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Katalikai turi suprasti, kad jų- 
aukos ir pasišventimas dęl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma- . 
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indu ir 

■ net negu bažnytines.apeigos, Pap 
kol to nesupras visi katalikai, mes 

• negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kari atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei 3r pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.
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Org&M Amerikos

Katalikų šventa
d

; Juozapo Darbininkų
' »

Sąjungos, )

n A R B IŠTIKI 18
—— Eiwa-—

UTA.RNINKAIS, KETVERGAIS IR
SUBARTOMIS.

Metais
’ Ulrubežy metams ............ 

DARBININKAS
366 Broadway,' Boston 27, Įtart# 

Tel. South Boston tfž!0.

BETRATA, LIEPOS 28/D;, 1923. ’ Kaina 4 centai*

L. D. K. S.
* • * ’

Lietuvių Darljininkų Kooperatyve Ką jungo į porą sa- 
r aičių stipriai paaugėjo'. Buvo a]įlankytos-šios Massaehu- 
setfs valstijos kolonijos: So. Boston, Brighton, Norvyood, 
MonteĮlo^AtlioL___BeJn-darJ^rJELmip^litiKv^ ,
Kasima ir Mancliester. .

Tose vietose naują Šerinįnką gauta....
. Šerą parduota .....

Gatavais pinigais gauta .........-----
Namo Boną ir paskolos kvitu gauta .

Liepos 27 d. L. D. K. S. turėjo: •
šerininką ..... .... .... ...7
Šerą parduota . ....

Gatavais pinigais gauta .....
Įtiko skolingi .... t..... .... .
Boną ir paskolą, kvitą gauta..

VOKIETIJOS
z ■ ./-■*’ J '

■■■■■ ".II ■ ■

BANKROTAS 
VORmiJOJ;

r-—— -+■

Berilu, liepos'25.—■ Ly- 
giąi prieš devynis metus Eu- 
ropa buvo ant’slenksčio Di
džiojo Karo. Dabar Euro- 

■ pa atsidūrė aut slenksčio 
baisaus bankruto. Vokieti
ja jau sprogsta ir jos smu- 

. . kiinas negali neatsiliepti į 
Intas šalis..

Vokietijos marke pasivijo 
Rusi jos rubli, pabar už $1 
duodama .. 666,666 vokiškų 
markių. Liepos 25 d: žaibo 
greitumu pasklido žinia apie 
markės nusmukimą. Greitai 

, toji žinia pasiekė flirtinin
kų palociiis - ir darbininkų 
šlubeles. Suirutė kilo visa
me B eldine. Po pierinės ver
tės 16,000 ir 5,000 markių ei-’ 
na kaipo.smulkūs.’ Tūkstan
tinės ir šimtinės markės ti
sai išnyko. ■ . .

Minių minios šturmavo 
Reichsbanką, kad gauti de
pozitus, nes markei kiltus, 
šoko kainos neišpasakytai ir 
prireikė didžių sumų reika- 

f lįngiausieins daiktams. Ban
ko klerkai sušilę, krepšiais 
seikėjo pinigus ir. išdavinė
jo žmonėms. Pinigų išdavi
mas buvo aprubežiuotas, bet 
ir tai žmonės tuos • pinigus 
nešėsi krepšiais, maišais, če
modanais, o kiti net kūdikių 
vežimukus atsivežė vežtis pi
nigams. Didžios įstaigos, i r 
fabrikai atsiuntė trukus al
gų pinigams atvežti. Viena 
firma algoms pinigų atsive
žė penius trokus. Žmones 
pinigus gavę puolė į kraufu- 

. - ■ ves, tikėdamiesi ■ kuodau- 
giausia prisipirkti prieš*kai- 
nų pakilimą.

.Pluoštai pinigų mėtosi 
Berlino gatvėse ir jų niekas 
neima,’ nes žino, kad tai 
smulkieji pinigai, kurie nie
kam jau neverti.

