii'; dųįžiuojiesi, kad 
esi, lietuvis? Ar tiki’patsai į sa
ve?" Ar tiki. .į‘ lietuvišką dailę? t

*

‘ ‘vieša, nes žmonės jungiasi joje vienai val- 
įšvažiavimas su turuiingu progra-Įneg labai’tilrtinga,. kuri viena paėmusi į sa- stybei sukurti” (S. Tliom. Contra impug- 

s^' vo rankas visa pramonę ir prekyba, naudo- nantes Bei cultum et religionem c. 2. 1). 
nt^eVSa^Cgta ZSp“ jas saro tikslams; ji tai nemažai įtakos Kitokios y?a tos draugijos, kurios kuriasi 
valgių ir gėryiną. Programas su- ir į patį valstybės valdymą. Iš kitos gi. pu- valstybes* viduje ; jos vadinasi privatemis, 
sidės iš ienktynių,. virvės trauki- sės biediiia ir bejėgė minia, suerzinta ir vLpes,pirmutinis jų tikslas — tai privatusrei- 
mo, dainų, muzūcos ir prakalbų. Sad iirisirengusi sukilti. Bet kai viltis įsi- kalas tų, kurie į tokias draugijas dedasi. 
Kalbės garsūs kalbėtojai - dav- gyti žemės,sklypelį žadins darbininką triū- “Draugija yra privati, kuri įsikuria atskn 
bimiikų ųzWėjai Vienas kalbė- L_ti ^aleįgwtu0 ^u luomu susiartins, ram reikalui patenkinti, pav., .kaip du ar ■

prašalindami skirtinių taip didžiausio tur- trys.sudaro prekybos diaug'ij!j”A(S. Thom. 
to ir didžiausio skurdo: Be to, ii' žemės na- ten pat). Nors tos privačios draugijos ran- 
šumas padidės; nes, žinodami, kad jie dir-ps valstybėje ir yra lyg jos daįys, tai, i- . 
b.a savo žemę, žmonės daug uoliau ir su.di- Imant’ dalyktj aplamai ii' savyje, valstybė vis- 
desniu norit dirba; jie net .pamilsta savo tik neturi teisės-uždrausti joms būti. Teisę 
rankomis išdirbk} žemelę, iš kuriostikisi ne dėtis į atskirs} draugi j s} žmogus turi'įgim
ta maisto, bet ir šiokio tokio turto sau ir ties surėdymu; valstybė, gi įsteigta įgim- 
saviškiems. Kiekvienas supranta, kiek ši- tiems teisėms ginti, no naikinti. Įtausda- 
toks valios įtempimas yra naudingas žemės lua dėtis į draugijas, valstybė aiškiaipriės- 
našumui ir valstybės turistas padidinti. 'Iš tarauja sau, nes ji pati lygiai,' kaip kad 
tokus dar riečias gerumas, kad bus lengva &' privačios draugijos remiasi vienu ir tuo 
užlaikyti žmonės toje šalyj, kur jie yra gi- pačiu dėsniu, būtent, kad žmonės savo įgim- 
mę, nes jie nemainytų savo tėvynės už sve- timi yra linlcę bendrauti. ,
tiini^šali, jeUoji tėvynė duotų jiems gali- ;• Būna atsitikimų, kada- yra teisinga, 
mybes pakenčiamai joje gyventi. Bet tohiaįįstatymai priešintus tos rūšies draūgi- 
riso tegalima pasiekti mena sijlvga, būtent, joas^ būtent, kada josios siekia tikslų, ku- 
lsad privati nuosavybė nebūtų silpninama „e'aiškiai yra nesutaikomi nei su padoru- 
per dideliais mokesniais.. Kadangi teisė tu- nei su teišybe, nei su visuomenės gero- 
rėti savo nuosavybės yi-a žmogui suteikta ne U šitokiuose, atvejuose vyriausybe teisė- 
žmouių įstatymais,- bet pačia įgimtimi, tat tai uždraus steigti panašių draugijų ir tei- 
ir vyriausybe tegali tos teisės naudojimą ap- s5tai ^skirstys jau susikųrusias. Betgi rei- 
riboti ir ją su risuomenės gerove derinti, bet rija'būti labai atsargiai, kad įie pasirodyti} 
ne-naikinti ją. Toclel ji elgiasi neteisingai 
ir nežmoniškai, jei mokesnių pavidale ima

privačių turtų daugiau, nei yra teisinga.

vo rankas visa pramenu ir prekybą, naudo- nantes Dei cultum et religionem c. 2. 1). 
**■**■ < *i rf *JT* i *1 •• •» < *1 •’ _ •

Iš kitos gi pu- valstybės* viduje ; jos vadinasi privatemis, 
A I » j • • • f *1 1 t ■« • i ••

tojus bus tik-ką atvažiavęs iŠ Lieti 
tuvos ir kiti garsūs kalbėtojai..

/Gerbiami Iietuyiai-darbiiiinkai! 
Atsilankykite' ant Šio taip gražaus 
išvažiavimo! Remkime visi dar
bininkų reikalus! Juk tai vienin
tele organizacija, kuria mes dar
bininkai galime džiaugtis. ’ Štai 
tos organizacijos veikėjai deda 
pastangas, kdd surengus puikiau
sią pramogą į kurią k kviečiami 
kaip LDS. nariai taip ir pašaliniai 
atsilankyti ir pasimatyti, pasikal
bėti bei pasidalinti įspūdžiais ir 
tuomi paremti virš minėtą orga
nizaciją. ' ‘

Komisijos Narys.

ko jausmo ir patriotizmo, tai ko
operuosi su mumis ir pagolbesi 
Lietuviij Tautos. Dailės Teatrą iš
auginti ir . padaryti jį pasekmin- 
giausiu, turint omeny tą, .kad 
mes turime Amerikonus,. dailės, 
'mylėtojus .pertikrinti, kad mes 
esame ne lenkai ir ne kokie molio 
gabalai, bet esame, nemažiau kul
tūringi, kaip ir kitos pasaulio 
tautos, • net daug esame pralenkę, 

Kožną ketvergę bus susirinki
mas ‘ ‘.Garso name, 222 So. 9-th. 
St.,’ Broklyn. Kurie gyvena Bos- 
ton’e ir apiclinkoj ir nori susipa
žinti su P, Angeles, tegul telefo
nui j a arba rašo į llotel Touraine, 
Boston,. Masš. ‘Ji tenai bus per 
kelias savaites. • . - . .

E, Useliute—Augeles.
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tutės juo-aiškiąų mums ke- pamato tĄ:ūtV..Md jų- jvgil’jd ;tuti noK kfetiek-lietavK
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PIRK V AKACIJOMS
Turėdama fonta-

r

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspudiius, o* 
net ir laiškus.
Jų kainos: $2.60( ?3, 

$3.50, $4, $5 ir aug-• ifiau.
liaudie, 

gausi Lietuvos iem- 
lapį dykai.

*iDAW!WWS,’>
- 860 W. Broadway, 

Boston 27, Mass.

vyriausybė varžanti piliečių teises, po vi
suomenes geroves priedanga .nustatydama 
tai, ko protas nepateisintų —įstatymų te
reikia klausytis tik tiek, kiek jie sutinka su 
sveiku protu, u per tai ir’ su amžinu Dievo 
[įstatymu,*) ‘ .

Dabar-.turiuyomeiiyje įvairias brolijas,

6. PllOBESINES BRAŪttlJ'.OS.

a) Draugijų reikalingumas.

Pagaliau darbdaviai ir patys darbiniu-1 
gali daug'padėti šiame reikale, būtent, draugijas bei yienuolpiųs, kuriuos pati 
įstaigas, kurios teiktų tinkanios pagelti 

bos'reikalauj antiems ir suartintu šiuodu luo
mu. Šitos rūšies yrą: .isavytarpinės pagel
bės draugijos, įvairios privačia’, iuic.ijatyva 
įkurtos draugijos darbininkams, jų našIėmsĮ3^^^ ... ,
Bei vaikams šelpti, ar staigiai mirčiai, litiMd..į0S įstengtos remiantis žmogaus įgnnta- 
gai ar šiaip jau kokiai nelaimei atsitikus: JAtidsbu religijos, atžvilgiu teisėtai jos pn- 
ivairūs patronatai berniukams ir- mergai- Klauso tiktai nuo'bažiyvčioš, Todėl vyriam 

syke negali teisingai sau reikalauti jokių tCi- 
sių;į jas, ne ji j valdymo į savo raukas paim
ti ; priešingai, valstybes priederme' jas gerb* 
t i, palaikyti ir ginti, kur reikia, nuo skriam 
dus. Kad visai'priešingai darpsk tai ypač 

davū dau^ metu matėme. Daugely vietų valstybe
S* r to . -i- >■ —v.’ ’• -v . .. ■ »....‘..’KA.*

dais: suvaržė, jas įstatais, atėmė visas as-. 
niens teises ir užgrobė jų turtus, J šituos gi

