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Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos’ ir pasisventiiftas dcl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis# 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 

. net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataiikų. Bažnyčios ... 
rimtybei ir pajėgoms, žmonią ‘ 
vadai, pirmiausia g? kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- 
Javaiiu. -

Vyskupas Kiliau.
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LIĘTU.VOS ATSTOVY
BES AMERIKOJE

Lietuvos valdžia no'reda- 
-uimstttetkldA^mgvnattsToąjąF 
tarnavimo saviems pilie
čiams gyvenantiems Ameri
koje ir besirūpindama ją in
teresą apsaugojimu, o lygi
nai turėdama omenyje ir 
prekybos santikią tarp Lie
tuvos ir Amerikos’ išvvstv- *■ * 
mą, yra nutarusi steigti A- 
merikoje du savo Konsula
tu — vieną New Yorke, ki- 
tą Cliicago jė.

Skaitau savo malonia ir 
garbinga pareiga pranešti 
Amerikos lietuvią visuome
nei, kad šią metą liepos mė
nesio 18 dieną New Yorke v- 
ra atidaroma pirmoji istori- 

■ joje Lietuvos Konsuliarė' p 
staiga Amerikoje.

Dr. Julius J. Bielskis vra* •« 
Užsieniu Reikalą Ministeri
jos paskirtas ir Statė De- 
partniento pripažintas, kai
po Lietuvos Konsuliaris A- 
‘ gontas New Yorke. Toclcl
visi užinterėsuotieji asme
nys, malonėkite ' kreiptis 
konsuliariais . reikalais ■ nuo 
š. m. liepos men. 16 d. šiuo 
adresu:

LifĮmaniau Consulate,
38 Park Row, 

New York>. N. T
Kadangi iki -šiolei visus 

konsuliarius darbus atlikda
vo Atstovybė Wasliingtone, 
kas jai labai gaišindavo jos 
tiesioginio diplomatinio dar
bo atlikimą, kurio esama 
nemažiau, kaip konsuliariu, 
todėl skaitau ■reikalinga čio
nai pažymėti skyrium tuos 
reikalus, kuriais . rūpinsis 
naujai įsteigtas Lietuvos 
Konsulatas New Yorke ir 
kuris pasiliks Atstovybės ži
nioje.

■Neto Yorko Konsulatui 
Priklausys:

Prekybos reikalai, 
Faktūrą, iuvoicc’ą ir kitą 

panašią raštą liūdymas,
Turto pirkinio, pardavi

mo,- pervedimo, dovanoji
mo, įvairią įgaliojimą ir ki
tu aktu l i ūdvmas,

Lietuvos, Amerikos ir ki
tą valstybią pasą vizavimas,

G UTiįmo, jungtuvią ir Bu
rinio metriką liūdymas, 

įvairiu- paliudymą išdavi
mas, - -

Pinigiuią pašaipii Lietu
von siuntimas', ‘ : ....

? Palikimą išjiėškujimas: iv 
įpėdinių teisiųi apsaugoji- 
inaš, Pį/iėniimas turto sau
gojimui,V

/. Vcrtiniji,' nuorašą iv iš
trauką iš'įvairią d<kūmom

- tu daryiiuk
- . jyairus laivituukavimo" ir 
jurimnkj reikalai. •

• . H ' • -
■ Atstop/lUs Žinioje liUSi. ‘

DipMiatinis Lietuvos irt-
- ' i- ' ‘ '

/

■y

rr

nuo liepos 15 d. pradeda 
sąmlarbininkauti . “D-ko.” 
Rudeniop jis ketina apsigy
venti BosfoneAiyjiasįoviai- 
dirbti “D-ko” Redakcijoje.

stovąvimas prie Suvienytą 
Valstybią valdžios,

' Prįetclingą santūrią tarp 
Lietuvos ir Amerikos išvys? 
tymas ir palaikymas,

Oficijalis santikiavimas 
tarp Lietuvos ir Amerikos 
Vyriausybių valstybiniais ir 
atskirą piliečią privatiniais 
reikalais, ■

Lietuvos piliečią ir ją rei
kalą Amerikoje protegavi
mas,

1 Lietuvos užsienią pasą,iš
davimas, ( .

Informavimas Amerikos 
valdžios apie Lietuvą ir Lie
tuvos valdžios apie Ameriką 
srityse: • politikos, ekonomi
jos, kultūros ir įstatymą bei 
ją pakeitimą, liečiančią a- 
bieją valstybią interesus.

Tarpininkavimas tarp Lie
tuvos piliečiij ir jir įstaigą 
Amerikoje ir Lietuvos val
džios,

Gynimas senąją ir vedi
mas derybą sudarymui nau
ją farpvalstybinią sutarčių,

Socijalią santikią palai
kymas,

Bendra informacija apie 
Lietuvos valstybės ir vi
suomenes gyvenimo vysti- 
masi. .

Kol bus vienok naujas 
planas pilnai įgyvendintas, 
tai yra įsteigtas Konsulatas 
netik Nexv Yorke, bet ir 
Chicagoje; Atstovybei teks 
atlikinėti ir dalį Konsuliariu 
darbą, kurią New Yorko; 
Konsnulatąs, dėl mažo ' jam 
skirto darbininką skaičiaus, 
negalės atlikti. •

Kuomet bus abudu Kon
sulatai įsteigti, padalinus 
jiems veikimo teritoriją, 
darbui t okiuo būdu. įėjus į 
normalę ir pastovią padėtį, 
Atstovybėje bus sumažintas 
darbįniąką skaičius, palie
kant tik minimaliai reika
lingą personalą tolimesniam 
vykdymui .aukščiau pažymė
tą Atstovybės uždavinią.

Nuoširdžiai sveikindamas 
naują Lietuvos Konsulatą 
New .Yorke, kartu linkiu jo 
darbuotojams ištverjningo ir 
vaisingo darbo; turint vi- 
siionie prieš akis ne kurios 
nors 'partijos,, organizacijos 
ar asmeną, bet visos mūsą 
tautos, visos Lietuvos Tė
vynės gerovę.- •

T. Čarneckis,
. • . Lietuvos. Atstovas.

(i'

* ŽUVO PENKI,
- ' •’ ‘ . >. 4

j'erre liauto* Ind;-—Trau
kinys -su važi ne jo r automobi- 
lią ir.vietoj užmušę penkis 
žmones/ n dū sužeidė. .

: GAVO PRITARIMĄ-

Rymas. —Italijos fašisti
nis premieras Mussolini par
lamente kalbėjo apie suma
nytas rinkimą reformas. Ji
sai gavo dideli pritarimą ir 
po jo prakalbos jis buvb ats
tovą pakeltas. ir nešiotas po 
salę ir giedota fašistą him
nas.
> Savo kalboj jis be kitko 
statė klausimą: - “ Kas yra 

■ laisve i’7 ir atsakė : “Nėra 
tokio daikto, kaip absoliu
tiška laisvė,, vienok daug 
laisvės formą' yra.. Soči ja- 
listai nuolat Šaukia, kad yra 
laisvė ir šaukia už darbo 
laisvę; tečiau tie patys soči? 
j ai i štai n esusilaiko nuo. ken
kimo laisvam ’ darbui; ” ■

Nusisukęs ą socijalistus 
premieras tarė: “ar‘Rusijoj, 
yra laisvo susirinkimą. par- 
lltim en to Ir atsakė: 
“Ne.” ‘

> ' NENUSILEIS:. '

Paryžius. —- Nors Angli
ja pasmerkė Francijos nusi
statymą i ink Vokietijos,'bet 
Francija to nepaiso ir lai
kysis savo. Tą pareiškė 
Francijos premieras Poin- 
care. Jis sako, kad jei Ang
lija būtą kartu su Franeija 
lindusios i Vokietijos Ruh- 
rą, tai - Vokietija nebūtą 
spurdėjusi ir būtą pasidavu
si. . •

PASKELBK, KODĖL
NUŽUDĖ PARA.

Maskva. — Rusijos val
džia paskelbdino priežastį 
ex-caro nužudymo. Tas įvy
ko prieš penkis metus Bka- 
terinburge naktį iš 15 į 16 
liepos. Sako, kad apie tą 
vietą ėjus kontrevoliuci ja ir 
ten buvę Čeko-Slovaką jėgą. 
Bijoję, kad caras nepatektą 
ją pusėn. Caro šeimyna vie
name. kambaryj e buvo pa
statyta prie sien,os ir revol- 
verią šūviais, sušaudyta. 

. Paskui mišką lavonai" buvo 
sudeginti.

MARŠRUTAS
Kum Kemėšis lankysis po 

lietuvią kolionijas L. 1). K. 
S.r reikalais sekančiomis .die
nomis; ’ - ♦ -s, ■ \ ‘ .
Liepos 18 Brighton, Mass.- 
Liepos 19 Norwood, Mass. 
Liepos 20 Montello, Mass. . - 
Liepos 21 Mjddleboro, BĮass. - ‘
•Liepos 22 .Loveli (dienąj /

. Laurrence (vakare) 
Liepos 23 Nashua/N. H. ' . •.■ 
Liepos 24 Manchester, N. H. / • 
Liepos 25 Atholį Mass,

•V
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TĘS STREIKĄ-

■Brdctitoii, Mass. — Majo< 
ras Mauni tg buvo streikuo- 
jan tiems š iaučiams pataręs 
padaryti i 
t i ar tęsti streiką ar ne. Tai 
streiko vaė ai' ne mitingą, • b 
pikniką surengė ir ten 
tarta streiką tęsti.

TELEEONYSOIŲ STREIKAS. •
-v •

Naujosios Anglijos teiefo- 
įąvsčią streiko padėtis pa

blogėjo. ' Telefonystės jau 
norėjo grįžti‘darban, jei vi-, 
sas sustreikavusias telefo- 
nystes -kompanija priims. 
Bet kompanija sako, kad to 
negali padarytu. Pareiškė, 
kad telefonysčią daliai, su
streikavus, ■ priėmė nauju 
merginą su išlyga, kad dar
bas bus nuolatinis. Todėl ją 
negali atstatyti. Kompani
ja'tokią tuti užtektinai, te
lefonai veik normaliai vei
kia, todėl. Ampani j a. mažai 
tepaiso. . ■ r

ritingą ir balsuo-

nll-

TRUMPY S DARBO •
DIENA-

Cfary, Plieno‘korporacijos 
bosas, pareiškė, kad 12-kos 
valandą clieiia būsianti su
trumpinta. Sakė, kad dar
bo valandos bus sutrumpin
tos bėgyje Šeštą, savaičią.

GAUS GERESNES 
. ALGAS. ' •

New York< — Vienas di
lino rudens

streikavus,

... r

NEPALEIS.

Bruselis. —Dėlto, . 
Belgija turi laikyti. kariuo
menės vokiečiams smaugti 
Ruliro krašte valdžia nutarė 
siu metą atsitarnavusią, ka
reiviu nepaleisti. Tokią ka
reiviu yra 19,500.

kacl

BANDeRASTI
DĖZERTIRŲ.

Soiitliampton. Atvykus 
Amerikos lai viii Leviathan, 
Anglijos valdžia bandė su
rasti tarp jo jūreiviu —- de- 
zertirą. Bet po didelio tyri-, 
nėjitno rado tik tris. '•

----------r

GRIĖ PER KANADA-

Otta iva. ~ Prez. Harding 
iš Alaskos grįš atgal per Ka
nadą. Jis Vanęouvere, Ka
nados uoste būsiąs liepos 26 
df Kanados valdžia jį gra
ži ai pasitiksianti.

.: GATO DIVORSA.

Londop. —--Moteris Ada 
Diver gavo divorsą nuo savo 
vyro. Teisme ji pasakė, kad 
jos vyras su ja. nekalbėjo per 
3 metus ir 2 mėnesiu. '

džiąją banką 
ketina pakelti savo darbi
ninkams ‘algas. Kiti bankai 
tą pat padarysią. Tokiu bū
du . baltaranldą proletarą 
padėtis pagerės. Dabar ban- 
ku-darbininką vidutinė alga 
yra $100 mėnesyje ‘vyrams, 
o $75 mėnesyje merginoms.