’ Valstybinis bankas . pri
kimštas pinigų.. Maišų mai
šai pinigų guli koridoriuose. 
Jokie vagys nei nemislija 
griebti maišą to “durto” ir 
bėgti. Nes reikėtų troko kad 
nusivežti tiek pinigų,. kad 
savaitę, pragyventi.

Berliue 60 milžiniškų 
spaustuvių dieną naktį ma- 

' šiuuoja markes. Kituose 
• , ‘ miestitpse tas pat.

. Pirmos įiegaudamos už
tektinai pinigų iš. valdžios 
hankų/pmlejo savo visokius 
pinigus.spauzdinti. Ūkiniu-.

' kai yfau pradėjo; nepriimtil rities spalio menesį.
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. . . v • ’ ; • REIKALAUJA GERUS-
pinigų, o nzsavp produktus NIU ALGL
ima tik prekes. ‘ .

Tūkstančiai flirtininkų, 
kurių turtas buvo markėse, 
nubiednėjo. OlieposYSld., 
kada markė nusisuko spran
dą,. nei vienas žmogus Vo
kietijoj neišliko nenukente-

' ' / '-
Kokia miestų darbininkų, 

iŠ algų gyvenančių, padėtis 
nesunku. įsivaizdinti.

Suirute# priea-usKyįe.

Ateinantį nedėldienį ‘Vo
kietijos komunistai pasiryžę 
išbandyti savo jėgas, darys 
maniebrus ir jei pamatys 
liaudies pritarimą, tai kels 
revoliuciją.'- Pradėjo baisią 
agitaciją. O kaip žinoma 
komunistų veikimas eina į-, 
sakymais iš Maskvos. Todėl 
pradėtoji komunistų agitaci
ja eina iš Maskvos. Vokie
tijos komunistai šaukia, kad 
reikia steigti proletaro dik
tatūrą ir šaukti talkon Rusi
ją kovai prieš vakarinės Eu
ropos. militaristus. Komu1 
nistai pasidarė patriotais ir 
tautiniais obalsiais kelia 
žmones • prieš' įsiveržusius 
.francūzus į vokiečių žemes.

Pereitą nedėlią Ėrankfor
te įvyko,komunistų demon
stracijos ir jos pasibaigė žiu 
dynėmis. Demonstrantai nu- 
maršavo prie miesto proku
roro namų ir pagavę proku
rorą žvėriškai, barbariškai 
jį nužudė. Šaudė į jį, bade 
jį, spardė jį ir visaip nieki
no. Visi šiek tiek žmoniš
kumo turintieji pasipiktino 
tais jų nežmoniškais darbais. 
Ten kilo riaušės ir apie 100 
žmonių sužeista..

Valdžia nesutiko .duoti lei
dimo komunistams ateinan
čią nedėlią. Komunistai pa-' 
sake, kad demonstruos ir 
be leidimo. Tai socijalistų 
visokio: krypsnio grupės, 
darbininkų unijosi paskelbė 
griežtą nusistatymą prieš 
komunistus. Valdžia pasi
ryžo visokią netvarką, slopin
ti pilna savo galybe.

Bet prieš valdžią dabar 
sujudo ue 'vien komunistai., 
o teipgi juda ir monarchis- 
tai. - Jie ir-gi baisųjį krizį 
pasiryžę išnaudoti.................

IIart j- orely Et. — Organi- 
zudti plumberiaį, malipriai 
imdekoratoriai’pareikalavo 
pakelti algas. Dabar jie gau
na po $8 -dienoj už 8 valan
das. Reilfalauja pakelti $9 
dienoj.