U

kai 
per

>

Bažnyčia, ar dievobaibiingi krikščionys į- 
steigė. Kiek- naudos jie a'tneše visai žmoni
jai, apie tai iv šiandien istorija tebeliūdija. 
.Kadangi visos šitos draugijos įsfktmė pado- 

tikslais, tai bešaliai svarstant,' aišku.
. • - - * « * . -

tems, jatimiomciiei bei suaugusiems globo- 
. ti. Beį pirmutinę vietą jų tarpe užima dar- 
biniHkų‘draugi jus,, kurios* savo tikslu maž* 
ne visas kitas draugijas apima, p Pas mūsų 
senuolius -amatniukų draugijos (cechai.
Vert) ilgui gerai gyva"voj ... .
dos ne tik patiems darbitiiiikaiiis, bet ir tusrūMes draugi jas įvairiais bu*

čiai pramoneų ką įrūdija labai 
torljos dokumentai, šiandien^ pakvips ap* 
svietai, ;

. jus■kasdienio gyvenimo Teikaląnis, darbi
ninkų draugijos, žinoma, privalo prisitau 
Įtinti šių dienų gyvenimui. Malonu .maty
ti, . besisteigiant daug nitus rūšies, draugijų* 
kurios • susidaro a r tai iš vienų darbininkų, 
ar is abiejų iųmūų atstovų^ ir tik reikia Km 

‘keti, kad jiį skiučiuk 1 r veikhunas didėtų.

atsimainius papročiams ir padidū- turtus turėjo tiųšes Bažnyčia, atskiri tį
. . . ............ . ..... .

*) Žmonių įstatymas tik tuomet y ha įstatymas, 
kai sutinka su sveiku protu r aišku, kad tuomet ji- 
sai įĄiimžino įstatynurpaemU, Kuomet gi įstatyme 
proi ui priešingas yra, tada-jis vadinamas netėimn* _ 
gu iv tada jis neturi įstatymo pažymių,.bet tųti prie* 
vartos pobūdžio. (U. Thom-Ą 2, Q 0^. a. ad ^5*: .

" ? ' (Bus togiau): .
. * • . . •: * - *.•

\
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r
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UXHBIBINKIS

us girdėti UEimny hhjdnuose
VOKCISTER, m

Molrileiviai stoja darban.

CHIOAGO, ILK

Gyvenant Amęrikoj tryliką me
lų teko daug valstijų pervažiuo
ti ir daugelyje miestų pagyventų 
vienuose trumpiau, o kituose, il
giau,. ilgiausia Bostone.’ Daug te
ko skaityti apie Chicagą kada ei- 
lavo laikraštis “Katalikas” ir 
■‘Lietuva,” -o vėliaus tai “Drau
gas.” Tais laikais manydavau, 
ra d • Chieagą - tektų- pamatyti vė
laus ar ankščiaus, o tai gerai bū- 
tųL...... L.

1920 m. apleidus rytus it atvy
kus į Valparaisb, Ind. ten tekę iš
būti 2 metu. Vėliaus Gary, Ind. 
Ir Hammond. Juo tolyn juo ar- 
;yn didžiojo miesto. Pagaliąus 
galutinai nusprendžiau vykti ir 
AttftĄgtįicago.ay V\ \ /

Gegužio 22d. leidaisi kelionių 
nanydamas taip : nuvykęs Chica- 
*oii rašinėsiu “Darbininkui” ži
nelių iš šios apielinkes dažnai, ką 
rėks matyti ir patirti. Pažado ne- 
špildžiau. Čion pribuvus ir ap
dėto jus ite taip- buvo kai maniau. 
Savaitę kitą vargas daugiau nie
ko, Dūmų daug, o tuom laiku ir 
'iarštis. užklupo ir gyvenimo ap- 
’jnkybės daug blogesnės,. negu 
mažame ir švariame, miestuky. 
Gana blogai visiems yra, bet nau
jai pribuvusiam dar prasčiaus.

. Kapinėse.

30 geg. teko lankytis šv. • Kazi
miero kapinėse. Jau iš pat ryto 
žmonių pilni gatvekariai prisėdę 
važiuodavo. O kiti automobiliais 
papuoštais Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis. Tai ženklas, kad lie- 
uviai gerbia ir viešai parodo žmo- 

1 įėms savo tautos vėliavą.
Iškilmės.

11:00 v., ryte buvo iškilimngos 
j mišios, dalyvaūjant“ apie 20 kunr- 
| jų. Pamokslą pasakė kun. B.

; i Bumša, o tūkstančiai žmonių 
, Į klausėsi, vieni pasislėpę po me- 
| ižių laapis, gi kiti saulės kaitina- 

:ai |

Bažnyčioj.

jšiame mieste lietuvių priskaito- 
ma apie 80,0000 gyventojų. Pa
rapijų randasi virš desėtko. Baž
nyčiose lankiausi Šv, Jurigo, Auš
ros Vartų ir Šv. Kryžiaus. Visos 
didelėa ir dailios, bet šv. Kryžiaus 
bene dagiausia,

Su draugu Atkočiūnu nutarė
me apsilankyti ir kitose lietuviš
kose bažnyčiose ir patirti kaip at
rodo.

■i 
4' 

yąnog1 v# pasidarbavimą. Toliausi užtarau ja laisvamaniai. Jie uŽ-|New Yorko fotografistaš, J. Svir-lncs Šv. Jono draugija yra vfenąi 
raštininke ponia Sidabrienė per-Įtaria girtuokliu* ir peikia kuni-Įakas, Pila. Blaiv. Centro Ba&,| geniausių ir duburių kūlį 
kaitė, laiškus iš centro. Per laiš-lgus, jei tokius atmeta. Į p-lš JuiS Leonaitė, mokytoja/ ku- Į nijoj, tat a^aUdHfbjlmaa

kus centras užkviečia iš visų .ko-Į Bmmm Farapijonos. ri mokys su Bavo sesute Haver- Į bus lietuvių darže, Gtaotanbl
lonijų delegatus į seimą, kurie į- . ... ......... ’ | ................ “ “
vyks Chieago, III. . Laiko nepaa- . D1TROIT, MICH. Į 
tebėjau, meldžiu man atleisti. I ——- I
Worcesterio katalikiškos draugi- Vž garbę tūriu pranešti katali- 
jos išrinko 14 ypatų-į kandida-j kiškai visuomenei apie Detroito 
tus, didžiumą iš kitų kolonijų Išliesit Sidės Lietuvos Vyčių 1021 
vietinių yra pastatytais mūsų ger-Į&P- Nesenai buvo L. V. vajus pa- 
biamas klebonas kun. J. J. Jakai- skelbtas. Mūsų kp. prirašė virš 
tis, p. Svirskis, P, Stonkienė ir Z. H0 naujų narių Tame darbe pa-! 
Ročkienė. -Katrie keliaus į seimąĮsidarbavo daugiausia gerb. R. Pi- 
sužinosime vėliaus. ■ . ragis. Jis yrmpirmininkas ir ga-

Draugijoš tėmykite į piknikų PUS veikėjas. Teipgi ir kitų vei-lgos(0110 §v> petro choras po vad. lIrifl8 kunigas J. Ambota* V.. 
tvarką kaip Fedęrhcijū buvo nu-|^Bl nepažeminu- Pirmą dieną!^j^bausko. Pradėjoi au-Lietu* khmamas delegates šiam# 
stačius pagal numerius tai taip ir iHšpos A m. viršmineta kuopa bu- !yOS himnu ir- sužavėjo visus su davime ir linkėjo joms* vhomntt 
eina: *5 piknikas Blaivininkų h vo surengus viešą išvažiavimą^ keletą liaudies dainelių .Garbėpasekmių tame auvąšil 
Manijos Vaikelių, 8 Moterų Są-r<UI'^s l^ai puikiai nusisekė, nes|apal.f; vado visiems choristams. |me jr vjsaj organi2acijai_
jungos 5 kp, ir Tautos Fondo. Pf <«*a dieną labai gražus pa- Sekė La^vrencc'o choras po vad, r„ gajlmgat šaukiant kuopų jį 

Susirinkimas užbaigtas su rial- f - S F (^^v^ėjo su le^ pasirodg kad pritepi t
da pc^pifinininkąM Tathlįy Z mĮy^iuMmnu, užbąiįėUttJ^oodJ^ \ \ f /
- . W ; Korespondente.kųrhwj#ertė gerb. Sekė Md^os raportai AM 

4 _____ Imas susidėjo 18 lenktynių, dvily-ftevas Juras. Sekė teV6 Juro pra- T?e«n iž kuomi O
įpių vyrų, siūto adaton vėrimo,' kalbėlė kuris vra tavęs VvČiur '4*1'’ • * 1 tl
1 j - J . • Tę „ |P°a darbuojasi pagal savo išgalė

Įjojusiems, tavo suteiktos doya-|va3 M;ete, jde js Bagys itGZ*
. Baznyem ąnt^ Vest Side kfedrintataj pirm. B Daužvardis. žiavinraa į

Įprato statyti ir kamuos apie Seka CamMdge’io ataras po TOd-L.^. 'į^ nSa „įj 
|varg. Sereikos., Jų choras jaxl | delegatę i seimą, kuris bus Brod 
nekart? užžavėjo Į Lawi-em:o'o IyI;0 ^įįpy5^aiesj. išnokta ' Bauias Vvtis |¥®y^t“3’wLJ',.sye?Bf/,^4atfS0'|j?W»®ėvii:iene. Sešijif vedėja 

Mamas vytis. Je.» Apart virsmuj dainelių, Įw jokuI)aits, pagelhimnk«> 
. prakalbų buvo gi bulvių knkty- Cemiadskaitė, raštininkė M. M 
j nes, žaislų, base-ball, o užkandžių | jLene. Conn. apskritis pageida 
visokių Worcester’io trakas bu- U ka(j jdelcviena Conn. apskrį 
vo pirmutinis, kuris pietavo ant kūopa delegateg į Bek{m 
ilgo stalo po medžiais, kur gaspa-• ,&oter1i sąjungos seimą.

| O.^Side-1 ^gjbaige 6-tą valančių vakar
-rti .... r Maldą atkalbėjo sesijų vedėja J

Jokubaitė dėkavodama deleg 
tems už gražų užsilaikymą. ‘ Šit 
suvažiavimas buvo, tikrai pase 
mihgas..