PABĖGO Iš KALĖJIMO.

Pliiladelpldaf Ra. — Iš 
Ogden, Dėl. kalėjimo pabė
gu šeši kaliniat'~ Tą "padarę 
su pagelba kopėčios, kurią 
slapta pavyko padaryti. Pa
siekę pirmą farmeiį, apru- 
bavojo jį ir atėmė $200. Pa
vogė teip-gi drabužią ir. 
maisto.

PADEGĖ PARAKA.

v

A čion. — Žaibas trenkė'į 
parako dirbtuvę ir išeksplio? 
davo vieną toną parako. 
Vienas žmogus sužeistas. 
Nuostolią kompanijai $25v 
0()0; ’ .

SUDEGĖ DAUG VIŠ
ČIUKŲ.

Ch icago.—Greemvood viš
tą tarnui buvo užsidegus ir 
sudegė 25,000 mažą viščiu
ką. Nuostolią už $35,Q0fk 
be to sudegė $1,500 grynais.

Tarptautinė Koperatyvu 
Sąjunga prisiuntė Lietuvos 
Koperacijai pakvietimą pri
sidėti prie rengiamos š. m. 
liepos mėli. 7 dieną pasauli
nės koperacijos šventes. To
kios šventes, tikslas — pa
gerbti bei praplatinti Kope
raci jos idėją, parodyti visam 
pasauliui koperatiniuką so
lidarumą, ' supažindinti jį su 
Koperacijos laimėjimais 
praeityje ir jos ateities ide
alais ir, galop, .pareikšti 
h’irtąr koperacijos pasiryži
mą, subūrus visas savo-jė
gas, siekti galutino laimėji
mo. ■ - - - •

Pritardama tokiam kil
niam šiost šventės tikslui, 
Lietuvos Kopcracija savo 
Centrąlią orgauizacij ą as- 
ineny, sudarė Vyriausiąjį 
Koperacijos Šventei rengti 
Komitetą^ kuriu įėjo: Lie
tuvos Koperacijos Beudro- 
viu Sąjungos Pirinininkas- 

.•— Petras SfJčuts, Lietuvos 
Koperacijos Banko Direk
torius — Valdytojas — Vin
cas Zakarevičius.: šiauliii 
S rities V art oto j ą B end v< > - 
-vią Sąjungos Valdybos na
rys — Vincas Siuita ir Lie
tuvos Žemes Ūkio Kopera- 
tyvą Sąjįuigos Valdybos na
rys — Kregžde.
Pradedamas savo darba V v -* *- *• 
riausis Komitetas* posėdy š. 
m. birželio mėn. 1 d. nutarė t

L). Priimti Tarptautines 
Koperatyvu Sąjungos pa
siūlymą organizuoti š.
liepos 7 d. Kopė racijos šven
tę ir kviesti irisą Lietuvon 
Koperaciją ir kopuratinin- 
kus dalyvauti.

2) Turint omeny.. kad Iii* 
pos 7 d. Šeštadienis, ir L 
delei daugumai koperatyvu. 
ypač sodžiaus,.'ne visai pato 
gi“Koperacijos Švente, tęs
ti dvi dieni, būtent liepos. 7 
irK

3) .Didesnė dalis šventes 
iškiląiią atliekama miestuo
se liepos 7 dieną, kaimuose 
gi, miesteliuose ir bažnyt. 
kahniuose tą dieną • šventė 
pradedama papuošumi* k<y. 
perąeijos įstaigą- jršhtmdru 
prisiruošimu prie: šyvntes^ 
liepos gi N ‘dienos, aflickamęs.

Jpaęids šventės iškŪĮiiėšy- ^ 
Į dV Kopef aid jos?- steni es.

• Itlięmmįis i visos lūąieratyyos 
riteris] m’ganijūmijos papuošia/ -mva 

ras, diębtuves< guldei 
gėlėmis, ••Ą’yt.uuiąfejo KutuL; 
teta atsišaiddmąts -Ą- phiku- 
tais; užrąšaiš;Xr fe platinu- 
ufsivšaiikunuš iv ko perai4 i ji is 
literatūfe s daro iškilmim 
gus posėdžius, fešmirinlfe 
nuijg kvąridąhtą juiKdę ko 
•Įieravijošr .dalyvhj, risavlvūF 
dyhią bei femuūenvs orgh-

D'.

nizaciją atstovus ir 
menės darbuotojas, i 
vii ‘šas i )aska itaš, pasi 
mintimis, spektaklius ■' 
pinasi šventės dienomi 
traukti i koprratynis 
daug ia tįsia nauju na rh

5) Šventei rengti vi 
sus idaro t am. tikri Ko 
tai. Ten kur.- yra k< 
Imperatyvą, sudaromas 
dcas Komitetas, kame 
ra tik Adenas koperat- 
šventę rengiu jo vai 
vįeiui," arba pusi kvies(t 
sau pageliam ir kitą v 
visūomemmą organizi 
atstovus. Susidarę vit 
Šventei įaugti Komitetą 
atidolmjnnV-susinvša su ' 
riausiuoju Komitetu ir
Iria palaikant su' juomi 
V’i.ausius ryšius.

6) Visas Šventes šure 
nio vietos Komitetą išlai 
padengia dalyvaujant 
Šventėje Imperatyvai*
‘ .7) Liepos S dieną mit-- 
koperatiuinkai. sulig g 
įnybės; vyksta provhiei. 
'dalyvauti vietas koperaty 
Šventes iškilmėse.'

Vyriausias . Koperaci 
šventei rengti Komitet 
pranešdamas Li(\tuvos J 
peratyvu žiniai šią bendr. 
bruožais * užbrėžtą šveir 
tvarką, kviečia visą Liet 
vos K upe i;a<iją gyviausi 
ii' kuoskaitliugiausiai dal 
vaut i. šventoje. Friinind 
mas d a r kart ą- vi ršu j mu 
(lytą kilną šios šventės tik 
lą ir jos svarbią reikšmę k 
peraeijos idi'ją plačios v 
siiome-nės tarpt' susfiprėj 
nuli■ Vyriausias Kmnit 
tas tvirtai tiki, kad Lieti 
vos,koperacija t inkamai pr.i 
jos' prisivengs ir' pasėkimi 
gai ją praves.

Kartu su šiuo skelbiamą 
Ta rpt autinės ‘ K < jperaly va 
Sąjungos kvietimas dah 
vaiiti K operacijos Šventoji

V Įsais Kiąiy vari jės Šven 
lės reikalam prašoma kreip 
tis, į Generaiiių• Vyūiamiįp 
Komiteto šektetmmy V. Za 
karevičiu ądrosu: Katinas. 
Laives Ak'doKu Lietuvos 
Kuperaėijos Buiikaš?’

Vyc KąptrąėlvUVūMži 
; . .. '- .'lyiryli Knjįįittlits

DENTįSUAS BĖDOJ.

OlAcagmV Dehtistas 
Artini r ML Fqx bet raukda
mas 11 metą valkui dantį iš
lauže Žandą ir vaikas mirjk 
Deątįstas buyą-ąuąreštuotas 
ir paleistas pu $10,000 kau
cijos..

MARĖ IK ISGASOIŲI

■ New \
- . ^ ... Auna Seiąrą nuėjo įAiabriet t įstaigas t krautuves; kuhtm

no rėdama gėriu ypąinatyti Ar empora duonos kepyklą
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SUSIŽEIDĖ MERA 
» GATTĖ.

IVareester., — R’osa Gote. 
0 mėtą amžiaus mergaite

orlaivio skrajojimą, užlipė 
ant vagono. • GMaužnš gaL 
vą, netėko lygsvaros, krito 
lino, vagoti o ir mirtinai sus‘n 
žeidė* z c-..-' ‘L W

i,

Franci jos- vi ęrw. mokslo 
yyfąs unsekK kad blusa pie
nu užauginta nėkandtu

• r

tukini n duonkubiliu ii* buvo 
sutraiškytas.. Minėta mote- 
ris krito ant grindą negyva. 

■-■ ■ " - • ' ..
■ ................_4,..................................7 ’ ■

Airfeš valdžia Įvedė pū
domąją paveikslą filmą ven* 
zJirą. - ’ t

: -liepus P ili&VKlaipė*'
dos įr- LMuymė ky*)t<JS; bią‘<i 
atskirai laikytos, bet su pfft-: 
šymu lMvigm Imnįtyige tą- 
fcąąmtmn HvrvivvJ kmmiet ■ 
Klaipėda-buvo paskirta Lie- 
■tuvai. Klaipėdos kvota pri- 
dteą dū'ie Ueįu-vuš kvotos' ir 
umn biepus lv UCl? kną’me- 
uvsj iš Lietuvos Ir Klaipė- 
ylos IŪ2 žmonės galės . at va* 

bei femąūęiivs orga- žiuML arba per metus 24MV.
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.'|Km H South Botton’o utarninkali, 
Ir rubatoml®. Leidžia AM. 

I&tunv BtMo Kataltkv gv. Juozapo 
IUWipn^ 04JUKGA.
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įninkąs”
; ^Thh Wobkeb),

Tat-TVemely Papku.
BabUahed every Tuesday, Thureday, 

f - •

|fed Baturday by Josja>H’a' Lįth- 
pjjjąAMB. O. Associatiom oc Laboh.
U*.-*.—* » U...... ^ ..4.. -
“Entered aH’ Beeond-clae* matter Sept.

/
12,1B15 at/ įtha post offfce at Boston, 
y'MM, undar thė\AcUof Martih 3, 
rĄccontanęe for matling at speclal' ratei 
pi pOBtageurovlded far ln Sectlon 1103,

> Act of Ocl 8,1917, authorlzeii pn july 

h ' . Subicriįfion Rateli a 
į i ' i

*»••*■**»•■*■*«•••■**
į Boaton and suburbs .........>5,30 
I JTorelgn eaantrles yoarly ........ 13.60

12,1818,’
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DARBININKAS
ti gaivink. t Mes tavą seksi
me.

Vyturys.

Ir ližėj o AVasliingtono že- Bet tą Balsą išgirdo tilt 
ulėje baisus šalčiai. Ne tie vienas tos, tautos žmogus, 
šalčiai, Inu-žemę surakina ir vardu Moze, Susiliejo jisai 
vandenį sukausto^ ne tie,‘ su audros ūžesiu, su perkū- 
kur veja žmogų į pastogę ir no trenksmais. ’

Mozė pranešė savo tautie

•t

1923 m. birželio ‘26, 27 d. 
Nėwark, N. d. i
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vandenį sukausto,
____vi

šunelį į pašiūrę, bet tie, ką 
žmonių širdis šaldo ir sąžti|čiams apiertą bakįą, Bet jie|sylvanija) šiais metais kels 

iš eilės clevintą Lietuvių 
į Dieną 15 Rugp.-Aug. Lake 
>Side Parke. . Tai .tradiciona- 
le šios apie!inkės lietuvių ‘i&- 
kilmė. ‘ Kas mat Čia susitel- 

I kia i piKS|antines ik 
rmįinps\ iš Hhenandoafi, 
lliąnoy City, Mt, Carmeį

Scliuykill apskritys (Penu-

. ■ i
Besivado vau j ant demokr a • 

tybės dėsniais, - kiekvienas 
b pilietis gali būti išrinktas į ;
• . Lietuvos Seimą, vienok ne
• -kiekvienas paiegia Seimo 
'. darbus dirbti.- Visos šalies

--•įstatymūs sumaniai įr tiks- 
, . liai redaguoti reikia daug 
J : geros- valios, aukšto mokslo , 
ti- ir gyvenimo prityrimų, Dil- 
p<HUai paaiškėjus II Seimo są- 
r štatui, tenka pasidžiaugti 

-jog teir įėjo geriausi tauto;* 
o ( darbininkai. Geros valios 
. , žmonių, ten netrūksta. Dla- 

ti.,rtaus valstybinio prityrimo 
.vyrų mūsų tautoje iš vįsu 
nedaug, tad ir. Seime jų ne- 