REIKALAI.
■’ ■ ■ i

Vidurinėse' valstijose, kur 
kviečių daugiausia augina
ma prasidėjo didis judė
jimas, kad suplakti far- 
merius__į.__koopera-tyviškas-
organizacijas. Prie to juos 
paakstina nupuoluios kvie
čių kainos. ’

Kun. P. KEMĖŠIS, Į. D. K. £ 
reikalais lankysis šiose lietuvių 
kolionijose: ,

Rugpjūčio 3, Worcester, Mass. UL

l

iškilmės.
Konstantinopolis. —■ Tur

kijos sostine surengė dideles 
iškilmes paminėti turkų- 
alijautų taikos pasirašymą.’ 
Turkams yra kuo džiaugtis, 
nes iš jų išplėštas Konstan
tinopolis jiems gražinamas. 
Turkų laikraščiai rašo, kad 
Amerika pirmutinė atšauks 
savo kariuomene, iš ten.

ANGLIAKASIŲ 
ULTIMATUMAS

Atlantic Ci.ty, K. J.—Kie-. 
tųjų anglių kasėjai derybose 
su kompanijomis pastatė 
joms, ultimatumą. Griežtai 
pareikalavo “closed shop” 
ii’ ėheck-off sistemos visose 
kietųjų •. anglių kasyklose. 
Jei to nepripažįs, tai Rugsė
jo 1 d. prasidės streikas. ' '

ORGANIZUOJASI
KOOPERACIJON..

' K

Minneapolis, Minti. —

UŽDARE PAIMLU
' mentą,

AiadriJ. Ispanijos par
lamentas užsidarė. Busi*

**.“.* . .
• • . i-

f

SVARSTO VALAS DIJ
. trumpinimą.

Nėw York. — Plieno kor
poracijos viršininkas Elbert 
IT. Garv sušaukė tos organi
zacijos direktorius svarstyti 
panaikinimą 12-kos valandų 
diirbo dieną plieno pramo
nėj.

IMPORTUOJA
DARBININKUS.

. London. — Canadian Pa- 
cific geležinkelių koinpaim 
ja. importavo. iŠ Anglijos 
darbininkų Kanados kvie 
čiains valyti. .

APIE VEIKIMĄ. . 
POLITIKOJ. .

Albany, K Y. — Ateinam, 
čią ncdetią liepos 29 d. čia iš
vyks New Yorko valstijos 
darbininkų suvažiavimas 
progresivio veikimo politi
koj reikale. New . Yorko 
miesto namų-statytojai, turį. 
40.000 narni, paskyrė dele
gatus į tų suvažiavin^ą.

Esame tik ką gavę iš. Lietuvos naują knygą “Dj- 
DŽIOJO KARO UŽRAŠAI.” Yra tai nepaprasta kny
ga. Daug mes ėsaine pana.šių prisiskaitę, bet tos knygos 
buvo daugiausia vertimai, daugiausiai buvo aprašoma a- '■ 
pie kitas šalis. Šita-gi knyga p-a parašyta lietuvio ir vien 
tik apie Lietuvą. Yra daugybėųiaveikslų ir tt. Reiškia, 
,ši knyga rašo, vien apie tai, kas karo laiku atsitiko Lietu
voje. ’ ’ / ' ... '

Nmėd.ami tą knygą praplatinti, gerbiamiems skaity
tojams pasiūlome štai ką:

Kas užsirašys “Darbininkąmetams užmokėdamas 
$4.50 ir pats iirisiųš pinigus, tas gaus tą knygą DOVANŲ- 
—DYKAI.

• Kas iš- skaityto jų užrašys kitam laikraštį metams ir
prisius pinigus, tai’irgi gaus dovanų dykai “Didžiojo Ka
ro Užrašai.” ‘\ <

L.. D. K. R. nariai ir-gi gali pelnyti dą knygą užrašy- 
jdami ne nariams metams laikrašti ir pr i siųsdami €\mtran 

pinigus.. : ' ■ ’. . T,.
; Ši proga yra.duodama tik iki Rugpjūčio 15 d. 1923. 
Taigi, kurie' tą. knygą norite dykai gauti, tai padirbėki-* •- <• .
tė. ' ' . . ' • r .