Užsibaigus sesijoms, 17-tos kti 
pos rast. J. Bliižienė pakvietė 5 
sas delegates ant vakarienes, jįjį 
lai buvo gražiai- papuožti ir 
rienė skaniai sutaisytą. Sąju 
gietes-174OS kuopos 'tikrai 
prielankios. Programas tai> 
buvo-įvairus. Kalbėjo M. jot 
baite, centro pirmininke. Ji 1 
tikrai pasišventusi Moterų 
gai darbuotis. Visi svečiai ą 
džiai klausę jos minčių, nes iš^ 
rųjų jos kiekvienas žodis turi-i 
dėlę reikšmę. Taipogi buvo djgi 
dainų ir prakalbų kurias laj 
gražiai visi atliko^ tik gaila, t* 
jų pavardžių nesužinojau ir n 
galiu pažymėti. Po vakariam 
sekė šokiai. .

Širdingai ačiū rengėjoms VJ^ 
rienės, nes jos daug, laiko ir (Įb 
bo pašventė. ■ Repert#-

c. brooklyn; n. t. 1
_____ &

- L. D. S. 10 kp. susirinkimsįs 
vyks 15 d. liepos mėnesį, tuo|| 
po antrųjų mišių bažnytinėj e 
tainėj, 207 York St. Malonėja 
visi nariai pribūti, nes yrą ‘s® 
bu mums daŽinotr apie seimą,/A 
ris buvo Newarke, N. J. 26 i® 
d. birželio mėn. Tai mūsų 
vas J. Karaliukas apie seimą jį 
Čiai išaiškys. Atsiveskite ne| 
narių prirašyti. g

AVoreesterio moksleiviai per po
rą mėtų buvo, poilsy —- žiūrėjo į 
Giedrą it Studijavo ją, bet jokif 
viešo veikimo nerodė, nes buve 
suvilti bule Giedra esanti anti-ka- 
talikiška, Vienok galų gale su
rado, kad lietuvių Rymo. Katali
kų Moksleivių ^ivienijimas AT 
merikoje ir Giedra bei Giedrinta 
kų argaąisą<8L (kuri taįp-gįjM 
L. R. K. Moksleivių Sus-mas, tik 
turi vardų) yra vienas ir tas pats 
Tokiu būdu, visiems aišku, l<ad 
katalikui moksleiviui užsidaryti ir 
žiūrėti kaip įvairaus plauko be 
^diė^ukai žengiasi ųnt žmonijos 
kaklo .. -4 ta^U^ Jetaonį^ 
prieškataliidška. Tadworcesfe- 
riečiai , moksleivai suprasdanv 
šventųjų bendravimą, stoja ben- 
dran ir šventan darban po Am 
katalikiškos moksleivijos — Gied
ros vėliava ir žengia ^sunkiuoju 
keliu; prie idealo —- meilės ir tel 
singo, paties Absoliuto —- Dievo. 

. Laikytame savo susirinkime Tie 
pos 3 d,, nutarė griebtis visi 
smarkumu prie rengimo Giedri 
ninku seimo, kuris bus liepos 21 
(milžiniškas, išvažiavimas Mairo. 
nio parke), .30 ir 31 dd., o Worces 

'.ter, Mass. Nutarė ir tiki sudary
ti tokį programą, kokio- vvorccs 

’teriečiai da nėra-matę. Komisi
jų nariai labai gyvi ir darbštūs 
varo savo darbą visu smarkumu

Įkurtuves. .

Liepos-4 d. buvo * atidaryma1 
naujosios Maironio parke svetai 
nes. Žmonių buvo gana geras bū 
rys. Programas buvo labai tūri I 
ningas ir naudingas. Visi daly Į 
vavusieji išėjo pilnai patenldnti.. I 

Maironio paikas bus giedro: Į 
nešėjas ir Naujoje Anglijoje.

Kiekvienas .N. A. -lietuvis ture 
tų tą idealingąją vietelę aplanky 

.ti.
Atvažiuokit Maironio parka:

liepos 29 dien? S. m., Giedi-miiita Procesijos ėjimo laitu apie pen- 
priešseiminin- išvažiavtaan. ■ I , Pmuotalėiius pasakė gerb.

. - i 1 tune Vaičiūnas. Buvo tai trumpi Gifidnnmkas I . .,. .. 1j janioksleliai; bet pritaikinti
, — . ■ I dienos iškilmėms.

AMSTERDAM, N. Y; į p0 procesijos pašventino 
, 7 . .. . I laugiau žemės prie kapinių.

Liepos 1 d. s. m. įvyko pirma: Į ,e apeigOse dalyvavo Monsigno-
Sv. Kazimiera Spaudos Draugi-1 • 
jos Kaune Amsterdamo skyriau: I * 
susirinkimas. Nors buvo pikui-Į Kapai, -
kas, vienok narių tavo skaitlingai ( SV< Kazimiero kapinėse daug-ko 
susirinkę. Pirniniinkas atidarė | a.a pamatyti. Daugelis yra pa- 
susiriųkimą, o kun. Kasciiikas at- Į nmklų didžių ir mažų. .0 ypač 
kalbėjo maldų Toliaus sekė įvai-1 aį paveikslai numirėlių asmenų 
į’ūs-.pasfkąlbejimai kas link didės-1 pamiukliiQse praeivius sulaiko ir 
nio veikimo ir platinimo* katali- Į ainūtai tatai apsistojęs paskaitai 

♦ kiškos^ spaudos. Didžiai .gerb | oai.agus atminimui. -Turtin-- 
kun. Raščiukas išdėstė šv.^ Kaži- į j§raūryta skiepai ir išpuošta vi- 
miero Dr-jos įstatus, ir kokios na- į ĮUrys pamiklo. 6
rių ii* valdybos priedermės.- Ant į Didžio tautos veikėjo a. a. kun. 
galo prisirašė 5 nauji nariai; 31 įtaniukyno kapas visai be jokio 
metiniai ir 2 amžinieji. Tik šte--Ip^dtalo ir žinoti negalima jojo, 
bėtis re&fc-' ri<yriusĮpįk paklausus žinančių, tokiu bū-

žengia pirmyn. Na-1 dll gaiima surasti ir atlankyti jj.
-rių išviso yra apie 150. A alio į Vyčių, paminklas, pastatytas 
anisterdiamiceiaL Uz tai garbė| pjeį įaurinaitei dailus ir dau- 
priklauso didžiai gerb, kun. ^S'Į giausiai lankančių pas jį apsisto- 
čiukui, kuris nedeldieniais ■ įspu-i ^ 
dingais .pamokslais pažadina tar-j' . ]
si iš miego kiekvieną susipratusjĮ Piknikai.
kataliką prie švento darbo, nes nė-1 jaa tojuose išvažiavimuose bū
rą prakilnesnio darbo kaip plati- vaUr bet nelabai kaip patiko. Pir- 

- nimąs katalikiškos spaudos •ir jos'|iniaus pikniko gamniinuose gar- 
rėmimas. Todėl broliai iv seseiysĮdna, kad tas dainų, žaidimų, be- 
katalikai(ės) kurie trokštate kadlgtaų ir tt. ir. tt. Bet kada nuva- 

. čiū ant žemes ir anapus grabo bū- žiuojaniC) tai nieko to nėra kas 
tų. api-upinta^ jūsų siela, rašykitėsĮbnV0 žad6ta iš anksto/ Jaunimas 
prie. šv. Kazimiero spaudos drau- į daugiausia svetainėj sukasi ir su- 
gijos Kaune., O kada atgulsitehašį. t goka tą. patį ką ir žie- 