T ^perdaugiausia.: yienok, kas 
‘ turi gana mokslo, suinanu- 

mo ir. darbštumo, tai gali 
, • greit ir patyrimų gyveuiim
. . prisisemti. Ypač yra smagu 

čia pastebėti, kad krikščio- 
. , ti' niškųjų partijų intcligenti 
.' t nes paiegos sparčiai Seime 

ti r. auga.. TarpDiaujai į Seinų- 
ti patekusių atstovų pirmoj ei 

lėj verta paminėti prof. Dr. 
ĮSretą,; plačios erudici jos ii 

M \. neišsemiamos ’ eiiėrgij os -sy
ti, rą;.- Domą Jasaitį, šįmet 
... baigusį medicinos mokslus 

Bęrlino universite, Vytautą- 
Petrulį, prityrusį, gabų ii- 
kofektiugą finausistą. () 
juk mes dar neužmiršome

- neseniai sužibėjusių kri 
kščionių tarpe • politikos 
žvaigždžių: D r. L. Bistro, p. 
St, Šilingo, Dr. P. V.’Rau. 
Ijnaičio ir visos eiles kitų 
valstybes darbuotojų. ATisos 
tos paiegos, pridetos^prie se j 
niau Seimuose buvusių vy
rų, krikščioniškųjų partijų 

y inteligentingumą stato . pi n 
mon vieton ir žadina daug

• vilčių Įiriėšų varginamoje 
” ’ mūsų tėvynėje.
4 » *

Dar svarbu priminti, kad 
krikščionių tarpe vis spar
čiau auga Vakarų. Nuropos 
mokslo politikų •nuošimtis, 
ypač svarbią vietą užima 
Pribiirgo univęršito auklėti- 

.ųiai: docentas .Dr. Bistras, 
prof, Dr. Eretasv Dr. Rau- 
linaitis ir kun , Vilimas,. į r 
kuoląbiau veikli ir vaisinga 
vakarų idėja įsigyvens Lie 
tuvoj,' - tuogiyieiau m isi k ra.' 
.sime njaskri'isko įmigo ir su 
stingimo, - kurie dabar taip 

' skaiutžiąi slogui/misų šalį.

t ’ Darbiuinkų . reikalus 11 
šeimj labiausia gins Ddlik>: 
Federarijosįllž.atstovų, kiri 

_ jrių priešaky stori- pųiįfh i ių 
| mokslų dakta ras‘. P, Rąuįi;

miitis ir p. Kazys Aiūbrozdl- 
ti tik, Aeiklus darinninkį 6 r-
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nes migdo. . * I nepatikėjo ir nesiliovė auk-
■ Iš kur tie šalčiai užėjo d so veršį garbinę, i 

Kas jmti čia atnešė l ^j()
bako, kad semį senobėje ir apnyko juos priešai iš vi- 

Šventoje Žemėje gyveimsiLjĮ. pusių, ir užvaldė jų mies- 
t ūkia,tauta. Kaž kodėl Died+lls išblaškėv juos i/tisas r
.ya^Ją įsrbiO iš t d^gėM^se^ - ti į W i;
kitu tautu ir paDnęs savo y- . ~ V H—~^.7 , -  ------- .
ųiatingon^ globom ■ Davęs prieš išsiskirstant su- Tamaųua, GirardviRe, Da,
jiems miklesnias smeg’eni s L begu tos tautos vadai, kad I BrackviIIe, Hazletoų, Goal- 
kaip kitiems, pasakęs jiems pasitarus, kur dėti .aukso|daĮe. Svečių privažiuoja 
keletą Savo paslapčių ir pa-(veršį, _kad jo nąužgriebtųįmio- Didžiojo New Yorko, 
žadėjęs net su laiku atsiųsti svetimi.••. Ir sutarė išdalyti pbiladelpbijon,- Wkes- 
Savo Sūo% ‘kurs tnręjesjij-įjli šmotelius, išy kiekrienoĮ Barte, . •’
ę’imti iš -nekaltos- Danelės —-j nulieti mažą aukso v eTsiukąj Kaš^eioiiąi taip masina 
iš jų tautos: Iš tos tautos (M laikyti paslėpus kaipohutkvta l Ogi žalioji girm 
Dievas reikalavęs tik meilės šventenybę ir dievišką gar J žė—ežerėlis puošniais kran- 
ir ištikimybės' ir žadėjęs antDV jam teikti iki tol, įki l tais. . Čia. tai gamtos prieg- 
ženiės ramybe, po mirties gi kol neateis ^pasauktasis vą-l lobstyj lietuvio širdis atsi- 
— nepabaigiamą laimę. Betpkis Alesi jas, kurs surinks gauna, žalioj girelėj, ąr tai 
tos tautos žmonių protas, bu- tautiečius-išviri žemės kraš- laivelyj ant'ežerėlio jam ma- 
vęs perdaug praktiškas ir Iati tų» Ir sunes jie visus aukso lomi savo šeimynėle ■ paki
bai -linkės į. matematiškus gabalėlius į vieną krūvą ir džiaugti, sutikti seniai be- 
ąpskaitl.iavimus. Jų vadai Vedins jie tada.vėl dar di- '
sakvdave žmonėm s.: ‘ ‘ Maža dėsnį aukso veršį, kuriam ir 
ką Dievas- žada po mirties! dus duodama dieviška garbė] 
Ar išpildys, ar ne — tai dar l)er amžių amžius.

klausimas. Ant galo,, sako, Kaip sutarė, taip ir 
kas norį, tegul tiki. >' Bet darė. . ■
mes nebūkime kvailiai. Čia 
mūsų rojus,, čia mūsų dan
gus. Lai negudrūs svajoto- n . , , t .
'jai žiflri augštju, jeigu jie /ko’ k/,sfeuu-tas išklauso švrntiį mišių, pa- 
naip nori. Mes gi verčiau dap-lmok^o. Tiį <lįem& lietuvis
'iūrėkime, kas po mūsų I<o- ela/girnas j ^aslmįgto- grožėjosi kouc-ertu, kur a- 
.ii Ai-oi ne ant Genies vaik- 110 (&lsViJ zemę. los žemes ptelinkės chorai pridainuoja 
Jojame/ Argi’ne aukso vmšį_ pa- (laMiu, 0 kalbėtojai nupa-'
nūsu pamatas. Kai kūnas luatę’ Pa“eS« Jh . B«a>- T1' pakoja apie Lietuvos u- A- 

:>U8 sotus,' sveikas ir fain w“ue’ kadTtax dova’ menkos ■ lietuvių.. reikalus,
i.prčdvtas — tuomet galėsi-D’ d.vwU va^.ellal“s-~ T'J .41^ jaunukas įvairių 

‘‘ne ir anie dūšias užmiršti' zmondms. Jie džiaugėsi ta žaislu išdaro: virvės trauki- At m £XiJ TO “p- v“- H lenk^

K nedidziausi: yra Jo galy- kat^ Srazm tuę. • . hjaU ir k. k.'
jė? Argi negali gauti vis- Tite'gražiai atrodė, bet L Tai nei .nenuosįabu^ kad 
m Už auksą uiuo valgio.pra- buvo baisiai Jaltą ir turėjo šios dienos lietuviai lig.di- 
dedant ir meile baigiant. Ar čia aukso kasyklų ir nu- tižiausios šventės laukia.-., 
jūs matėte Dievą ? Kas Jis liedino tų veršiukų daugy- . Šios dienos pelnas šiais 
nksai? Kur Jisai yra ? O bę ir juos po šeimynų na- metais skiriamas Vilniui va- 
inksą visi matome? Ar-gi mėgdavo. Ir juo tolynžmo- duoti... Tai. reiškia kad 

negėriau garbinti tą dievą,| nės čia žiūrėjo į aukso-ver-|riclmykilas tą dieną švęs sy

kiui ’ matome, vietoje ano 
N ('matomo. Auksas žiba ir 
blizga, • mes jį matome.
Auksas maloniai skamba ir 
linksmina mūsų ausis- ir 
Uosto mūsų širdis, nies jį 
uvdime .ir. jaučiame. Štai 
misų dievas. Jį tat mes ir 
garbinkime.'’

Ir nusiliedino jie
verši ir atidavė jam die.viš-
kągarbę..

Ir pasigirdo iš dangaus 
balsas: “neturėsi svetimų 
Hevų. jirieŠ manę vieną. Ta; 
vo Dievą... ” “Negali dviem 
ponam tarnauti: Dievui ir 
namonai“’

lt-
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aukso

idealistas ir oratorius. •
Svarbiausiais. šio Seimo 

uždaviniais bus: prižiūrėti 
kad Žemes Reformą būtų 
vykinama, panaikint i; visas 
i ękviziėijas, pert vaikyti;inm 
kėsinus, įimtai _ apdrausti 
ląrbįnhikų .darbo' ir sveika
tos reikalus, pakelti, valdi-' 

miukams algas, ir paskelbti 
karą imies patvirkusių, val- 

: (liniukų suktybes, •kyšiui ir 
Intįrokrąiįztną..Užsienio pw> 
Ijtikoję,’. mums rodos, Sei
mas- iy didztausiomįn pastan
gomis dįrbdmųaš imga|ėš‘įš 
kūnyti tautos'troškimų, /neš 
atitiks mųim’gąūmųr-;-^unke- 
tųitin, apib

r■ ganizatoriim,! gražios' sielos miųns yGli.au pakalbėtu
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nę Kristaus mokslą, ar tikėjimui priešin- 
gų gyvenimu. Jie dažniausia maiw, esą ap
gauti tuščios vilties ir nebūtų dalykų pavi
dalo. Iš vienos pusės jaučia jie nežmoniš
ką gobšų darbdavių elgesį su jais, kurie juos 
tiek tevertina, kiek iš jų darbo turi salinau-' 
dos; iš kitos gi pusės, tušė draugijose, kur 
jie patys daly va uja, artimo meilės ir tirau- 
įyš^s riatoj'vieštniiUija vidwnę ^esuųt A/ 
ką, toji, neatstojauti ištvirkuUos ir netiki/iD 
šios biednumnene^palydovė. Nusiminė, iš
vargę jie. labai norėtų pasiliuosuoti' iš tos 
taip žeminančios, vergijos,- bet nedrysta ar
tai dėlto, kad drovisi žmonių, ar kad bijo-^ 
si skurdo, Šitiems visiems nepaprastai 
daug gali padėti katalikų sąjungos, kvies- 
damos svtū'ūbjaneius į savo taiąiąJkadTpa— 
lengvinus jų vargus, ir priimdamos savu 
globon tuos, kurie susipratę to norėtų. ■ .

• ■ _______ : .... ’ .... ..:. . -e

(Tęsinys) ,
_ Pajojus religiją draugijų įstatymų pa

matau*) yra. lengva nustatyti abipusiai na
rių santikiai taip, kad- būtų ramus sugyve
nimas ir kad reikalai-gerai sektųs. Vietas 
draugijose reikia skirstyti, atsižiūrint į 

: /tūloto , Ifetoiu«« gerovę ir W slciidimiai ne-

M bteuuidorfi, Į ęsįiai

’ ti, kas labai daug' reiškia, norint apsaugo
ti nuo neteisybės. Bendran turtas reikia 
valdyti sąžiningai; pašalpa turi būti nu
statoma sulig’ atskirų, narių ^reikalų ; darb
davių teisės ir priedermės lai būna , sutai
komos su darbininkų teisėmis ir- prtedex*ai§- 
mis. Labai geistina, kad.‘draugijų įstatai 
pramatytų iš draugijos išmintingų ir dorų 
narių komitetą, kuris rištų gbičus, jei kas 
nors iš tų dviejų luomų laikytų save nu
skriaustu. Lygiai reikia labai rūpintis, 
kad darbininkams visumet pakankamai bū-’ 
tų darbo ir atsargos kapitalu, iš kurio būtų 
galima šėlpti darbininkai de tik staigioms ir 
pripuolamoms permainoms pramonėje įvy
kus,, bet ir senatvėje, ligoje ar šiaip ko
kiai nelaimei atsitikus. . <

• ■ r

Šitokiais .įstatymais, jei jie rodžiai 
pildomi, ganėtinai bus padėta biedinesnįų- 
jų būviui; vistik katalikų sąjungos- dar ne7 
maža prisidės prie visuomenės gerovės. . Iš 
praeities • ne . be pamato pramatom ateitį, 
daužius amžių pralenkia, dalykai betgi turi 
stebėtino panašumo, nes juos valdo Dievas, 
Kurs visus tuos įvykius veda ir kreipia 
prie.tikslo, kurį sau pasistatė, kurdamas 
žmonių giminę. Žinome iš istorijos, kad 
pirmais Bažnyčios laikais buvo laikomą pa
žeminančiu tai, kad -krikščionių dauguma 
gyveno ar išmaldomis ar iš rankų , darbo. 
Bet, kad ir be turtų ir galios,, jie įsigijo ir 
turtuolių malonės, ir galingųjų globos. Juo
se matyta daibštumb,. ramybės, teisėtumo 
ir ypač, artimo meilės, pavyzdžius.. - .Matant 
šitokį jų gyvenimą ir dorybes, išnyko prie
taringa nuomonė apie- juos, nutilo pikti 

. šmeižtai, o įsišaknėję pietavai ir prasima
nymai, palengva nusileido krikščioniškajai 
tiesai.