- • I ^D AR B I N :iN-'K'.A S ’? ' • ' y.Y/

IGfrlUerf B raudini y, /' ■ SoMBoston, 3ldss,

Rug’pj. 4, Westfield, Mass. 
Rug’pj. 5, Amsterdam, N; iY.

1 RĮUgpj. 6, Uties, K. Y. 
' Rugpj. 7, Rochester, N. Y.

Rugpj. 9—14 Detroit, Mieli, 
Rugpj. 15, Grand Rapids, Mieli. 
Rugpj. 16—20, Ohicago, Iii. 
Rugpj. 21—23 Springfield, III. 
Rugpj. 24, Westvilie, III. 
Rugpj. 25, Ratine, Wis.

• Rugpj. 26, Kenosha, Wis.
- Waukegan, III.' 

Rugpj. 27, Cicero, III. . 
Rugsėjo 2, Dayton, Ohio. 
Rugsėjo 3,, CIeveland, Ohio. 
Rugsėjo 4, Akron, Ohio. 
Rugsėjo 5, Youngstown, Ohio. 
Rugsėjo 6, Rittsburgli, Pa.' ‘ 
Rugsėjo 7, McKees Ročka, Pa. 
Rugsėjo 9, Homestead, Pa. 

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
. Rugsėjo 12, Scranton, Pa. 

Rugsėjo 13 Forest City, Pa. 
Rugsėjo 14, Duryea, Pa. 
Rugsėjo 16, Pittston, Pa.

. . Rugsėjml6,_Wilkes Kaure, Pa. 
Rugsėjo 17, Tamaąūa, Pa. . 
Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. 
Rugsėjo 20, Silver Crėek, Pa. 
Rugsėjo 21, Minersville, Pa. 
Rugsėjo 22, Girardville, Pa. 
Rugsėjo 23, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Phiiad.elphia, Pa.. 
Rugsėjo 25, Chester, Pa. 
Rugsėjo 26, Eašton, Pa...
Rugsėjo 27, C. Brooklyn, N. Y. 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J. 
Rugsėjo 30, Baltimore/Md.
Chicagos ir Detroito kuopos 

maloniai prašomos pačioms pasi
skirti pažymėtas dienas ir jose su
šaukti kuopą susirinkimus.

L. D. K. R. Centras.
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.........$ 700.00'
... ..'...$ 50.00 f

....... ,.$1140.00,

<*

.$1890.00Išviso

. Visi ^Darbininko” redakcijos ir. administracijos daiY 
Liniukai įsirašė L.-D. K. S. nariais, sudedami išviso 
$405.00 gatavais? pinigais, ir naino 'boiiaiš. ?' V

Laikraščio gerinimo fondam, aukojo Agota Kalinaus- 
kiutė'$1.00; kum. St. Kučas./—$2.00; Atholiečiai $16.25 
(Jų pavardes garsiname kitoj vietoj). Išviso— $19.25.

.Pradėjome žingsniuoti ko-operacijos kėliu labai iš- 
palengva. Bet mūsų-žingsniai buvo tikri. SĮoav, būt šute? 
Dabar jau pradedame jausti po kojų tvirtesnį pamatą. Ne
betoli pirmoji narių šimtinė. Tą turėdami jau drąsiau į 
ateitį žvelgsime. Ko-operat ori ai! Daugiau drąsos I Atei
tis priguli mums.

$

P

F.. K. '

»

PREKYBA PER KLAI
PĖDĄ. . .

New York. — Ties 64 St 
ir Secoud Avė. du policmo- 
nu išgirdo moters klykimą. 
Klyksmas ėjo iš automobi- 
liaus. Policistai norėję, au
tomobilių sulaikyti buvo vie
toj nušauti.