. ant mirtino patalo, nebus* jums! mos laiku. O žaidimų tai nei sy- 
baugu, nes gėri darbai bus jūsų kį nebandė. Nežinau ar jie ne- 
didžiaušiais prieteliais, tame nie- molu, ar nenori? Šokiai tai..ne
kartos nuo jūsų neatsiskirs. Įsi- kas* kitas, kaip nudėvėtas vy- 
rašy t galima pas kun. Kančiuką r gaS} visada tas pats ir tas. pats, 
ita gyvena Amsterdame arba pas [Naujo je Anglijoje panašiuose iš- 
skyriaus valdybą, nes kun. Kas-j važiavimuose daug geriaus prog- 
eiukas ar. ankščiau ar. vėliau tu- varius pildo. Ten visada atlieka 
rėš mus apleisti^ nors mes jį labaipažada ii jautiesi kad tai pita 
apgailcstaųjaino. Lail^rtanie siVįnikas ’tautiškų dainų,, žaislų visą 
siiĮnkime nariai išreiškė dėkingu-1 dieną skamba, tartum Lietuvoj 
mą kun. Raščiukui atsistojimu; tas dedasi, o čia to nėra kol kas. 
bet jis’ atsakė, kad jis priima tą.] . . . v. .
narių dėkingumą, bot dirba ne! Bostoniečiai. ..
dėlto, kad garbę užsitarnaųt, bet jall susiėjau su buvusiais Bos- 
delto kad nyri apsaugot iš .vilkų temo gyventojais;’ J/ Jotatbaųsku; 
.nasrų. Todėl iv suoiįanizųvo Ita b Varaktahį Šrimta K. Jonaičiu, 
reirių būrį iš-rankpelnių .durtaJ Mūsų pasimatymas po iro jutos 

; ninku kurie bus sargyboje-visame motų laiko, buvo.malonusJf drau- 
kataliką judėjime. * : giškas piisitalbėjimus apie*, būtą

. . v Amžinasis linksmą laiką rytuose. . Tai kaip mattnuty yra dideles do- Dabai’ tai matomo/ koldusjinotas kų centro pulta, Navikas iž

J. A. Vilkinius.

. latoimgb, m
Iš Palangos uad&ngės.

hill’io vaikučius šią vasarą, plė E- Į 
milija Rimaitė, kuri užbaigi šv. Į 
Kazimiero akademijos kursus] 
Chieagoje, p-lė Alena Kiburiutė, I 
Florencija Karbauskiutė, Marga-1 a. L. R. K. Moterų ^ 

| rietą Grybaitė, kurios lanko New cdnn. apskričio BuyaBavfetalf 
Į England konservatoriją. • vyko 17 dieną birželio, iv.

Programas buvo įvairus, kurį bgs svetainėj, Harifdrd, CrimJ 
vedė Vyčių apsk. dvas. vad. gert. kalf po Sesijas ai
tėvas Juškaitis, LDS, centro na-1 apskričio pirmininkė B. 

[rys. Visuplrma sudainavo South Ltate. • Maldą atkalbėjo ger$

HARTFORD, OOKN. 1

Birželio 24, šv, Elzbietos mote
rų dr-ja laike išvažiavimą. Žmo
nių buvo daug, bet išsiskirstė. 
Atvažiavo Žmonių ir -svetimtau
čių ta lietuvių Ia^ai/prilešing^ka^ 
taH^aihSt.. Mat Wėlįą.,s/M’ndWi 
arčiausios maudynės prie Law- 
renee’b. DiangijA davė gei-us * Visi laukiam Giedrininkii .yy^Įpoadarliuojasi pagal savo
pietus. Buvo pasiryžusi duoti » mo, kuris bus Maironio Parket?.|»ėtokolas B pereito slĮvaHavfc 

programą. Bet pabijojo žmonių liepos 29, 30 ir 31. Moksleiviai 1 
išsiskirstymo “po visą pasaulį” ii' deda visas pastangas kad tiktai.j 
programas nebeišėjo. ..j®1’?*?* į®’ Ū“®8F“™' 85"oOo’doleriV.“ MtoTtforSČ-

pmgismo d• • .. iingojsiij. k(i(l;ir —J;;ivad()vnujavkų
tikra problema. Vieta taip.erdva hai peimorganizavusi Giedrimnkųi v , T Bnrpi«ri
ir graži kad žmogus kol sykį apei-Į kuopa nors dar neskaitlinga,' bet p * ’ < •
na, ima porą valandų. O jam nė- talentinga ir jos stiprumas neįvei-| 
sant ant vietos neprailgsta. Auot kiamas. Turint užpakalyj jų, I 
vieno. lietuvio duonkepio iŠ Nor- tvirtą mūrą,, gerą patarėją ir va-1 
urood, Mass. “Čia taip dailu ir dą, ’Worcesterio kleboną, kun. 
platu kad negali nei atsigerėti Joną Jakaitį, galės atlikti milži
nei apeiti visą tą Palangą.” Žmo- niškus darbus.
nes sau vaikštinėja, .visur ^nibž- Dal. Moksleivių Seimas: nieką- rt, v. . i , w ,, A T * rda, visur pilna jiį!” ■ dos neįvyko'- tokioj gražioj vietoj LleI>oa 2 Į- k?°£ l??0’".-Ti«dviX- Ki'

Vis-gi U problemą turėsime iš- kaip bus šis susirinkimas. Sei- b.uvo susirinkimas Na- batoriute ir p-ma Liudziene E-
tSvnSin i- nr • i - t . rių susirinko pusėtinai. Apari ti gi ėjo ant pietų salyje ežero,

vimus. Pavyzdin; Lietuvos Vy- gausio ii- ^džiausto Natnosfoš sm imtarim’b . kad kur kas nedėlia gamina p-lė M.
Mai N.. A. a^staio garsina M ’SW’fe'?"
bus per j, išvažiavimu liepos 4 d. uoUai svarstys organizacijos svai- Kederacuoste p-,
dainę, šokių, žaidimų. Tas viš-|bius klausimus, bet ir pavargę ga-pįi11^ •’. e ’*?’ į.’ . */. . , . - , -nnt.ko
kas turėtų prasidėti paskirtu lai- lės pasilinksmint bei atsigMvin- &tagipas inte V<aw yra pądkas. jaunimui labiausm patik . 
ku ir paskirto j vietoj nežiūrint ar Į g protys valdybų nuirti ant puses Daugiausia juokų turejodrada so-
Smnnin hn« rbnir tnn +n™ Tnofn-in " , metų, tai-gi šiame susirinme nau- ko “Broom Dąnce.” Totas sparne Reištaa lvaiai kata trvs Worcesterio Giedrmmkai-M^tal ja valdyba užėmė vietą. JSėnasąi tas yra labai pagirtinas morališ-

■“-&J^oSehor^aufc to lei3ai Ą tNaMpirm. f.J. Petkui išsireiškė savo kūme, Abdnai sakant; Vyčių Mi
nuoja'prie svetainės pakalnėj. taro total

‘rieim SnS*

skęstanti. V. Puplauskas ją islu- fįu< ra§t. Magdelena Pauliukoniu- 
po skubios mirties nasrų. Per Šv. L5 findritaciinan atėio Giedrinin- 
■EtaK^+-«c, oubUHHumau. uteju vrituLiniiA pirm A. ivuiriKas pageli)., 1 ir ■ vyčių vasarnamis - b
JjIzIdigtos ■ Difl/ngijos isvaMSiavimą h^n *nirm ^tn-d Palvas I)anžvžir“,i • -»— vu. r-i -rv I cery • ta * js t •a'l^ •9zt /i t-i> t f* piim., sula, regias uauzvai i Į)aiulOriute prot. rast, O Dauno- Kniglits of Litnuama.birželio 24 d. trys mažos hetuvai- dis, gavo ilgoje turiningoje kai- pints fln K Dannisižd O t
tės jau buvo nugnmsdusios ir be- b |e i g jans naudingu natari- - -G •P 3 • a 8 naudingų paiaii- gnairiutg ir 0 VoUoniškmtė iždo
prigeriančios. Anglai plaukikai kuOpOS namams. Išaiškino lbg- T Dambrava ir K Gu- 

. jas išgelbėjo. .Ponas Kastantas Liačiai orffanizaeiios vardo reiks- r° t °S’ d’' ■ , . . ,
Jpl C organizacijos vaiao-ieiKs- rauskas tvargdariai. Teatrų ko-

Vencius beplaukdamas mę ir tikslą. Ragino moksleivius
traukiantį verpetą, vandens dide- pi.jkjailSyįį įr pildyti ųarių prie- 
lį sūkurį, turbūt šaltinį, ir vos dermes. Po jo kalbos kuopa iš- 
nuo jo ištrūkęs. Paneles L. Cė- reigkė padėką. gausiais delnų plo- 
batoriutė ir F. JūknevyČiutė taip-1 jimais. Prisirašė ' apie dvylika, 
gi buvusios temptos į tą ežero vi.e- nauju nariu. Buvo išrinkta sei- 
tą. įmo rengimo komisija: Vincas Ba-

Anoj pusėj to ežero nuo Loįvell jčys, Juze Lconaitė ir Juozas Že-
“Sandy Beach” lietuvis prigėrė, į maitaitis. Jiems eis į pagelbą 
Simonas Matukas, sulenkėjęs lie-1 valdyba ir kuopos visi nariai, 
tuvis, maudės uzsisnapsavęs. Puo-1 darbas jau pradėtas. Nutarėm 
lč, galvą persiskėlė ir poros ar hviesti irtikimės kad atvyks.daug 
trijų pėdų gilumo vandeny nu- garbingų svečių: Dr. K. Pakštas, 
skendo. Plaukikai ^.užmynė 31- Kun. F. Kemėšis iš AVasliingtoiio, 
Ištraukė.' Pulsas mušė. Bet prie-j ^dv. Juozas Vervečka iš Bostono, 
teliai nežinojo’kas .daryt; Ir no- Kwi> J. Čaplikas iš Providenee ta; 

į bėatgaivino nabago Simono^ Pa- 
: liko našlę su vaikais. Per kitus 
išvažiavimus, ypatingai didžiuo
sius plaukikai neprivalėtų su van
deniu žaisti.