Dabar ginčijamasi dėl darbininkų pa
dėties; labai daug'valstybei pareis, nuo to, 
ar tas ginčas bus išrištas sveiko proto dės
niais, ar ne. Krikščionys darbininkai leng^ 
vai ir protingai Išspr ęs tą klausimą, jei su
sijungę. į draugijas ir išmintingų Vadų ve
dami, eis tais keliais, kuriais ėjo mūsų pra
bočiai, kartu žiūrėję asmens ir. visuomenės 
geroves. Ir iš tikiu jų-;, nors galingos yra 
prietaringos nuomonės ir žmogaus geidu
liai, tai vistik piliečiai, iieapakę nuo blo
gos valius, patys .savaime bus palankesni 
ir geresni tiems, kuriuos matys esant darb
ščius .ir kuklius ir daugiau branginant, tei
sybę už pelną bei statant, priedermes auk
ščiau už viską kitą. IŠ to kils dar ir kita 
nauda, . būtent,, bus .duota nemažai vilties ir 
galimvbės grvžti i dora gyvenimą ir tiems •1.1 t <f. V »r 1 * S* fci ,

darbininkmnsį. kurie gyvena visai panieki-

Svečių privažiuoja

matytas- gimines, • su' jais 
širdingai pašnekučiuoti,. 

[ džiaugsmais' bei vargeliais 
pasidalyti.-•

. Tą dieną lietuvis čia šven
čia Žolynes : gamtos didžiu- 

. ' liame šventnamyj—tarp ža
lumų po atviru dangum prie 

a skaisčiai žibančios saulutės

pa-

kiu ir 600 metų. nuo Vil
niaus Įkūrimo sukaktuves.

. P. K. N.

šį, juo iabjaus širdys jų šu
lo ir sąžinės migo. x G i tie, 
kurie . slapčiai aną pirmą 

; veršiuką atgabeno, surado 
surado čia aukso kasvklų ir 
,nuliedino tų veršiukų, dau
gybę ir juos po šeimynų na
mus platino. Ir augo aukso 
veršio garbė, ir pasiekė ji 
molynų širdis, ir universite
tų katedras, ir net dievna- 
mių sakvklas, bet drauge 
su tuo kretėjo ir šalo žmonių 
širdys. ■ • • ' ’ į.

Ir štai papūtė šaltas šiau-j 
rys vėjas. .
vėtra, - j

• kėši. ' 
žemę.
ta Wuts,ys. irtiS:įriti iti-

.tt- šilta, Žmones kieta^ia- .|L 1)idžiausias lnasl} tl.oa,. 
morTO? TOdwi> lKnuV tinas yru M kad visus lie
ti atuzimt nuegių tuvius siųiažindinus su L. D.

Tik įdulga bin tirštus de-ĮK; S,, traukti savo . brolius, 
ibesis, pasirodė giedro dan- kurie dar tūiioja tamsybėse 
gaus plyšelis; saulutes spiu- ir klaidatikystcse, nes dar 
rlulėlis krito ant žemės iį tiirpmūsų brolių yra tokių; 
lįlikšmai nušvietė yeidnsįkurim \ nenori prisipažinti 
mažli .būrelio žmonių^ knrieįkrikščimnmi^ save ■vadina 
dar- nebuvo iųiikėję į mtksuįstabmeldžiais. Beniaus lie-^
iVri’ši-h,.dievišką.galybę.’ Ttr į-įtariai.garbmustnbusy deltig 
sižiūvėjn jie į -tą. rimgausrkad jie neturėjo jtžtektmai 

Jiragledridp Ir nustebę Jš- ęivilizticįjosniti negalėjo pa- 
/skaitė žavėjantį žodį “ Am ž-nrli.tikiu Dievi^ ’Pi'u^hi-tię 
ptif-rae^iiP.Bule pasvėtkim laikar hadu MętiiytaLguĮ’bhm. 
JasJvū'šos špiiidulėlįr lbitiįstabus..ti■ -. nti ■■ .
jaiT Nutvortojas. Ji^ųns- javęį yTmųti mūsų ykny katalikų 
sinneia. , Tu neši;inimis vilųpriiHįęrnle;yra-stoti į kątiilu 
Įįir gyyybę*. Briesk, šildyk feų. oiganizacyas, į;įv D<K.
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IR MANO MINTIS.

j Lietuviu Darbininkų Ko'- fc. u
operatyvė Sąjunga užsimez
gusi mįo 8-to seimo turi tiks
lą skleisti tarp Amerikos lie- 
tiiiiipkuąperaeijos apšvietę, 
auklėti tarp Amerikos lietu- 

_ v_. . . . . viu krikščionišką darbiniu-
Ir. baisi kigto h. dvasi

. Awim siuto, į
Ikik.1 ledų kilime ištiko L )0peį.n(.j jos keliu, ■ Taigi 

įvedėsi bus sliutiikniiL(,rbtoiejt suį.UKidte, pa-

, -vesti 
geresne ateitį

»✓.

f 
f ‘

>♦

_ m

*

n-
•į.

t

UŽBAIGA. ‘
Matote, Gerbiamieji Broliai, kas ir 

kaip turi daryti šį smilių klausimų rišant. 
Kiekvienas privalo savo dalį tame darbe pa
dirbti ir tai kuo veikiausia, kad, pasivėla
vus su pagalba, jau ir taip didelė blogybė 
netaptų dar didesne, ir sunkesnes gydyti.

•'Valstybių vadai tegul griebiasi įstatymų ir" 
savo parėdymų pagalbos; turtuoliai ir 
darbdaviai lai prisimena sau savo pareigas; 
darbininkai, kurių čia yra.reikalas, lai da
ro išmintingų pastangų. Bet. kadangi; kaip 
pradžioje sakėme, viena religija tegalimą 

.blogybę su saluiimis išrauti, tai lai visi’ nė^ 
užmiršta, kad visų pirma reikia grąžinti gy- 
yeniuian krikščioniškieji papročiai, be ku
lių visos praktikos priemonės, kad ir labai 
tikusios, maža tepadės. Bažnyčia iš -savo 
pusės.nėkumet ir jokiu būdu neatsiliks su 
savo pagalba; Ji juo daugiau jos suteiks, 
juo j)latesnės laisvės turės veikti; ypač te
gul supranta tai tieji, kuriems pavesta rū
pintis visuomenės gerove. Dvasiškiai lai vi- 
.sas sielos jėgas įtempia -ir visu uolumu at
siduoda tam reikalui. Jums, Gerbiamieji 
Broliai, vedant ir apvyzdį duodant,, lai jie 
nenustoja priminėję visų luounj žmonėms 
gyvenimo dėsnius, priimtuosius iš Ęvange- 
įi jos ;> tegul jie dirbą, kaip galėdami, tautų 
gerovei ir UŽ vis lai stengiasi saugoti sa
vyje ti žadinti kituose — šio pasaulio dide
liuose ir mažuose— artimo meilę — tą vi
sų dorybių viešpątę ir karalienę. Norimo
sios gerovės reikta už vis labiau laukti iš 
plataus meiles Įsigalėjimo, būtent, tos kri
kščioniškosios meilėj kurio j suglausti visi 
Evaiigcli jos dėsniai irkuri yra visados pa- 
suižusi pašvęsti save lutų naudai. Toji mei
lė — tai' tikriausia priemone prieš puiky
bę ir nesusivaldančią savimeilę. Tą dorybę 
aprašė ir dieviškus jos privalomus.taip iš
reiškė apaštalas Povilas:, “Meile yra kant
ru yra maloninga, neieško’ kas jos yra, vi
sa nukenčia, visa pakelia” (t Ivor. 13, 
4—-7). . ‘

* A

Kaipo Dievo malonių laidą ir mūsų pa
lankumo ženklą, • suteikiam Jums, Gerbia
mieji Broliai, dvariški jai ir jūsų žmonėms 
apaštališkąjį palaiminimą Viešpatyj e.

Duotas Romoje pasjv,. Petrą 15 d, ge
gužes m., 189 i m. Keturioliktais Mūsų po-

/ šitą vietą (socialiom kmun imsim in religio- 
ne fundamento V kaikuriė (praneūaą vert J įverčia: 
padėjus religiją soeijalią Įslatynią paiuuUni. Mums 
ludosk lmd įmrs'Leono XIII miiieiai tai ir nėra prie* 
šinga, vienok iš konteksto matyti, Leono XIII via piežiavlmo metaiK 
kalbant apie draugijas, .kurios randasi valstybčje. ; , LeMiiifi PP.

B.,, skaityti katalikiškus liii*' 
kiįsčiųs ir • knygas/’ skleisti 
tgrpc mūsų brolių tikrą np- 
švietą; traukti juos iš. tam- 
isi’bešvįuie apšvietos,. prie 
tikro tikėjimo. . Jeigu „mes 
-risi įivtumi„katalikiu stosi
me t dalbą, įkaitysime savo 
kata tikis kus ■ : latkraščijis, 
skleisime juos Mavpo -.savo 
brolių, kurie atsiskyrė nuo 
mūsų ir jie / pamatę savo 
klaidus luigrįš priejnūs, prie 
savo, tautos iri ikroja rike jL 
mo.

/
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LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad tiDarbininkixšSi jau parduoda .Lietuvos pmigų^lLti 
tiį perlaidas ir savo draugams darbliiinkams sųteikįir, 
pįtarnayiinąt Tai-gi visi tiė, kuriu norite,ri|ad Jūsų 
siunčiami' Lietuvon pinigai patektų į Jtfeų. gipniių ram 
kas,- -visuomet kreipkitės pas “DABBiNlNSĄ»?-/3i^i 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaiisį ■ ‘ ’

tiDarbinhikaiį-atsimnk^ kad.uDarbminkasJ? yrA Jūsų
DiD^AiimsimAnGAsi ti
'Rųsdanii piiUgmarBmišdami iitųįaiiiųtife^inėt adre; 
suokite laiškus šiaip; •

y : ’ J; D AB M1NI - KkASti'1
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’ . KAS GIRDĖTI UEIOiiy MONIM | 
pikietninkus. Policija ma
tydama didelę demonstracį-l 
ją labai persigando ir be 
teismo visus straikieriuš pa-l 
leido,- išskiriant vadą strai- 
kierių, kurį nubaudė $10, 
kam kepė eiti pikietuoti. Tą . 
pat dieną vakare policija el
gėsi daug žiauriau: keletą! 
pildętų ajikūle ir .nemažai 
suareštino. O liepos 10, nuo j 
ryto policijos, raiteliai iš-r 
•blaškė pikietus. Ir-gi nema
žai suareštinū Bet po pie
tų dar žiauriai^msįej^e. Kai! . 
įvade jo pikietai įLnktis, tai ■ 
policistai užstojo kelią, iie-1 
beleido ant tos gatvės, kur 
yra dirbtuvės. Lygiai 4:30 . v. . . , -r a . ,
vai vak. policistai ąut* ark- - Prl6 stato” Patong.qjef.liawr.ence,Mass^ kur daugiausia lietuvių aro
lių ir pėsti visu smarkTinin rengia savo išvažiavimus. V-Uta tam tikslui labai tinkama, Ūia bus ir N. 