•Prekyba per Klaipėdos 
uostą pradeda vystytis. Ne
tik importas Lietuvon, bet ir 
ekspertas krašto turtų pra
deda traukti iš Klaipėdos 
link. . Taip gegužės men. 21 
d. išplaukė iš • Klaipėdos 
Londonan pirmas laivas 
‘‘Hunais;" kurs atidarė nuo
latini susisiekimą su Londo- 
nu. Šiuo laiku b-ve “Mais
tas” pirmoji pakrovė 5 va
gonus kiaušinių Londonui. 
Tuo savo žygiu b-ve. “Mais
tas” padarė pirmą pradžią 
nežiūrint nei rizikos, nes 
Klaipėdoj norą tinkamų p 
taisymų. Birželio menesi iš- 
plaūkė iš Klaipėdos laivas ' 
“Kuriami,” kuriuo ta pati 
b-ve išsiuntė 4 vagonus kiau
šinių Londonan. B-ve ‘Mais
tas '' palaiky darna savą jį 
uostą ir toliau pasiryžusi sa
vo prekes eksportuoti. per 
Klaipėdą. Tuo’ tarpu kitos 
nelietuviškos bendroves^ ne
žiūrint nei Aliu isterijos ragu 
nimų, vengia Klaipėdos ir 
svetimais uostais naudojask

nos valsčiuje, eiiia smarkus 
visų tiltų bei tiltelių remon- 
tavimas ir iš naujo staty-
mas. . .

Valsčiaus Taryba savo-po
sėdy birželio* 13 d. valsčiaus 
viršaičiui S. Serapinui pa
kėlė algą Vietoj 70 litų iki - 
200 litų menesiui. Tame pa
čiame posėdy nutarė nuo 
mokslo metų pradžios atida- 
Vvti viena niokvklą Pakai-

fe <■ t- v

aiškių kaime. Be to, dar 
projektuojama .atidaryti 
naują mokyklą Klaipėdos 
krašto pasienyj. Taigi atei- . 
iianeiais mokslo metais veiks ■ ■ 
H praded. mokyklų.

PREKYBOS ATSTOVAS

Maskva.—Buvusiu Ukrai
nos sovietų? premieras ? Ra^ 
kovski pasklidas prekybos 
atstovu 'Ahglijom i Šiemet 
Rusijoj užderėjtinai būstą 
geri ir jiksįą 6,(XX),()()0 tonų 
eksportui ■ Tų? grūdų galima 
būsią gabenti irAiiglŲam Švėkšna* Šiemet švekš- lut saiė,
- .•-//'.'T- ■■

V1—17 d. progimnasti*. 
joj buvo,suruošta mokinių 
rankų darbų paroda. Dau
giausia buvo išstatyta nxež* 
ginių ir koletas piešinių: Pa
rodą lankė vietiniai inteli
gentai, vyskupas iv tą dieną 
iš Klaipėdos atvyko p. p. 
Liudvys.4 -Simonaitis ir Ži- 
lius,. /

Viiktire - U bagy no. salėj 
buvo/surengtas pavasarinin
kų 'savybes, vakarėlis. .Buvo 
.vaidinta. - ‘šventoji 
ja.” Svočių prisirinko pil-
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aBXRBININKASr
. £The Woitob)

TM LlHTJAiriAM Tju-WeUxY PAKU* 

r BobUahed every Tuesday, Thnrsdajr 

.. ind Saturday by St. Joseph’b 

‘ ‘ *TATOtJt C. Abbociatiok of Labou

Mflnterėd aš second-claM matter Bepc 
12, 1915 at the post offlce at Boitoa, 
Mara., under the Act o£ March 8,1879/ 
*Acceptance £or malling at špociar rat» 

v n£ pęstąge proylded for fn Section llO8.
SŽt of Qct28,/1917, authorbsed pn July 
12,1918^’1/ ' ' - 'į, - M \į \