Žinių ir. mokslo kampelis įsistei- 
Įgė Palangoje. Ponas S. Bugnaitis 
Mįgyedč krautuvėlę, kurioj bus lai- 
Ąrašeių, knygų,’ -vėliausių prane
šimų, laikraščių iškarpų, telegra
mų biuletenis ii* tt Pats vedėjas 
apsiima studijuoti ii* aiškintį vi
sokius klausimus. Turėsiąs.Ques- 
tionBoš.” ,

tos

dar 
To-

.Inos.

DETROIT, MICH.

Vyčių susirinkimas.

Nauja valdyba.

viee-pirm. Petras L auja vardyba energingiau pasi- gas. Garbė programo vedėjui tė-
<T. Svirskui, 

rovei, pakvietė naują valdybą už- tvarkdariams. “Palangoje” ran- 
imti vietas.. Įeina: J. Jankeliu- dasi Vytis Gatve, neužilgo rasis 
nas pirm., A. Mitrikas pagelb., A. ir -Vyčių vasarnamis su parašu 

a

T. Linksmute.

••

Palangietis.

WORCESTER, MASS.

BRADDOCK, PA.
_— •<«

iŠ šičion atplasnojo stambūsIr
Nauja valdyba susideda iš ener-1 nariai. Laiškais prisiuntė adre- 

gingų vaikinų ir mergaičių. Yra Įį sus, narinius mokesčius ir įsira- 
vilties, kad šauniai dėl vyčių pa-1 šė amžinaisiais šv. Kazimiero 
sidarbuos. K Abyšala išreiškia Draugijos nariaisj 1) Grasilda 
agitatyviškus žodžius, kad šttL^kiatien.5 $35.0 Oir .2) Antanina 
nauja valdyba ir visi nariai gau- Gailenė $35.00.Šiuomi, Tamstos, 
niau bendromis mintimis jaunuo-|savo prisirašymu prie Šv. Kaziną 
menės gerovei padirbėtumėme. ĮDr-jos, sustiprinote spaudą, kuri 
J. Jankeliūnas, naujas pūminta gina tikėjimo ir Lietuvos laisvę, 
kas, taip-gi jausųimgai prabilo, uą ta*> jums, ištikimos dukterys, 
kviesdamas, kad per ateinantį Lietuvos garbė, o visiems kitiems 
•pusmetį visi pasirodytumėme sa- sektinas jūsų pavyzdįs. Dr-jds 
vo darbais, o ypač tęmyti balsavi-l yardu tariu didžios padėkos ir pa- 
mo bei svarstymą laiku, kad į.lgarbos žodžius. vv.
vykdžius naudingus nutarimus. . Kun. P. Kasciukas,

Šiame susirinkime dalyvavo sve- ^0 E. Majn Street, •• 
tys iš CIeveland’o, vytis, Pranas.ĮAništerdam, N. Y. 
Bortnikas, kuris, pakviestas, pra
tarė gražius linkėjimus nuo L. V.| 
25 kp. ir ragino kad vyčiai visa-1 T. 
da darbuotųsi įsvieno. I .

Po snsii'inkimm dat pažaista Prakalbos Parapijos - svetainėj. 
Po anmnkunu du Pa’^ Kalbės kuli. Jf. Kemėšis.: Todėl 
L. VySiij 19 k». piknikas b JPkemudofata visi- sm .■■.•paprasta 

liepos 15 d. Abyšalos darže, Kasl®r!?ft* -r T - * j- 
-va /* • x x4 Liepos 15 d. L. VyeiaL duoda iš-norite pasiliriksmyti, ■ pasimatyti į v. . L . . T . %, , ■, v.' važiavimą ant laivo. Laivas įseissu draugais-eims, atvažiuokite. O I • •«. , .. . .,.® .. ., , . nuo Statę St, tuojaus po pirmųtaip-gi įsame piknike bus komedi- .v v i-/ V ’a

-at • -i mmių. Kas mylite ant vandensjantai. Nepamirškite. . . I . , .. .- „ pasivažinėti, gerų laikų turėti,

misija K. Daųnis ir F. Stankus.

Adv. P. Mileris iš AVorcesterio, 
Kun. D-r. J. Navickas ir daugelis 
kitų. . - ■

Visi moksleiviai rengkit^s iprie: 
šio istoriško įvykio, . gaminkite 
svarbius, naudingus įnešimus, 
rinkite atstovus. Kuopos nega
linčios* siųsti atstovus siųskite į- 
nešimus ir patarimui AVorces- 
tefio kuopa visus kiveeia seiman 
ir sykiu pasigerėti brangaus ir 
garsaus poeto Maironio parku.

MirtosŠakelė.

. Birželio 29 d. buvo laikytas Fe
deracijos susirinkimas. Visupta. 
ma buvo kalbama maldą, po tam 
perskaitytas protokolas ir priim
tas. Tolinus buvo kalbu apie ge
gužine, kurios šiais metais yra lai
komos Maironies sode. Federaci
jai gegužine pavyko, -nes atliko 
gryno pelno $31.90. ‘ Tolinus pir
mininkas. pranešė, kad Federaci
jos contėas sumanė sukelti vajų 
po visas Amerikos lietuvių koio-. 
nijas^ Didysis vajus bus moks
leivių naudai. Jau mes vvorceš- 
lęrieČiai knygutes priėmė ir stosim 
į darbą* . Stengkimės kųdaugiąu* 
šia. išparduoti, nes yra. skiriamos 
dovanos tiems katrie jaugiau iš*

.. EASTON, PA.
' v ■ - •

• s

LDS. 40 kuopos. mėnesinis susi
rinkimas buvo liepos 1, tuo jaus, po 
pamaldų pobažnytiiičj svetainėj. 
Susirinkimą atidarė gerb. pirmi
ninke p-le M. M> Mitruliutė. Ji 
buvo delegate LES, seimo. Išda
vė -raportų pavyzdingai, kas buvo 
priimta, su dideliu entuziazmu. 
Kuopa užsisakė 25 knygas, kurios 
bus. išleistos gerb, kuu. F. Kemė
šio.. .. -

jautai. Nepamirškite.-

u— 
HARTFORD, CONN.

T - • L <«. ,

mišių.

M. S.

UTICkN.Y.

jV. B. Brooklyno “ Vienybėje” 
užsipuola ant mųsų gerb. kita 
Zabielos, dėl M. A«, kum buva ko
lektorium prie durų. Įįuūįangi taj* 

'.kolektorius neveda blandas gy- 
.patd.uįją. Pinnu dovairi yra $50, veninio ir nėra praktikubjuntiB 
antra šo, trečia. $15, ketvirtu $10. katalikas, tai .buvo prašalintas.

A.

NEW BRITAIN, COSN. ’ 
’ - VI

Visiems New Britain’o 
viams katalikams pranešu, 1 
mūsų didis veikėjas kalbėtojd 
rašytojas,, nenuilstantis dar® 
to jas lietuvių katalikų darba 
kų tarpe, kun. F. Kemėšis krf 
pas ihus 15 d. liepos nedėUosj 
kaita bažnytinėj. Į|
pas Chureh ir Startley Stę. | 
kviečiami visi LDS. nariai ta 
nariai atsilankyti. 1

Dabar pranešu, kad vietina 
D. S’. kuopos susirinkimą# || 
15 d. liepos, tuoj po sumai paa 
jos svetainėj. Yra kviečhmj 
si nariai atsilankyti ir išgirsti 
portą iš seimo, kuris delegatei 

. Tcipgi ir nauji na

; ’ pasipirkite tikietus iškalno. Gali
ma gauti pas narius arba Vyčių 
Kliube. -Kaina tiktai $1.25. 

į Rugpjūčio 12 d. šv. Jono Ėvan- 
____  . gdisto Dr-ja rengia apvaikščioji- 

. Liepos 4 d. įvyko* L. Vyčių’K M 25 tadų draugijos gyvavimo. 
A Apškr. 'išvažiavimas “P^aų-pžMpčia visus-diungus tam tik* 
goję?’ Buvo sūvažiavę iŠ» L. Vyčiai gavę už
linkęs Mass. kolnijų, Nevr tWo,j kvietimą, • nutarė oficialiai daly- , ,
Bonnsylvanijosų IVashingtono, B. | vauti visa kuopa. Gali būti, kad išduotas. ' _
C;. Jaunimo buvo’ daugybė; taip-F*draugijos-tą patį padarys, bus prirašomi. .

LAWRENCE, MASS.