U)UoIe_aiū“miiūob5~Timše~^^ -------------------—— --------------—---------------------- '—;—-
trypė su arkliais didelį ar —------ —........ . ---------------------------------------------------------- _ . ..“‘ I DIBBANČIOS MOTINOS III JŲ VAIKAI ,įS"’“Ž”Su.” 

kūdikį į dieninę ąuklėtuvę, ^agėMuš neretai dešros, 
ir įsake savo šešių metų mer- mergaite pranešė, jog 
gaitei eiti į tą ąuklėtuvę dėl Prustai ji nusipirko pylų 
vidui’dieninio valgio ’ ir po i1’ l^ai retai kitokio 
mokyklai. Vaikų Biuro ats- Kaip sakėme pirmi 
tovas sake, jog jos namai ne- daugelis motinų, siuntė t- 
išpasakytai švariai ūžlaiky- i dienine? aukl
f i, bet turėjo dirbti iki vie-ĮveSj negalėjo siųst 
nuoliktos valandos vakare ųegalėjo. aprūpinti se 
kas nakt ir subatos vakarą mus vaikus kurie ant gą 
ji skalbė iki penkių kitą ry- pupyustai bovinpsį p; 
tą. Nedėlioj ji kepė, išpro- lu°tma sugryzo.
šiuo drapanas . panedėlio Daugelis . įnotinij pa 
naktį; utarninke, seredoj, dirbo jog /vaikai netii. 
ketvergė ir pėtnyčio j ji ay- taip . Sunkiaiįdirbti. Bet 
valino savo kambarius, vie- vaikai galėjo persidi 
ną kožną Vakarą; subatoj po dirbdami namų darbą, 
piet ji užbaigė valyti namus noje šeimynoje su peni 
ir subatos vakare ji skalbė, vaikais, seniausia merg 

Juoda motina šiūravo au- dešimts metų, paklojo 
tomobilius devynias valan-puis, sumazgojo torięl 
das kas nakt ir eidama na- nuvedė mažesnius vaiki 
moh ‘ m darbo - 'nupirko tos ąuklėtuvę ir po tam pą . -
dienos maistą, Ji pagamd jo .i mokyklą. Išėjus iš 
no pusryčius šeimynai ir ė- kyklos vėl skubinosi na 
jo atsigult. Ant pietų ture- užbaigti naminį darbą, 
j o atsikelti vaikams gaminti uą dieną ant ^savaitės, 
valgį ir vakare. Seredoms katrą dieną, ji sako, tu 
turėjo skalbti ir . ketverge skalbti. _Subatoms šim 
apsieiti tik gerdami pieną.” & užbaigą naminį darb; 
prosvti ir kitonns dienomis jeigu neturėjo laiko sub 
ture jomtlikti visą kitą narni- tai užbaigė prosinimą n 
nį darbą ir apsiūti savo šei- lioj^ Vaikų Biuro ątst< 
myną. Suprantama, jog Įsakė, jog. ta mergaitė Ijų

PATEB$ON,N.J.
Liepos IslkL. D. K: S. 

18 kp. laikytame susirinki-
'Pirmieji dešimtukų va-kuopa ii Idtf eneiging^žmd-U^tįįį tekančiai: Eeng- 

’ jaus žingsniai labai'gražūs.-aės. ■ tis visu smarkumu i L. D. K.
Kolonijos Tautos Fondo už- 1 ’ ' 
manymui mielai pritaria., kauti: 
Klebonai širdingai remutir_ ____-
Federacijos skyriai, prie jųU a knyg. už.
priklausančios kiiopos,drau-J a. 
gijos ir jų pavieniai nariai u 
g-ana energingai, dirba, kiek- į ; 
Vienas rįžtasi savo koloniją/ 
padaryti pirmąją. . *

j\fJ ;iŠ3^imOTU^ Dawar- ■■ 

džio prakalbų rezultatai se
ka.

Amsterdam, N. Y. nedė-i 
liofe po piet, mažas, bet la
bai gyvas kilnių katalikų. 
Mrelis^ud^a4Wi-J  ̂

kiiygučių liko tilt 24-rios.
■ ~ Amsterdaniiečiai, T. F. prie- 

teliai, su didžiai gerb.-savo. 
klebonu kun. J. Židanavičiu 
priešaky žada parduoti ISO

- knygučių. . Valio amsterda- 
mieČiai!

Stambieji pirkėjai:
O. Petkevičienėj -1 lčnyg. už
M. Kerbelis 2 knyg. už
J. Varnas 2 knyg.’ už .
O. Smailis 2 knyg, už
S. Gusčiuke 2 knyg. už ..
J. Pakudds 1 knyg. už
P? Bagelis 1 knyg. už ...
Kun. P. Raščiukus 1 kyng.
Ig. Vaičiūnas 1 knyg. už.
A. KazlauskiutS

•J ■ *

£

«< *

t

«* l

»

i

Tikiėtelių nusipirko Se- & ją autmgą, kuris bus' 
’ pd.rugpiūčioant^č61’1!6'*

koo lių ūkės. . Išrinkta autingo 
s.ouj vedėjai ir kiti visi reikalui-

2.50 i g.£ darbinmkai dėl autingo, 
išrinkta ir. komisijos parū“

•> so kalbėtoją dėl autingo ir
2.50 užrašinėti lldD. K. S. Šerus.
. 2.50. A.p)siėmė J^rU^J \ pėr; i visas. 
/ 2.5o j lietuvių stubas irŲužrašinėti 

 

2‘^° | Šerus. Šie: Spraiiiaitis, V.
Gudas, T. Kulikaitiš. Pasi- 

“',J° žadėjo pirkti L. D. K. S. Še

rų ant sekančių -susiriiiki- 
unų šios ypatos:

Kuti. J, Kasukitltir 2 Imyg. už.
Į
'•

4

4

» v * * r*

žiemys -i knyg, už...,»
šlapelis 1 knyg. už,..,.
Stukidtė 1 knyg. už...
l’uullukultė 1 knyg. už. 
čėrnluvlenč 1 knyg? už. 
PdhrikJs, 1 knyg. už...

7. Kovas, 1 knyg. už...
V. PlkuntĮS, 1 knyg. už,
V. RusIlaSf 1 knyg; už‘.
L šukelfs, 1 knyg. už

i

Kolonijos kur prakalti^
\ dar nebuvo. .

■ V • • \

^ezeftr/ii^spiiimaUsiapia-hy/^mas 
dėjo ir veikia labai smar-įjt žilius . 

 

kiai, bet konkrečių skaitly-1y?Sasnauskas ... 
mų neturimu negailint A. Stankus^... 
parodyti kokiam laipsny jis Į ,J. Jusis ....... 
stovi. Vienok esame tikri,|M. Staniulis

Įk.
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;$10.0ū
10.00 
t 5.00 mažą be skirtumo.

5.00 ninkams nebuvo vietos nei
.. 5.00 ant piazų, nei aut jardų,! • Kuomet ištekėję moters 
.■. 5;00 visur policija suradus mušė, apgina atlikti nenaminį 

kad nuo Amsterdamo nela-1 Yra jau pirkę L. D. K. S* kad žmogui atvažiavusiam iš darbą, ar jos ieško būdų uz- 
bai pasilikęs, o gal;žr priešą- šėrų šios ypatos: kito miesto sėdinčiam ant gidicųti R^.n pĮnigų, ar yra
ky. Laukiame nuo p. J. ^e-lj. Šprainaitiš uz .100.00 Į piazo. suskaldė galvą. ISiėzi—Į pačios vyrti, kurie, neužtek- 
įiiaičio raporto. /! J/Kulikaitiš už...... 10.00 nia ar išliks gyvas.. Bet iš tinnl uždirba užlaikyti savo

. 5.00 darbininkų. pusės pasipilei šeimynas* Vaikų: Biuras

. M šininio-nebuvo visai. Matyt, vedė ištyrinėjimą kuris inė-
.  ------- —t— Brocktono kapitalistai su 11,000 motinų — visos iš

BB0CK.P0N, MĄ8S.. ■ pagelba policijos, norėjo Baltimore miesto kurios 
1 . straiką sulaužyti su buožė- gimdė kūdikius per vienus

Pjiitdnas Atsitikimas. I miš, bet labai apsiriko,-nesi Įmetus__ ir tas ištyrinėjimas
T liepos BŪcktono vai- ,st1^ Jog yra daugiausia

, džia davS įsakymų staaikie-Ct .• <4>
I riams, kad Uždraudžia pi-F.“ SMte stoye’ kurių vyrai .uždii-bo mažiau-

_ --ikietaioti dttbtares,.bet dar^ ?m:koPalmes™-,D“S tlJ’ šia ir kurios turėjo daugiau.-'
mvar m mėtojai, patiesė binMcai 8111darai savo duo^fe1"™ W ™ a?‘ šia vaikų.
•*"....  '"""""'"-Inos kųsneli, »■ liepos "ryto“ Prl8lde^PIW ' Šitas ištyrinėjimas paro^

. išėjo dirbtuvių pikietuoti. btl‘uuellll- dė, jog yra pavojinga moti-
1 i/aemf.noms dirbti‘kitur Upai*t.sa

vo namuose. Benejinio per
maina pavojinga netik kū
dikių sveikatai, bet gyvas- 

, f200 straikerių suareštuota. I ' ISVAŽIAVIMAŠPiui' ir atsiranda daugelis

nonų knygutę už į2.50 ttluta.g demons- B ? ’ dalyku kuomet motina išei-

pi sizaaeąo, jeigu la mes, j-ac[ palmosuotų su- LIEPOS-JULY 22 DIENĄ, 1923, lia kitur dirbti. Gal kūdiki
savo giliuką paaukoti įuoks-! v,. x Ttii-ip+ni-nt-n®' ToirJ - ’ -IHvi-inis = Te^n hn^nnipeini1 ? CSt . pikietninkus. Teip BLOOMFIELD, R. J.
v c . ’ , •. .to , 1 . c. į ir padarė. Straikieriai nu- Toj pat vietoj kur buvo pereitais
^ųjs su tokia pat dvasm u- maaSavo į policijos stotj, ' 
energija ilu galui, tai jie pa- pakuį į teismo rūmus; reika- Prasidės 1 vai. po;, pietų. 
E'šimte ^ Xlla^ W Pdtooaao^|»» Bidžiausias Šurum-Biffum. 

rčsime, ateitis parodus.
r 3 i - ‘ rtoKių nacių, imi‘10 . sieuiai... v. - - . .
Laivrence as da neprade-' • ■ * . nu būti ant mg.i&vaziavmo, —

. . ... . , /. x prie pirmoj dovanos. Tokiu tai bus didžiausias ir mažiausiasjo aktyvaus darbo,(taom tarj /Hf(>Tt* 
pu labai užsiėmę kitais ta-jį^ sukrusti, kad ’Worees-Imu- Važiuodami i Švažiavimi/ga- 
bais),, bet pienai jau galvo- 1 - - ■ - ■
j ami, apkasus ’ pilamos, ne
užilgo atidarys ugnį 
dės darbą. Vieną kulką ir 
gana didelę klebonas. kun.| j^g 

 

F. Virmauykis jau paleido, Į 
prisižadėjo būti dieniniu na- 
™l. Pį-^.P0 tikiV liduja. Pittstone dešimtu-1tuvos ir ldtl «"sOs
leh per 50 dienų.' Iru vii- k girininkai: . IMuviąi-darbiniukait
lis, kad vadą paseks visa ar- r *T Ar Atsilankykite ant šio taip gražaus
mija, geraširdžiai lawren- -F.,„ • • * •....ss • J^jr? m?’ Remkime a įsi dai-
T-ipėioi 1 ^cmil blilkds lašt, kądhmiiiitoi reikalus.1 Juk tai vieniu?