SiiStif&ton katėti ' < ~
Vearly
Boiton and aubn^bM .........,..$5.50 
Forelgn countrleg yearly

fttu U South Bo«ton*o. utarnlnkal* 
f tontgafa. Ir aubatomla. Leldll* Am 

tottmv Ryko EAtalixv Sv. Juwufc 
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Piknykų Daržas Palangoj,. kur Cainbridge’o Parapija laikys išvažiavimą. 
Liepos 29/1923. Visi kvieciaųri pasidžiaugti pušynu ir didinti parapijos išdą.

tai šis pastarasis turi dar di
desnę ui’ievolę. Baltarankiai 
bekovodami už savo būvį 
niekuomet neprivalo užmir
šti savo draugų juodaran- 
kių - reikalų, ir sudaryti su 
jais vieną ir bendrą kovos 
Tontą. Ir daugiau, šių lai
vų inteligento "morale prie
derme yra visomis išgalėmis 
velti visos darbęridasSs kfif- 
ūrą.. Ilgais mbkslo metais 
ir sunkiu darbu įgytas žinias 
nteligentas. beturi jokios 
moralės teises bergždžiomis 
palikti. Įgyta mokslo švie
sa jis turi šviesti tūkstan
čiams tų, feme negavo pro* 

Įgyti. / . ' ;

Garbingasai Basanius pa
budino Tautą iš miego, Šių 
laikų inteligentija, jei ji 
nori būti gyva savo dar
bais, privalo įleisti savo šak- 
nisĮliaudies—Jdarb o.žnior 
irių. — širdį ir galinga, idė
ja, kaip tyru krauju-, mait- 
tinti ją, kultūrinti, nušvies
ti jai kovos laukus, atverti 
jai naujas ir gražias gali- 
uiybes. Tada trys milionai 
lietuvių darbininkų pavirs- į 
.vieną šviesią ir nepergali
mą armiją, kurios kulturi- 
jiam narsumui ir galo ne
bus. Tai bent įdomu bus gy- 

-, venti ir gražiu. darbu pasi
džiaugti.

kalbėjo pergalėtoju tonu, sesija ir išrinkta valdyba. 
Derybos ėjo labai sunkiai, y- Pasibaigus rinkimams pra- 
pae kad rusai nemažai įii-'sidės milžiniška gegužinė 
trįgavo. Užvakar jos pasi-[kurią pagrąžins Naujosios 
baigė galutinu susitarimu Anglijos chorai maloniomis 
ir triškiu Turkijos laimėji- dainomis ir žymus kalbeto- 
mu. Turkams pasilieka jai svarbiomis prakalbomis. 
Sniyrna ir Armėnija. Be to Kalbėtojų tarpe yra pakyic- 
jis faldinai išsisuko iš Ali- sta šios ypatos: gerb, Kun, 
jautų inilitarės priežiūros Urbanavičius, gerb. Kun. J. 
ir pasiliko savo kontrolėje Čaplikas, gerb. Dr. K. Pakš- 
Dai’danelių ir Bosforo są- tas/gerb.-advok.- Mileris, ir 
siauras. ‘ merk Giedr'. Centr, Pirm?.

Geriau taika negu karas. Daugžvardis. Visa ta diena 
Tik labai gaila, kad bailūs ir bus pašvęsta pasiluiksmini- 
šiuom atveju, neteisingi Ali- dmi ir sukėlimui. gero ūpo 
jaiitai paliko turkams Ar- visuomenėje, •

'ta yųifflinfiiaits'ui . 30 <1 liepos,

Hv.- Mišios už 
niejHj ii:ių įšskei'de. karo Aie-1 nėrusius uaiins , kaip 5 :30 • 
.u, dabai’ jie galės ir toliau h.yfe. Gi sesijos prasidės de- 
tęsti tę kruvina datbft. Pa-p,lte -valanda rytį- Vakare 
šaulio,tamajiistai galia šalt- septyilios' trisdešimts
ke Didžiąsias Valstybes .pa-Įjyj^g gražus .programas Po 
Kuosuoti armėnus. ..Bet nei hažuytni^jė svetaiiieje, silsiu 
viena galingoji valstybe ne- dedantis iš perstatyniti, clai- 
pramate jokio biznio iš ar- mj h prakalbų...
menų liuosvbes. Anglai ?rj . , ‘ '
taipgi ir kiti) radogaua ka- . Utanunke.^O liepos, sesi- 
roivių h- pinigų, kad užka- U devmtij valau-
Tiavus ii palaikius Mesopo-r1^e’ '