Vyčiųpasekmės.

gi ir -suaugusių vieną i.T' i "g-ėgš!-
kuri turi tarpe du sūta mylta 
čius Vyčius atpyakūjo su ąūtomm Ii 
liiiiu iš Penmyivtaijbs.' K dva- JI I 
riškių dal^'ayd gčfū. tčiuiš IJrbb-ji 1 
na vyčius, f od, Centro-pirm.,tėvas ! I 
Mockus, tėvas Juškpitis, tėvas I. 
Viriniųiskis, tėvas jurasi klieri-Į • 
kai: diakl Jfranoiškūs Strakaus-|į 
kas,.Steponas Mnoižys, V; K -Ba* H ». 
čys. Tiup-g.i dalyvavo iš IVash-' į į 
ingtąno J’/DauŽvūudis, Giedrinta- į į

lAfAYETTE REAITY GOMPART1 
•;Mesperkatnct it^aiduo^md namus, ūkės, kraūtuwj igrij 

draųdžiam namus, rakandus, automobilius, sužeidiitum ir į 
tt,.' SuAdsais reikalais kreipkitės į mūs agentūrą ta btife j 
užganšdintk . V1 ‘..1

‘ LAI?AYB'l’Tffi RĖAI.TY COMPANV j 
. rml estatLv jfc mmuNcn -. . J

' W Avatųri, < . Cambridge
' VINCAS J. PECHTIIŠ ir DANIKUOS & &WKA8»
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DARBIN.INKA8 ■ma

VIETINĖS ŽINIOS
~ ai'

f ą.---------- .------------------

SKAITLINGAI LAN
KOSI.

NEWTON FALLS, OHIO.
4 •

• Į Šv, Petro parapijos va
sarine mokykit],, šįmet vai
kai skaitlingai lankosi. Pir
moje mokslo dienoje moki
nių užsirašė . apie 400 it tas- 
skaičius kasdien, didinasi. 
Mokykla vedama labai tvar
kiai. "Mokytojai yra parink
tieji.. Gerb. kilu. P. Moc
kus, ■ du sykiu į savaite, mo- 
kys^aštiuito skyriauš moki
nius Lietuvos istorijos. Ki
ti mokytojai yra: , Idel&as 
&V Kiieižysf vhi*g4)iiinwkas 
Karbauskas, Antanas Knel- 
žys, A, Kybiiriute, Jonas 
Plėvokas, A, Savilioiiiiite, 
M. Duobiate, Jeronimas Ve
nys, A. Zeneviciute ir AL 
Verveckiute. Mokytojai de
da^ visas paštangas;.* kad mū
sų vasarine mokykla atne.P 
tų geras pasekmes.

Tėvai, kurie dar neat- 
simitete vaikų mokyklon ir 
jei manote, juos leisti, tą 
tuojau padalykite, nes jau 
greitai nebebus vietos.

Žinąs.

S. L. R. K A. 284 kp. liepos 15 
d. rengia pikniką miške 464 Seotts 
St-.

Čia miestukas nedidelis, o iš vi
sų pusių stovi , šie miestai Akron, 
Pittsburg, Clevelancl, Youngs- 
town. Čia yra keturios dirbtu
vės.

Visi lietuviai kviečiami į pikni
ką. Kai labiau susiartinsime, tai 
sutversime LDS. kuopą.

P. B.T ¥

reikAlingas vargonin
kas, gerai pažįstąs bažnytinę I 
mužiką ir niokąs organiztioti ir 
vesti bažnytinį chorą. Algos i-i* į- 
eigii klausimu kreipkitės: —

1 Rev. A; P, Kodis,
207 York St., Brooklyn, N. Y.-

. JONO TARVIDO D^ĮiawA <

.....................
Tik ką išėjo iš spaudos 

spaudinti ant.storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama už 5 dol.

“DARBININKAS” 
366 Broadway,

So. Boston, Mass.

Tik ką, gavome naują siun
tinį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me . Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.. ’

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos* "gražiai at
spari dinta ir nepaprastai pi- 
gį- kaina. -Tiktai vięnas do
leris šu prisiuntiniu.

įjlHHt n-i M(K*r>c

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKA8)

D A N TI S T A S

*

tfUDIKlV

. 'SL*n» akyrloje rneaklkra'
- nao faUto-gvfldtiisIm rtl- - 

‘ laitu įdomina, bOAian^ms A j
.siotlnonu ir motinoms jau-, 
ng kAdlklę/

KOdlkly aprGpĮnimaa ir im. 
ndlimaa yra: dalykai gyvos ■' 

■ svarbos Šeimynai ir tautai . 
ir^nea jaučiame, kad tai 
yra dalykas. kurj mea tu* ' 
riino|roguIIarHkais !>Ika*( 
tarpiais atvirai ir'laisvai . 

I
ęergvUdentLl

DĖL APRŪPINIMO *f 
; MOTINŲ IR JŲ 4 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Si
atx

1.

2.

3.

“Akloji Mergele arba Liurdos

Stebuklas, drama 4 aktij.

, “Fabijola,” drama 5 aktų.
“Germaną, ”-drama2aktij?

Šio's dramos .yra religiško turi
nio. Perstatyti visai nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų užbaigi
mo vakarams. Kainos už visas 
tris 45e. Atskirai neparsiduoda. 
'Užsakymus siųskite ;

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

TIKTAI 35 CENTAI, 
/nepaprastas pigumas. V 
•Vienam mėnesini laiko nupigi

name nepaprastai reikalingus 
kiekvienam lietuviui dalykėlius, 4 
būtent: ‘‘Didelį spalvuotą Lietu
vos žemlapį ir Lietuvos Valstybes 
Konstituciją. Abu TIKTAI už 35 
centus. Kurie norite tuos insigy- 
th.pasiskubinldt&užsisakyti, nes 
tokis pigumas bus tiktai per vieną 
menesį.

“DARBININKAS”

NAUJOS KNYGOS

. Knygute yra didėlio for
mato (5x10) 68 pusi., popie- 

. ros yjršeliais. c. _______ '___
Kaina tiktai 45 centai. 

Agentams nuleidžiama 40%.
Reikalaukite pas: 

“DABBZiVLTKAS” 
366 B’way, Boston Mass.

i PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

ra

[Pardavimui pas Just} Krautuvininkų . Penkių kokybių;
* KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO
! EAGLE MIKADO
: EAGLE PENCfL CbTlPANY, NEWY0RK _

—' Tel Broektoiu 5112---W. ' 

(Kampas Bi'oad Street)

705MainSt., Montello, Masu,
,' -.. . 

su Geresniu Kuru

Turto Norma. Uosis. Kaina. . 
Mūsų Keliai. Krupavičius. 
Algimantas. Dr. Pietaris 2- 

tomu........ ..........$1.00
Lietuvos Įstatymai ........... ..$1.50
Palydovas, su žemlapiais.... .50
Teisių Vadovas ir Patarėjas .50 
Lietuvos Pilių ženklai (40) .65 
Klaipėdos Albumas ........ .50

Visas šias knygas galite gauti 
“DARBININKAS” '

366 Broadway, So. Boston, Mass

•• »

.45

.25

K-adikis Turėtu Mankštintis.
Jaunas kūdikis nejučiomis mankšti

nasi kada, niėto ranku temis ar Rojo-: 
jais, gniaužydamas delnus, voliodama
sis po lovute. Net verkimas yra mtni- 
kštinimosi forma ir todėl mes sakom, 
kad kūdikis kuris niekados neverkiu 
nėra norma i iškas:

Dienos metu,'budint, kūdikis nuola
tos kruta. Svarbu įsidaboti, kad.jo 

‘drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip . jo krutejinuti bus varžomi. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti priseg
tą. prie augštosios kedukės, arba prie 
lovos, kad jis negulėtų vartytis.

Pasijudinąs gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui mankštintis. .Jų gali
ma pirkti įvairių rūšių. Vidkštiko ne
rekomenduojame pirkti ' kadangi jau
nų kūdikį nereikia akstimi stovėti 
ant kojų. Dėl to. daug kūdikių gau
na išklaipytas kojas, nes jų- kūnas 
dar nestiprus vaikščiota •

Karletuke reikia parinkt i atšižvi'l- 
glaut į kūdikio parankutną, o ne ma
dų. Tai turėti} būti keturių ratų, .go
ri} SprendŽinų, Su geru apgaūbstu, ga
linčiu apsaugoti, nuo saulės ir vėjo. 
Ji turėtų1 Imti ruiminga su užtekti
nai vietos paloms, kati ypatingai šal
tame ore kūdikis butų gerui apsaugo
tas nuo. klimato. Sulankstomos lca- 
rletukės irgi yra geras ■ parankamas, 
ypatingai jei kūdikį reikia vežti trum
pų kelią* Vienok nereikia kūdikio pa
likti jose ilgam laikui, nes dažnai jie 
neparankus ir kieti.

|e|►J

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontahine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontanl- 
n§ plunksnų. Pirk dabar.,
Kainos: $1.50, $2.50, $3., 

$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
866' Broadway, 

Boston 27, Mass. r-

Gerinusias nvišiiiis .parinkto . irieno iv 
geriausio cukraus parsiduoda po var
du Borden’s Brauti Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos - atsidėjo 
ant šito puikaus pieno. - Penint suiyg 
nurodymų, jis duoda arčiausį panašu
mą-į motinos pieną. ..