4 >. C f baigiąs knygutes išdalyti. tėlc organizacija, kuria, mes dar-
B orcester ts padarys, tur-į Koretunieme. ateinančiai bininkai galime džiaugtis. j§tąi 

 

būt, navatniausiai, giedri- Į ^ąvaitei turėti žiupsni deta-Į^.® organizacijos veikėjai deda, 
niiįkas V. Bačys vienas žada ųn ‘ pastangas, kad sufengus puikiau-
parduoti virš 50 knygučių... morime.. nrk sit kviečiami

IŠtiJmjjų, tas labai puiku.. yįį kurie per-lT?XjF)S,??u'lalW4rpašaliniai. 

Bet da puikiau, kad Wor- ]<a nemažiau dviejų knygų- imti bei pasidalinti Įspūdžiais ir 
eestery atsiranda keliolikai _ duoda vadinas tuomi paremti virš minotiį orga-
dieniiiiais nariais, nes jiems■ mząoiją*- 
| išeina po vieną tikietelį į die-Į
| | ną;.. kurie pirks vieną kny
gutę, vadysis dvidicniuiąis 
nariais, o kurie’ duos virs .50 
■centų ir mažiau dviejų irpu- 
Įsų dolerių, tie vadysis šUYūį*- 

v timais nariais i jųvįsų yar-
. v^inGiiiOiši jparSkiu ua * |dus skelbsime laiktaščiuoše.

, Y i.tMuviai ^SSTputav* ai.i«a- Tokiu būdu, visiems piil;4a-; 
-teZ ida>■ icmtIol.juosta (kotuiotk). visą-ttociaJd®* j vmėfoiains būtume-labai de- Am piulttUutu į kiimlaulus aut 2-jų, 4-rlų Ir- 8-uly P V Y uUl imą luaii uc 
lovį. ■ ; • kragų, kad kaš savaite tokių

L S,.■ E.:-. •. m - - • -..Liepos, ią j zinonnj vardus pidsujstumet
$ S; LI’jŲAldA... •; . .JUigpjilČio k čeiii rnių Ules Hūtvar--

I&. N<|W Voruo Ir Boątaua l jEtymbuW 4t-03*50»...•< į -. . • 
| Pillhivų $10(1.50, l Llbava iu- Memeli .107.—. K) niUieillC

' I|-BostonąYorki} per FaU Rlyer Lltiljyt ‘-gazietose.
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1 knyg. už.... 
O\ KitncevičlutS 1 knyg. už..., 
Ji Auga l.knyg. už............ 
-V. Kamantauskas 1 knyg. už.. 
J. Mockevičius.1 knyg, už. 
A. Kisielius 1 knyg. už ... 
J. Tamašauskas 1 knyg. už 
P. šlaveikis 1 knyg. už... 
A. Žostautas 1 knyg. už.,-.

«
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r

I J.’Kulikaitis už..
Boston’as labai gyyai iy|R Sprainaitis už 

sumaniai stveriasi darbo. I- >
Smarkiausiai dirbo mokslęi-1 

 

viai, vyčiai ir sąjungietes, o | 
visi kiti pelka tikietelius 
nuo jų. • Tokiu būdu $usida-| 

 

ro labai graži kombinacija. | 
Detnyčios vakarę vasari
nės mokyklos oi'gaiiizavįnio Į q 
susirinkime, draugijų ats- 
t- 
stiprią pradžia dešimtukų) 
vajui: jaunieji pasirgo lai- 
mėti dovanų už Pasidaibavi-|^g:37;2;^^^rT| 

 

mi},. o. seneaiieji pa»zad.^O| j0S ad5jog£^ . . ------- --------
remti pirmuosius. . Kum K. k MILŽINIŠKAS

lirbanavyžius patas Pū tavo? Pasirodė, kad apJ"™*“* 

 

u OU Staniulintė naėmėl200 straikeriiį suareštuota. ' IŠVAŽIAVIMAS ij. Q. btamuliutė paemeįLlblsieji stl.ai]rieriai
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$10.01 > 
5.0) 
5A) 
5.(X) ' 
5.00 
2.50 
2.50 
2. JO. 
2.50

. 2.50 
2.50 

f- < 

2.50
.2.50
2.50
2.50

$2.50 
2.5() 
.2.50

Ro.cliester, K. Y., nedėlios 
vakare pradėjo darbą su di
džiausiu smarkumu. Pra
džiai sudėjo $35.00. Roclies- 
teriečiai žada neužilgo pavy
ti ir pralenkti Anisterdamie- 
čius. Darbo priešakiu sto
ja klebonas ktųi. J. Kasakai- 
tis, studentas Vitkus, foto
grafas Braknys, Vyčių visa

uzią,

'CUblARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVA PER 

LIVERPOOL
ant naują, didelių, puikią aliejų 

varomų laivų:
SCYTHIA.,. ......Iūepos' 2(5, Rugpj. 23 
S'AMARIA.............Liepos 12. Rugpj. 0

Greitas patarnavimas į Lietuva ir Į 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, geras valgis^

Taipgi iš Xew~Yorlcp, ypailškui prL. 
žiūrėta kelione į- Lietuva ir visas Bal
tijos valstijas kas uturninkfj-ant trijų 
mariu ‘ milžinų, su persėdimu. Soutli-. 

simptome
? MAURETANIA, AQUITANIA, 

BERENGARIA.. . . . i*-
Taip-gi reguliariai išplaukimai tie

siai į Hamburgu ant naujų aljejumi 
kūrinančių laivų. B klesa (j l’llinvij 
.$10(5,50) - (į Hamburgu $103.50. Karės 

' taksų $5.00.
CUNARD piniginiai orderiai išmo

kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, ge
rai ■

Dėl informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento- arba -į

THE CUNARD STBAM WHlU
. .' (WPANV LIMITED "

120 Stote Street, ■
Boston, Mass. -

• v

v. • - metais.

i,.. -n v v’ • • A--I Visi apylinkes lietuviai kviečia-I tokių Barių, kūne siekiaĮ^. §į0 išvažiavimo, nes

I būdu .kitoms kolonijoms rei-lišvažiavimas su turiningu progra- 

ter’is nesuimtų visu dovanu,fto nevalgyti, ir negerti, nes mi- 
nes neužilgo- Woretįteriečiai ^^važiayim^bus visokių 

£■J tui'es netoli 300 faiygncnj. Lia& g lenkt311ilJ) vil.v5g tĘalllsi.
Dieve jiems padėk; kaš dir--Lg-o* Uainų,. muzikos ir prakalbą. 

Į ba, tas ir turi; ’ Kalbės garsūs kalbėtojai — dar-
Pennsylvauijos padangė- bininką užtarėjai. Vienas kalbo

je iki. šiol Pittstonas. kara- tolas įus atvažiavęs iš Lie- 
liauja. Pitistone dešimtu- tuv°s garsūs kalbėtojai.* 
kų va jų veda giedrininkai: 
.J. J. išlikas ir V. Sodaitis.|
Jau senai Šilkas rase,'

turi palikti priežiūroj . kito 
vaiko, arba priežiūroj visai 
neužinteresuotos ypatos. 
Jeigu motinos negali prižiū
rėti savo naminį darbą, to
kiu būdu kūdikio aplinkybės 
nesveikos ir nešvarios; arba 
kaip paprasčiaukaip paprasčiau randasi,. naminis dalias buvo atlik-lnutė, .nežinodama kaip 
motina bando; atlikti savo tas kuomet jai reikėjo ,atsi- Ivintis. •
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Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija StrėniįDiegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
- ;•{‘atrink truputį su .

PaiB-Expellariti 
ant skaudainų Vintų,, ligi pa
jaust odos dęgiuuį--ivRž^mBt 
dimmtis, malonus palongvėji-' 

ųžste:' '--d • v.- 
Tilansui Pain-kxpelleriB turi 
INKARO YiUHbaženklį. .

į...-Į.rtį

naminį darbą su kitu.darbu. 
Jos tą ilgai negali panešti, 
ir turi aukoti savo sveikatą. 
Tuos visus dalykus Bąltimo- 
rės ištyrinėjimas neparodė, 
bet kiti vaikų Biuro ištyri
nėjimai kitose vietose paro
dė. •
. Biuro atstovai aplankė 
Cliicagos motinas kuriėsdir
ba skerdyklose, fabrikuose, 
krautuvėse, skalbinyČiose, ir 
namų tarnystėj; motinas, 
kurios dirbo aųstcrių indus
trijoj ; ųkės motinas, kurios 
dirbo burokų laukuose 
Mičliigan ir Colorado; ir 
Čolbrado ; ir dirbančias va
tos laukuose, Toko j. . .Tie 
atstovai rado,, jog dirban
čios motinos labai, anksti ąt* 
tikėlė, pačios pagamino 
pusryčius visai šeimynai, 
pačios turėjo aprengti vai
kus ir atlikti naminį darbą, 
ir užbaigė tą visą darbą ke
liavo pradėti dieną laukuo-. 
sę arba fabrikuose. Tie. ats
tovai rado motinas gami
nant pietus ir vakarienę, pek 
pąilsėj iiųo laiką* Rado jas 
vėlai nakčia, kepant,, kkal- 

> butųb ptosmųnt, šlifuojant 
ir sjųvabf savo vaikams, ‘ 
r Ybma jauna motina, kuri 

dirbo prie pakavimo kompa
nijos paliko -savo .trijų metų

v •

*

gulti, Į Dirbanti motina m
. • t i. i tinkamai prižiūrėti savo

Kita motum dirbo sker- , .. .
ii,* u— . , . Ims. Ji per greit prioridykloi e ųuo trijų po piet iki .... . ? i* n‘ vi i i xr pykti ir retai gali vaik 
vienuoliktos vakare, bėga- . ... ■ * o
i-.- • . L.; 'i • • • •. parodyti gerą sirdp SuĮėjo prigulti iki pirmai, ir * ' % fc - r .

a 5 x n • j - ‘ • gC mio darbo parema na1 anksti ryte vaikai-nedavė mi . 5 .v.
T. . - ir piktumu ir nerviškimiegotu Ji pagamino pus- . ..

' • ' . n-, • < J valdo savo vaikus. Kairyčius ir atliko visa namini . v . T .. ,
/ * , . n. v. vaikai įieuzsipebnia to

■ darba apart skalbimo ir siu- f , C, = ■. * x T v v,, tumu. Moteriškenepap
ravimo. Jos. žmogus uzdir- , ... ...
t ' -» vt j i * d tos sveikatos gali ilgai a‘bo aštuoniolika doleriu ant H . T . . . , °.
savaites.. Jis nedelioims is- . ■ “ * , . . .
šiūravo uamus ir kas nakt Biuro atstovai
patata) pietus sau ir vai- do> <l«uguniaS tų ii . 
p.nri«- ' nų buvo nesveikos. Dav

nms jų džiova arba kifcš 
Kita įuotiim trijų vaikų, hdigu kaipo pastara 

kuri atliko beveik, visą nū“ gidįrbipib ir nefinkąjrm 
minį darbą po devynių va4 
landų sunkaus darbo kriau
čių šapo j vis pagamino pie
tus vakaro ir kitą dieną tu
rėjo tik sušildyti prieš vaL 
gaut Skalbimą Išsiuntė, bet 
pati turėjo prosytu

■; Beveik visos /dtSai^ios 
motinos pagamino visus val
gius; Jos paliko; vįdurdio 
nį valgį vaikams, *4mrį suį 
valgė šaltųar tik truputį;W- 
šildytą*- Bet buvb daugeiis 
"taikų kurie patys pagąimuų 
savo vidindi^ųių’yiiigįivaLy 
gydantf. ką tik rado imnum* 
še’ arba nųsipirįvo maistą 
iūųutuvėj. Buvo -patėmytm 
jog du maži Bumėnkįį taiiaįį; nų ir šoferių;

5' -

gm.
Ir tas pats su motin 

‘kurios su siuvo vyrais < 
rddįuktiį palikdamos £ 
kūdikius ir jiamusk Jos 
rč jo ■ ilgesnes valandas jį 

: ti ant lankų negu to%. . 
ries dirba krautuvėse ir 
rikliose. Viena Ūkiui- 
atstovui pasakė, jog 

Jbumit laukų nuo kbtittui 
tų. iki septynių vakare* 
yejus Įiamon. -turiu Jk^pį' 
virti valgįrikį dvyliktai«. 
pirmai ryto. I

■r-
Viena-LChįcagoj 
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ATSIMINKITE.

Bostonan. Žinomoji daini
ninkė koncertuosianti Nau
jojoj Anglijo j. Balsų labiau 
pralaviųusi.

i

“VARBIKINKAS” »•

t-4>
1

į

L L. ,D. S. nariai ir,ilDarbi
ninko” skaitytojai atsimin
kite, kad liejos 16 d. para
pijos. salėj ant 7-tos gatvės 
kalbės kun. 3?. Kemėšis. . Nu
sirinkite ir savo gerus drau
gus atsiveskite.

Kun. Kemėšis Bostonan 
pribuvo panedėlio ryte.

nelaime:

KOSĖJO APVOGTI
K A S AV AKĄ.

Jeruzotiinas. ■— Ties Gaza 
laukiniai beduinjai norėjo 
apiplėšti Ikaravaną. Kara
vanas gynėsi Ir pasišaukė, 
pagelbos. 'Atlėkė Anglijos 
žandarai ir nudėjo virs 100 
beduinu.

“ A V

ĄTeko girdėti, .kad ties 

laime. .Automobiliusvpilnas 
lietuvių vyrų, moterų ir vai
kų atsimušęs į stulpą, pas
kui- ajjšivožęs grabe j. Poli- 
cistai iš Nonvoodo pribuvę 

/išėmė'žmones"T>r'po~aim0m(T-- 
\ biliaus. Tarp Uukentėjusią 
' buvo bostoniečių. Sužeista 

Tumėnienė, jos seserei koja 
nulaužta, sužeistas Šilkas ir 
daug; kitų. Šoferis buvo iš 
Hyde ‘Parko. Nelaimės 
priežastis— “menulio švie
sa?7' .

• v

WYnub^oĄį 

Taryba gcivo pranešimą, kact 
Latvijos'valdžia BygoJ pa
ėmė liuteronų Šv. Jokūbo 
bažnyčių.. Tą bažnyčią keti
na pavesti katalikams. Ta- 
iTamoji—bažrry čin—yra
mietų senumo iv joje yra Lu
te ro laiškas, kuriame ragi
nami atsimetusieji nuo kata
likystes pavapi Jonai laikytis 
protestantizmo.

SUEIKIME.

Visi šios kolionijos L, D; Fl. na

riai, * 'Darbininko4 *. ‘skaitytojai ir 

visi .. katalikai privalomo susirink

ti ateinančią seęoclą vakare Lie

tuvių Salėti. Tą vakarą atšilau- 

kys musu brangus . veikėjas ir 

darbininkų priefdius gerb. 
J<UN. F. KEMĖŠIS.’ Išgirsime 

naujų dalykų. SVEIKIME,
Rengėjai, (

i

*

f

J

Pittsfield, Mass. elektros 
laboratorijoj buvo pagamin
ta 2,000.000 voltų perkūnija, 
Ta Jėga sudaro 10,000,000 
atkilų jėgų.

Didžiausias pasaulyje ži
balo kubilas statomas Wil- 
mingtoių Cal- Kubilas ap
ims 20 akerių-ir talpins 1,- 
750,000 statinių.

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
• Indomiausias ir svarbiau 

sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto sų 
sijungimasAu Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 

; kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50c.

Nedaug teturime. 
“DARBININKAS”

' 366 B ^ay, g. Boston, Mass.

SVARUMU- UŽAUGO 36 
SVARUS.

,3l

Vj 3
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DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) J

D A N. T I S T A S

Tel. Brockton 5112-AV. I

(Kampas Btottd Street) B
705Main St., Montello, Mass.-1

“Dabar aš pilnas gyvumo 
kaip 25. metų. ”

Ponas Edgnr P, Crouse, New Ytirkl 
City, Hflko; “llašnti. jums šilą laišką, 
nunešdamas Jums., apie stebuklingas I 

Ntiga-Toiie'o veikmes. Išsigydęs 56 v<>-| 
tls ir skaudulius aš buvau visai su
griuvęs; būviui niekam nevertas.. Ma
no svarumas nūpttoK nuo 108 svarą iki 
13& Dftr nesuvartojęs Nugii-Tonek) į 
mijkelFs aš žinojau,,Imti aš atradau Į 
tinkamą vaistą. Turėdamas 45 metus i 
aš esti pilnas gyvumo, kokiu aš bu- j- ; - "Y : 1
vau būdamas 23. Dabar aš sveriu 175 į $©©©®©®©©®©©©©®©©©©©©®©©©© 
svnriis.” Silpni, nervitotf, Išblyškę, su- © $
nykę žmonės, atsigriebiantieji nuo ko- | r1Twqirrvvn n AntiSSak * ©
irtos ligos atras Nuga-Tone’ą vienu ge-Į® ■■ ’
riaušių pasaulyje sveikatos ir stipru- ® ||R M V ' RAvPkll • sM
mu taisytoju. Pamėgink jį pats ir įsi- S Ulll Ifll Ii UAuiLll
tikink. Vienam pilnam mėnesiui gy- @ virAat>AWAvT?LTTTav © dytfs tik $1.00, Nuga-Tonekj parda- f '
vinėja visi geresni ištieki n inkai gn- |
rantuodami, /kad sutelks pilną paten-l © i *1kinimą. arlW VbdgttV U , grąžint/1 f WflL U 1

ūgivrantiją rasi prielklScvImWbonlre-. | jįfŽ £ nuo’Mo^kl 9 v vak.' ' 
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: baslį Avė., f’hictigo, pasiuntus Jiems i
$1 00 I
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje f ■.

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
- MIRŠTANČIAM RAMYBE! ’

MČAi^Įiiaų-liptnvin katalikų įiesugiiatinama tvir- 
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 

: cijps nepriklausai, nieko, nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes Ji: ’

1. Apsaugoja noriu gyvastis h* moka-pomirtines' $150.00, 
.$250.00, $500.00, $750.00. $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpa, nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. .

3. šelpia snvarg'iisiiis narius ir našlaičius.
' 4 Nariai gauna & K. A. organą, savaitinį laik

raštį „Garsą”. ’ . .
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui. . ’ ’ r.
6. Platina tikėjimą, dorą, rupinąsi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką. .
. 7." Lengvomis.sąlygomis apdraudžia vaikus iiuo vienų, 

metų amžiaus.
įstojimas į S.. L. R. K- A. pigus, mėilesinn mokestis lengvą. ŽTuo-,' 

pos yra visose didesnėse, lietuvių-lcolionijosa Amerikoje, todelį norin- 
m tieR informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tto’’** 1 Cėn- 
įętro Raktinę-:,
J0,» ' S. L. B. K. AMERIKOJE * —
Sj 222 So. 9th str., Brooklyll, ST. g,
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Šiuoini pranešu- S. L, IL
K. A. Bostono apskričio 

5001ktttrptm-isy-lmd m-unų a-j wkri- - £

SPROGIMAS.

O’ranyeį Mm. — Trijų 
’augščių. namuose buvo eks- 

'pliozija ir namai sugriuvo. 
Garsusis Paul Pappąs pa- Namuose buvo prekės Minu- 

galios tapo paxsodintas pe
reitą subatą. elektrikinėn kė
dėn ir pasiųstas pas Abra
omą. Jis buvo rastas’kaltu 
vienos moteries nužudvme.. * •' 

“Jo . byla ėjo- ilgai- ir’ jyiųkš- 
mingai. Jis buvo- graikų

■ kilmės ir graikai jį iškilmin
gai laidojo.

NUŽUDĖ.
v

/ NUSINUODIJO VAIKAS

' - Benkių metij amžiaus vai-
n kas Lee Carlson su tėvais

Jtiuvo uogauti. Jis užvalgė 
miške mėlynių ir apsirgo. 
Netrukus mirė.. Spėjama, 
kad uogynas buvo nuodais 
apšlakstytas.

?
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te Tapioca kompanijos. 
Nuostolių padarė už- $75< 
000. -

•v .

' . Elena Narinkaitė-Rakaus- 
kienė iš Valparaiso,- Ind. ra
šo savo seserei • Šveistienei, 
Jog rudeniop atvyksianti

r

•»

I
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rž VAIKPALAIKIO 
. PLAKIMĄ, -

čio piknikas bus rugpjūčio 
5 di'ei-iąarba pirmą nedėldie- 
nį rugpj. Maironio Parke, 
Worcesteų Mass. . Vieta la
bai puikų, kas. norės/ galės 
išsimaudyti Qnlnsigainoncl- 
ežere. Tai-gi gerb. kuopos, 
kurios prigulit prie apskru 
čio, meldžiu rengtis prie bū
simo pikniko, nes pereitam 
suvažiavime esam nutarę tai 
ir pildykini savo nutarimą.

Vėliaus bus paskelbta kur 
važiuoti iš ldtų miestų atva
žiavusiems.

' Jonas M. VieratTis, 
Apskričio Rašt.

...... . , rr, ' t , j ■

Franldin, N. IT. — Mokv-• v
toj a Neil Norting mokykloj 
iniplakč vaikpalaiki gumine 
paipa. Tėvai mokytoją pa
traukė atsakomvbėu. Teisė-v
jas nuteisė mokytoją ant 
$10.00 ir. $30.34 kaštų. Mo
kytoja apeliavo, Ją. palaiko 
mokyklos komitetas.'

New Yorke tarp sužeistų
jų visokiuose, atsitikimuose 
didžiuma yra netekę rankų, 
bei kojių

Jei mes nesodinsime žino
jimo medžio jaunystėj, tai 
•neturėsime Jo pavėsio senat
vėje. -— (Iiesterfield.

Nk/EncląndCoke. atsako geresniam ir grei- 
tesniam oro konlroliavimiii.
Nk/Engl<\ndCok5 dega be sugadinimo pe
čiaus ir grotų. .
Reikalauk knygutės —- “Kaip Apsieiti 

?su Pečiumi. ”

New England Coke
111DEVONSHIR-EST., BOSTON, MASS.
Main 8532 . TEEEEONAI— Mani 2723 -
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♦į Didžiojo Karo Užrašai

įlįs ktj gavome iš Lietuvos Hepaprast.-.i taiy-
V * g'U? kurioje užrašyta viskas, kas’ dėjosi Lietuvo- 

<♦. Se karomiėtu. .Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 
Y, ir Jos.vaikai iškentėjo nuo rusų, vokiečių ir ki- 

tų. Yra Jai nepaprasl os vertęs veikalas, Kiek- 
< vienas lietuves turėtų Ją M atminčiai įsigyti,
’ : X .Knyga yxa~didelio Tormąfo, su paveikslais, tuid ■

,• :<» 164 puslapių; , v.... y d :

į 4* TOS KAINA SU PRISIUNT1MV Į NAMUS 66 CENTAI 
[ : ■.......... ...............~ ““
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l'.etr.TJ.S.rat.OfT., Canada an J oUicr CoUnltTeir

MINo. 174
1 ,

Įpnrdavimitl pas .Tusu Krautuvininką PėnJrtų knkybiųc
' KLAUSK, GELTONO SU RAUDONA JU<)STDLE PAIŠELIO 5

EAGLE MIKADO ' t
Į EAGLE PENCIL COM PAN Y, NEV YTORK .

Karmų Siiv. Valstijose y-|| Bo. BottoQ m |

„am,™. J. MACDONELL, M. 0. į
> Onso Valam»oh : A
| Rjtala Iki 9 vak Po pietų nw I—f. © 

Vakarais nuo 6 Iki 9.f NN Brcfcdvay, Bo. Roffatf. į
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©$©(-3

4 i i i t i i
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REIKALINGAS VARGONIN
KAS, • gerai pažįstąs bažnytinę 
muziką ir mokąs 'organizuoti ir 
vesti bažnytinį chorą., Algos .ir į- 
eigij klausimu kreipkitės: — 

Rev. A. P. Kadis,
207 York St., Brooklyn, N Y.