Borden’s Eagle Pienas šiandien auk
lėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
juo Išauklėti-, ir kurtų tėvų tėvai bu
vo tuo pučiu pienu išauklėti ’6(> ir ’70 
metais ano šimtmečio. Kada apsvars
to!, kad Borden’s yra pienas vartoja
mus per tris gentkartes ir vis labiau 
vartojamas didesnio žmonių skaičiaus,’ 
tai sakai *tam turi būti priežastis. O 
priožustlst ta, kad jis i>asir<>dė esąs-pa
tenkinant is ir saugus per tiek laiko 
kad žmonės jame turi pasitikėjimo.

Nežiūrint kur esi šitoje plačioje ša
ly nr Kanadoje, visur gausi tą aptį 
šviežią BordėiCs Eilgle Pieną beveik 
kiekvienoje. krautuvėje. Visais atžvil
giais. tai yru saugiausias plėnim kūdi
ki! kada motinos pieno nėra.

Kada prisieina- jūsų kūdikius išauk
lėti į stiprius sveikus vyrus, bei mote
ris, niekus nerti taip svarbu, kaip 
maistas pirmose dienose. Todėl žmo
nės jau senai pamėtė handineję; Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pjenas išseukii jie nepuola | rū
pestį. l»et pastato kūdikį ant Borden’s 
Eagle Brand Pieno. Pasinaudok pri
tyrimais tiek milijonų vaikų paskutt- 
nlų trijų gentkurčių.

i NMįtiik šitas strtnpsriiiiA kas- sava:itę 
. rūpina motinos pieno -vietos užetu^ą. . ir pašidėk utcičut.L

Y 
X
♦J - Tilt kų gavome iš Lietuvos nepaprastą, kny- 

, X. gų, kurioje užrašyta viskas? kas dėjosi Lietųvm 
<♦ je karė metu, čia kiekvienas Tas,, kiek Lietuva- 

• ir jos vaikai iškenfejo nuo mų, vokiečių ir kte
-Žį* tų. YraMai nepaprastos."vertes veikalas. Kiek'-
Y - vienas lietuvy^ turetij jų sau atminčiai įsigyti. 

X Knygū yra didelio formato,- su pąveįktdai^, tei
Y 164 puslapių. * , .4 . ; ;

Kaip atigščinu rašyta, dažnai npsi- 
taiko, kati motinos neįstengia žindyti 
savo kūdikių Ir tarta reikalinga parū
pinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas, sveikas karvės plonas, tinkamai 
pasaldintas, gerinusiu cukrumi, ir at- 
.miežtas refkaliiinu kiekiu viuuleus pu-

TeLSo. BortonSMM |

DR, J. G. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS fiB 

CHIRURGAS,
606 BR0ADWAT, 

BOUTH BOSTON, MASE. 
(Kampas G St Ir BroadwayJ

VALANDOS ^tl, 2—4,

i

NėmKgiandCoke turi daugiau carbon 
reikalingi austo šilimai daikto li
vrą pilnas kuras. ’ /į • •
NevfiofcDGMte ttiri mažiau pelenų-^ ,v Tw .1 į V/ui \ i\i * ' V J 
iieoenusimefa. V 1 ■

. Nem/EngiandCoke 5Tra geriaūsis kinas 
jūsų namui. ■ “

SMULKŪS—DIDESNI—DIDELI .

Coke
111 Devonšhir e S t, Boston, Mass.

Main 8532 -TELEFONAI-- Main 2723

V N

LIRTUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEB
• (KASPARAVIČIUS)' 

Laikinei perkėlė ofisą PO M& 
425 Biak»wr, So. Koštom, Mjjul 

Ofiso Valandos: 
Nuo.IO Iki 12:80ryte Ir nuo 1:10 

_ lkl 6 Ir nuo 6 :801kL9 v. vait- - 
Ofisai uždarytas subatoi vakarais 

Ir nedaliomis.,

7

šiiiomi.pianešama Water- 
btiry’io lietuviams darbinin
kams;. kad “Dar]>ininkę” 
galima gauti’ pas vietos lie
timu veikėju, darbininkti 
gerb, Tuo^ą,- galiūnę, 844 
Baili; St., AVaterbury, Conn. 

pas jį galite visuomet 
ti 'įniisiĮ. laikraštį.

“Darbininkas”

Inčlomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo' Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi-' ■ t 
rašyti. Kaina- 50c.

Nedaug teturime.

DR. JOSEPH V7ENREĖE
90 Hun’tington Avė;, Boston, Mass, Me
dicinos Profesorius Universitete, Spe- 
cijalistas kraujo, skuros ir šlapumo Il
gų, taip-gi reumatizmo. Kalba leUkiš- 
vakae. Petnyčiomis ir nedėliomis pri
loti. Ofiso .valandos: nuo 2 iki 7 vai. 
ima pagal sutartį. Telefonas Bark Bny 
0379. Rezidencijos Roxbury 5397—R.

Darbininkai,

Rašykit ės prie"

L. D. K. S.
ffi©ffi©©S©®ffi©©S©©©©S©@©©©@ffiffi®

Į M ttetg gontli Bostono

DR, H. S.STONE
į AKIŲ SPECIALISTAS Į

•99* W. BROAD WAT
i VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 V, vak.

.....——

_ Tel. 80. Boaton 270 E 
J. MAC DONELl, M. D. 
fMlaut HMlcdlbdti ir UetttėUkaV I

Onso Valabdob: ■
HyEali ĮH 9 vaL Po pietų n*Q I—M. H 

Vakarais nnp 6 iki 9. B
6N Broadw»y, 80. Bosini. I

*2 Didelitį Laivų. Išplaukia Kiekvieną Savaitę 
per Brenien

KELIAUK į seną tėvyne Amerikos laivu. Buk užtila'iutas, kad 
aut to laivo gausi gerinusį, patarnavimą. Trečios, klesos kam
bariai-2', 4 ir 6 žmonėms, rūkymui kambai-iai. knygynui su jusi} 
kalboje knygomis,,'daug paviršiaus laivo,^gerasuvidgis—-tie'Vist- 

daiktai kokie galima rasti aut šiij laivų. Laivui yra šie:
I.ONOON. PLYMOrTLI 111 ('HUnuoVllU 

Piv.ddent Palk
PrcsMcnt Vau liurcn

- . l’rcfddcitt ittiJiroc
Prealiient .Idains 
Proiidcnt (Įitrfield ■

r

: 1 BmiMEN Į
. . Georyc Wasliiii{itou

.-inte rica
Preiiiilęnt Roosevelt 

'Presidevt
, Presitlent Artkur.

Presidcnt Fillmore
Į CJierbourffiį ir fiouthtimppyuą—Laivas S. S. Levlathan

. Užsisakyk laivakorte šIan<llen-«-elk pus jūsų' vietos agentų arba’ 
rašyk pas—

UNITED STATĖS LINKS
45 Broathvay, New York City

Ąyenlai t.imtosc miestuose 
Vedėjai

tJNITED STATĖS SHIPJING BOARD

*

“DžYRBININKAS”
366 B ’way, S. Boston, Mass.

negalėjo suvirškinti
■* . SAVO MAISTO.

Dabar jaučias geriau negu kuomet 
per 20 metų,

.l’<nms Jolm Richtird iš Woon'o, R. 
.. duoda tokį nuostabų pareiškimą: 
Dabar aš jaučiuos daug geriau'negu 

aš kuomet jaučiaus l»e.r 20 metų.‘Kuo
met aš sugrįžau iš karo su Ispanais, 
tai aš buvau visai susinaikinęs. Per 
4 judrus aš nesitikėjau, kad aš }>asitai
sysiu. Aš išmėginau mažne viską kas 
tik yra ir imidėjuu imti Nuga-Tone’ą. 
Ilgi] laikų- aš negalėjau valgyti to. ko 
aš norėjau ir turėjau skausmus viso
se kūno dalyse ir negalėjau, nieko su-' 
virškinti, liet šiandien aš esu visai 
kitas žmogus. Aš turiu gerą-apetitą ir 
gerą sveikatą. Ačiū jūsų štebuidlngiun 
Nųgti-Tone‘uL!’' šitas didysis sveikatos 
ii- stiprumo taisytojas turi lakstančius 
tokių drangų. Pamėgink jį pats ir į- 
sįitikink. Vieiiani pilnam mėnesiui. gy
dytis tik $1.(10. Nuga-Tone'ą parduvi-- 
llėjtt visi geresni aptiekiniiikai pozitin- 
gai gartmtuoihimi, kad suteiks pilną 
iHilenkinbuą, arba‘ pinigai liūs sugrą
žinti (garantiją rasi prie kiekvienos- 
bonkelės). arba tiesiog pasiųs apmo
kėtu paštu Natioual Laborutoi'y, 1038 
S. \Vabasli Avė.,' Chieago, pasiuntus 
jiems $1.00.

PARDAVIMAI
;19 LOCŪST ST., DORgTIEŠ? MAŠS. 