I DAKTARAS HENRY C. TURNER j
,® Buvęs seniau 1094 IVasliingtoit St., Nonvood, Mass. ir- šiuo laiku .baigęs S 
>•© luokslą Harvardo Universite ir Miissaehusetts Technologijos Institute © 
g’ gavęs laipsnį, praneša kad jau pradėjo gonemlę gydymo praktiką ir . @ 
® apsigyveno po numeriu ’ k
| 444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS. I 
g Kampas Columbus Avenue • -' 1

Telephone Back Bay S240. ra
|| Valandos: 2 iki 4 ir G iki 8:3O vak. Rytines, vai. ir nedėlioras susitarus, g 

ffi©tŠ@©©®©©®©ffi©ffi©@S©©ffi©©ffi©©®®©@©©@®®S®©ffi©©©$@©©©i3©©@©(S£

7 ‘‘MUENCHĖN” . .
’ Pirmos rūšies" vokiečių garlai
vis North. German Lloyd laivas 
‘-Muėnchen” išplaukė pirmu kar
tu ir atvyko Neiv Yorkaii liepos 1 
d. Tarp keliauninkų yra visoldų

Yra tai pirmas laivas nuo 191411 DR. H. ŠĖTONE 

 

S £E^S11 .

Po “Muenclieįi” ateis laivas ■ •*"* w.»kuauwax

ir vėliau ^Colum- 
bus” didžiausis tos . kompanijos 
laivas.

16 Metų South Bostono

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 ▼. vak. i

„u. N01.1.... ... .

i DR. J, C. LANDŽIOS | j LBITUVIS GYDYTOJAS IR “ į CHIRURGAS.
> 506 BR0ADWAY,
! BOUTH BOSTON, MASS.

vistionret iš tij ioiviĮ patarnavimo Į| »

■ ©^©ė©©ė©@©©®©©©©s@©©©©©©^

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

BOSTON, MASS,

.Lloyd kompanija žada prieškari- į 
nįo stovio atsigriebti.

Šiais laivais visų klesų keliau
ninkai turės visus patogumus. | 
Kambariai 3 klesos po 2, 4 ir 6 
lovas. Abelnai keliauninkai bus h

patenkinti.
Aleks. A.

(Adv.)
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DR. JOSEPH WENREBE
90 Huntington Avė., Boston, Mass. Me
dicinos Profesorius Universitete. Spė
ri jaiistas kraujo, skaros ir šlapumo Ii? 
gą, taip-gi reumatizmo. Kalba lenkiš- 
vakae. Pėtnyčipmis ir nedėliomis pui
kai, Ofiso .'valandos: nuo 2 liti T vai. 
■ima pagal sutartį. Telefonas Back Bay 
0379. Rezidencijos Rosbury 5397—R.

F

Graudžiam namus, rakandus, automobilius, sužeidimus ir 
tt. Bu visais reikalais kreipkitės į mūs agentūrą ir būsit 
užganėdinti. . ' ■ ' ’ '

LAFAYETTE REALTY COMPANY
BE AL ESTA'PE & ĮNSURANC'E

456 Massachusetts Avenue, Cambridge, Mass.
VINCUS J. DEGUTIS fr DANIELIUS F. 8TROKAS, Savininkai.
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EKPRĖSS PATARNAVIMAS 
Į EUROPĄ

REGULERIAI iš
plaukimai kas 

subatą. Laivai iš
plaukia iš Pler 3 

. ir 4, Hoboken., DL 
X"*deli greiti. laivai. 
įA Geras valgis, ėrd- 
V vųs kambariai, pa- 
■ darys j,ušų kelio- 
|^t nę Suv.; Valstiją 

laivais parankia^ 
šią.

«

U’ASII INU.TON .Rugpj. r -

ILUlORlL.Rugpj. 14 
Rugpj. 21

Liepos121
Liepoj 28

I’IIESIDENT ARTHUli
S .S. LEVIATILkN....
GEOBGE “
S. S. AMER1UA.................... ..Rugpj. 4
I’RE^LDEN'r ROGSEVELT. .Rugp. U 
PltESIDENT E
PRE81DENT HARDING..

• Klausk infomhacijų apie kuinas 
■ir laiką ■ .

U n.it e d Stat e s Lines
45 Bmuhvny " Nevy York City

Vedėjai
U. S. ŠHIPPING BOARD

NORT _ RMAN LLOYD
LAIVŪKORTES

JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE
- p e r -

BREMENĄ
DIDŽIĄUSIU VOKIEČIU LAIVU 

Gražiuose 1 klesos kambariuose. Auto
rizuota Linija Lietuves Emigrantams. 
Informaciją klausk vietos agąnto arb:;

NORTH GERMAN LLOYD 
192 faashington St, Bostos, Mass.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,. 
81 Mėrcer St, So. Boston, Mase. 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St, So. Boston, Maas. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St.r SO. Boston, Maus. 

FIN,’ RAST. — Juozapas Vlnkevičius, 
906 E. Bhvay, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS —• Andrius ZaUeckas, 
307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Aleksandra Jaimokas, 
115 Granite St., ŠO; Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio' dr-ja,- laiko mėne* 
•dnius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
llenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
tVashtngton St., Boston, Mass., 6-tą y< 
vakare. Ateidami drauge ir nauju na* 
•lą su savim atsiveskite prie musu dr* 
’os prirašyti. .

‘te

5V. JONO EV. BL. PAJELPINĖ3 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,
252 Gold St., So. Boston, Ma«s. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST, -r- Julius Savickas,
111 Bovven St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS — J. šVagždys,
171 W. 5-th St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadsvay,' S. Boston, Mass.. 

MARŠALKA — J. Zalkis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija, laiko susirinkimus kas trečią 
įedėldlenį kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
po pietą šv. Petrų parapijos sale j, 492 
Bk Seventh Št. South Boston, Mass.

VIENINTELIS ’ 

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt 
Geriausios Palangos Trejankos, statu 
■ bl, 60c. Už pakelį arba 6‘ .už $3.30 
Puplaiškią pakelis 35c. arba 6 už $1.75 
TrukŽollų 30c. pakutis arba 6 už $1,40 

žolės sutaisytos niio nervą, Išgąsties- 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse

: ūžimo. Tai yra vienos iš geriausiu 
medicinų: nuo visokių nervų suUdrno 1 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti' ! 
pakelis 85c., 6 fiž $4.50,

Knyga “Daktaras Namuose” apraši 
visokias Žolės ir su daugeliu naudin 
gų receptų —t $1.00. -

Mostls gydanti visokius niežulius b 
odos išbėrimus, dėžutė $2,50. ‘

Brukuoti laiškai tėvynėn .rašyti, tu 
zinfts 65c.

Viskas būna su prlsiuutimo kaštais 
M. BUKAITIS,

449 Hudšon Avė., Rochester, N. Y

»ws©©©©©©©©©©©©©©©©®©©®©©©© 

IInsurance I 
$ (APDRAUDIMAS) į 
$ - * w
$ Imant Insurance (Apilraucll- © 
© mtį) nuo ugnies tint namo arba S 
■» . autonmbllitius. nelaimės ir puvo- S 

ghuo arba sunmšbno krautuvės ©

$ .tmnėt per atsakančiai kompnhl* S 
jus, idant nelaiįnel atsitikus gau- R 

© . trnnčt pilną atlyginimą, Mes re-1 r 
A presentiiojam tvirčiausia^ Ir ge-H 
$ rbuisias kompanijas Amerikoj ir- S | 
® mes užtlltrinani pitną atlyginimą o 
ft nelaimės atsitikime. Boston^ R 
hį Žymiausi lietuviai bižnlerlai ir R 
S profesljorialal yra nnisų klijen- į ? 
© tai, klauskite ją iiple musą pu- n 
$ tarnavimą. ■. . U
| EKSPERTAI UGNIES K 

| APIPREKIUOTOJAI | 
©■■ .Ainirnudžlant •■.ruimus,, rakau* c 
® dus, fittuunoblllus ir taip tolimi, i 
a, kreipkitės 1 ■ mus dėl gerinusiai 
© patarnavimo Naujoj Anglijoj. | 
įd AtKlrmaUmn skyrius įm vadovys- t 
| te JthNG-K, KAZLAUSKO. J 

|»INGENTA. JENKINS!
1 G Beacon St, Bostdn, Mass. 
I Tek H«yntakęt 5840—5841 ’

*V. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Eizb. Mlelniklenč, pirmininkė, 
44 Cedar St,, Hartford, C-onn.

=• ,41 O. Labicklenė, viee-pirmininkė, *
. 90 Sheldon Street, Hartford, Conm
I P, Labiekienė, iždininkė, ’ 

H- .44 Madlson St, Hartford, Gontu 
A D V O K A T A S I Marijona Rutkauskaite, fih. raštininke, 

8U‘8J!. SW«.S?U,«Bu?dlnff I
294 Wasliington Street - 19 WalcottSt., HartfoidE Oonn.

BOSTON, MASS. 11 šiom draugijos Busirlnklmat būna ka»
v«m«i«t.» m am'•& m. lis^gsg*®. **»•“« ***** : 

1O,WiwtR®ob Strket, Eabt Boston Ifl tV, KAZIMIERO R. X. DR-J08
Į | SOUTH BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ANTBAiAI.

DRAUGIJŲ ATYDAI! 
vhkll V£Y5l*avV’ Kukardp, visokią Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

lx M U Vk.V Rnatidii il‘ kitokiu .Draiifrvstottift 'rpiknlmtru dnlvkri.V.
r
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■~y--------- - ” FPaMg it kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą, J
STRUPAS CO.,* 90-92 Fcrry St,Newark,*N. J, Į

$ stiklą, tčmylrtte idant apdraus-*© S

h

Klauskiteįas: ’ - į N
m <<darbtnt.nka:s’? ' ;

B66 W. Brbadvmy* .•' Šbufh Bostmų.llų^

. T r , L 5 ’• -e ■ . ’ ' ‘ ’
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t BOSTON’O IR LPiELINKlĮĮ BIZNIERIAMS 1
. ■ . Turime labili gražių Meninių didėlių iiy mii- * & 

X; Žų KALODORl l j, kurie .Jūsų mųčtumot ą kad *|*- 
tokio būtu laiku atspaudinti,. prašomi ateiti Į

V ftDarbininkoN raktinį iv pasirinkti; iNisirhikn 4*
,į<K^i -z .• • , . ..--y *- ■ ** ...- - *

♦♦♦■ tnaš. didelis; . . \ S .■

X ' 3 . ’y&AK'l}lK I:NKAs ~
♦|» . 306 Vr-nf• Itromlii'riji, Ą - South JĄ<i.ttun, liaus. ■ X

. *

1

Tel. Kast Boston 152—J, II
Tel. Maln 24Š3 į|

■•--•V. ■ ■ - - n, »,

%

v__,

. IŽDININKAS K Įvitf Ola, '
111 Boww St., So BoMt 

TVARKDARISB.
. ' 393 K Flfth SU ,
I DRAUGIJOS anraŠas |lkale -

. 86® Broadway, ^ĮBoston, Mmi -, ‘ 
Draugija aavo auslrl 
nedfldtehi kiekvieno 
po pietį, parapijos 
Sevanth Sh, So. Boatf* J

PIRMININKAS — VI. HmlautkM,
314a S-th M Tek Sf. R- 3335—M. - 

VICE-PIRM. — J. Jar^a, . — .
440 E. 6-th St., So, Boston, 

PROT. RAST — A. Janušonis, .
W26/CnIutūbU IM.,^ Boston, Mdm 

,O» .RAST. *-; K K&klA s.
m Bk 8A St., Bomy Mįiy

PIRMOS RŪŠIES BARBERNĖ
Nukėrpatn plaukus, vyrams, mer-$ 

gilioms R yrukams, 1 ®
Tui'hne.visokią kvepiančių tonl-ž 

ką plaukams.
Ateikite ir iiersltlkrinktte, aš tl- $ 

klu, kad busite patenkintu ■ 
■ C. ’į fe A B EK 

11G DORCWTER avenue 
šovEh hoston, mass. y 
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