9 kambarių namas,, šiltas ir Šaltas van
duo, maudynės ir skalbynės. Pirmos 
rūšies stovyje. Kaina $4,200. Galima 
matyti tarp 2-7 po pietų kasdieną. 
Kampinis namas, 1 karo garadžius. *

28 LOCUST St., 6 kambarių, mūrinis 
namas, Šiltds ir šaltas vanduo, mau
dynes ir skalbynės, elektra. Pirmos 
ldesos stovyje. Kaina $3,500.

24 ir 26 LOCUST St. 7 kambarių 
mūriniai namai. Kiekvieno kaina 
$2,800. Gasas ir toietai yra.

ARTHUR C. BRADY
20 Chauncey PI. Jamaica Plain

Tel. Jamaica 839—J.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mielnlklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conn. - 

C. Lablcklenė, vice-pirmlnlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

P. Lablckienė, iždininke, ■
44 Madison St., Hartford, Conn, 

Marijona Katkanskaitė, fIn. raštininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn, 

R. PundzlenS, prot raštininkė,
19 Walcott St., Hartford, Conn< 

Šios draugijos susirinkimai būna kas * 
antrį nedėldtenį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

PARSIDUODA
PARDAVIMUI Drapanų Krautuvė.. 

Stakas ir rakandai ■ turi būti parduo
ti labai greitai ir pigiai..Atsišąuki-t pas 
M. N„ 565 Main SL, Cambridge, Mass. 

k- ' (10)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
višoidų- žolių, šaknų,-žiedų ir tt. 
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, GOe. ųž pakeli arba 6 už $3.80. 
Puplaiškių pakelis 3Jc; arba G už $1.75. 
Trukžolių 30c, pakutis arija ® už $1,4(1

žoles sutaisytos nuo nervų, Išgąsties. 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra .vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo,’ 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85e., 6 už $4.50. '

Knyga “Daktarai Namuose” aptašo 
visokius žoles ir sū daugeliu naudin
gų receptų — $1,00. .

Jiostis gydanti visokius niežulius ir 
.odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65e. . •

Viskas huną su prisiuntlmo kaštais.
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Valdybos antrasai,

m. iki - i-nt

PIRMININKAS —VI. Panlanskai,
314a 8-tli St Tel. So. B. 3335—M. 

VICB-PIRM. — J. Jarnša,
440 E. -G-tli St, So. Boston, Mass, 

PROT. RAšT. — A.« JanuSonis,
1426 ColumbiaRd., S. Boston, Mass. 

BTN. RAŠT. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS — L. švagždls,
111 Bowen St, So. Boston, Mas& 

TVARKDARIS — P. Laučka,
393 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS anrašas reikale
366 Broadway, So. Boston, Maus. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-n 
, nedėldtenį kiekvieno mėnesio 1-mą vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492. H< 
Seventh St, So. Boston, Mass.

T7
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JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS 65 CENTAI *1*
■ ■1 - - ’ 1 ■, . '■ ■’ -■ '1 1 . . -1 /

X- ■■ Klausiate pas:- ■ ■_ ■ < • Y
_y ;'‘mA?ĖUlN}kKAS”..;, ' ' y-. X

X'. 366 'W.-Bi;‘oa<Iwayj Sąiitii Jložto^ Maga. ' ♦£

.* - -

Karo Užrašai

*
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BOSTON'O IR APIELINKiy BIZNIERIAMS
. “ . t

Turinio labai gražių steninių (Biteliu ir ma
žų KALENDORIŲ, kurie justi noTėhunete, kad 
tokie būtu laiku atspaudinti, prašomi ateiti į 
■JDarbininko” raštinę ir pasiruiktt -Pasirinki
mas didelis. •

D A B BIXI N K A ,S
SSd.TV'est BntKliMU, NattfTi I J<>,s(<>n.. M«ss.

DAKTARAS HENRY C. TURNER I
!. '.•■ '■ ' —J' ' ; ‘ .... ©
y Buvį\s seniau 1094 'vv.tmblngton Sh, NotjihhuL Mass., ir šiuo laiku įmigęs || 
1 mokslų Harvardo Uiiiverslte' l-r Mnssnchpsetts TeelmoTogijOš Institute- 
j gavęs laipsnį, praneša kurt..jau pradėjo ‘geitfsmlč gydymo ’pttildlkų Ir. 
j tĮimlgyveno po nunuTlu •. . ■
| 40 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS. $ 
t k . Kampas Cdlunibus Avenue , .
S .TelephoneBaękBny824ą. . .. ' P ■ , • $
■». ‘Vntumtoš:,'Š lkl‘4/ir 6 Iki 8:39 vak, '-Uyttnės.vai. ir ntylėllmna susllnniš.

(APDRAUDIMAS) |

® imant Insuranee . (Apdr'iuidi- & 
» mų) nuo ugnies ant namo arba » 

tvutoinobilliius nelaimės ir puvo- gį 
$ girna arba siimušiino krautuvės © 
a stiklų, tėmyklto idant upilrmis- g 
$ tunivt per atsnkunčias kompiujL S 
® jas, idant nelaimei atsitikus gali- S 
$ tumei pilną atlyginimų. Alos re- ® 
S presvntuėjiun tvirčiausias- ir ge- [g 
,® riituslnu kompanijas Amerikoj, ir ® 

mes užtilytlnmn pilną atlyginimų B 
neini mes- atsitikime. Boston’o

5 Žymiausi lietuviui bhmierlai b?-® 
$ profesljomilai y ra. mūšų klijen- įg 
Į.J tai, klauskite jų. apie niūkų pa- S

niTna\įmą. ■ ' " . ' ® .
1 EKSPERTAI UGNIES . | 
| APIPREKIUOTOJAI |

Apdraudžiant namus, -rakau- &
6 dus, .automobilius iv taip tolimų S 

krprpĮdtės į "mus dėl geriausio ®

$

© 
I

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

AMER-ICAN BUBBER
! - COMPANY ' ■' 
Arti Kendall Sq., Cambridge

Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELOS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
" 294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 6:80 P. M, 

Gl/vent>no deL
10 Wiwthroi? Stmxt, Eabt BobtoS 

Tel, Kast Boston 152—J.

» »
DID. LIET. KUN. KEISTUMO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS Vincas Zaleckas,
81 Mercer St., So. Boston, MaM, 

VTCK-PIRM. — Antanas Rąstelis,
146 Bowen St, So. Boston, Mass, 

PROT. RAST. — Antanas Macėjunam,
450 E.. 7-th St, So. Boston, Ma*s, 

FIN. RAšT. Juozapas. Vinkevičius,
00$ E'. Bhvay, So. Boston, Mass. 

KASIĖRIUŠ -= Andrius Zalieckas,
807 E. O-th St, So. Boston, Ma«s. 

atAPšaLK A Aleksandra Jalmokas, b
JIS Granite St, So, Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius suslrlukimus kas pirmą nedėl- 
dtenl kiekvieno mėnesio po No. 604 
IVashlngton St, Boston, MašA, 6-tą V, 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na- 
rlų bu savim atsiveskite prie musų dr- 
Joa prirašyti.

, Apdraudžiant namus, -rakau-1 
j dus, .nutmuahllius iv taip tolimu i

patiumuvlmo Naujoj- Anglijo  j. S 
Apdraudimu skyrius po viulovys* 
(o JONG K. KAZLAU8KO. $ 

į VINGENT 4, TENKINS | 
© d Beacon St., Boston, Mass.» 
$ Tvl.' Hny markot- 5840—5841 1 
© _/’■ . j. .. »
's?

u.

J

T

PIRMOS RŪŠIES BARBE
■ 'Nukerpam plaukus vyrams, mer
ginoms ir vaikams..

Turimo visokių kvepiančių toni
kų. plaukams. .

Ateikite ir persitikrinkite, aM tt*
klu, kml busite ■ patenkinti.

C; S. B AB B N
116 D.ORCHESTER AVLNUE

„ :.SOWH BOSTpN, j^ĄŠŠ.
(Ykik- Vat AroA WA'r’lrtwr?m^ 11 fMttį lT»,Pėb» pa&pljM-MHlt <9.-' ■

PIRMININKAS — J. L. Petrausku
252 Gold St, So- Boston; Mftifc 

VĮG&DlRM. ■*- Kafcys Ąmbroimš, .
492 ĘL T-tfi Sty'So. Boston, MnM. ’■? 

RAtT^ Jnūuš Savicką?,
111 Bovvėn St, So. Boston, Ma&* 

BTN. RAŠTININKAS -* J. Svagždys, 
l in St, go, Boston, Mhm
: KA8IERIUS A> Nftųdilun.M, -

EB5 M Broad’ray, S,' Boston, irau, 
MABAALrA ‘’ Eaikla, ' .J - / ?

T ’WlnfiėId St, So. Morton, Mum. 
Drsuglj* laiko iųMttnklttu kat tr^f ; 
nadildiafij )dakvi«oo mtooiila, $-rų val

į & 8«T*ntt» Bt, Boitfc Bo*t»u, MtM,
t '. • •

i
1 <:■ t ■ .
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