tauri j os žibalo šulinius, bet Visi delegatai privalo su- 
nerado nei vienų nei kitų kad važiuoti nevėliau kaip įiedė- 
apgyrius žiauriausiai iiaiki-llios rvte ir dalyvauti visose 
namą armėnų tautą. Kapi- seimo atidarymo iškilmėse, 
talistams gal rainu, bet pa r ^eįmo R.en(jį))į0 Komisija. 
šaulio dar neišsigimusi de
mokratija negali rainiai žiu- _ sąrišyje- -su
rėti į Vdno -.tavinta ban- teedrnmdaųermujnivo ir 

: h : *v . v , daugiau, teciau tos rusies
. gas: nekaltos aiaiienų tautosL&gĮ-ų įaįp galĮSįaį buvo, kad 
kraujas .šaukiasi keršto! Ar- kaikurių nedėjome. Tenepa- 
menų kraujas raudonais la- laiko to rašytojai blogu),.

;šatsaptaško. Lausaunossu- į .—y' y--Ap
tarti ir jos autorių sąžinę. ‘ ’*.•
Lai • neduos jis* ramybes KLAIDŲ’ ATITAIBYMAfcy 
kumščio garbintojams! . ■ , ——

.■ . Pereitame “Darbininko ”
plfhDIMį&iEfU • nūmeiyje Uosio straipsnyje
UlLuiillilllky vLlmttu ‘‘Dėl Brocktono batsiuvių.

.'-v, "—ų. . . . T streiko” -įvyko korektūros
' Šiuometinis Giedmunkų h T • i “ ‘• T 4, T .TO- ori klaidos: * .
seimas• įvyksta liepos 29, -30. . ..
ir 31. dd.,VVowester, Mass. ■ -U “Toji
šis seimas turės šntvarkytdtYal'ka Pai'enlta' al8klos 

sustiprinti organizaciją —■ 
padaryti Giadrą aukštąja ir 
visiems meilia sąjunga; tu 
ros išdiškusuoti pienus au
ginimui katalikiškai organi- 
žu( >t( >s inteligeul įjos; turės 
tarti savo;žpdį reikale seimų 
ir seitnavimų; .kreips daug 
domės- į “Giedros” tobulu
mą ir jos. busianti leidimą.
Žodžiu akant, sulig Centro 
Valdybos pagamintos dieno
tvarkės — statys ateičiai 
stiprų namą.

Visi- katalikai moksleiviai 
ir mokslus baigusieji sei- 
muokite .viršuje minėtose 
dienose, kartu, su •Gied.riiriii- 
kais. Jeigu kurie negalėsite 
būti asmciiiai tai prisiųskitc’ 
savo žocįį paramą — pri- 
duokite hispiricijos daly
viams. ■ ‘

■ Visus savo giedriuosius 
piijautiįnus . adresuokite: 
XII Giedrini ūkų Seimas, 
■LL ’Provideiiee SL, AVorces- 
teų.Mass..

Aj. .PauzvarM.
' - -'S

. Pasitaiko retkarčiais dar- 
bariukų tarpe- nuomonių, 

į buk protinį darbą dirban- 
£ tieji žmonės nesą jokie dąy- 
į brirnikai. Ši nėsveika nuo-

* ulone labiausia . įsigali laike
* socialių perversnrių bei re-
* voliucijų. Kiek ji yra klai- 
£ dingą — tai neverta jr kai

. X beti, nes visi protaųjantįej 
darbininkai tą gerai 

.pranta. Gydytojai ir gamti- 
w .ninkai be to dar žino, kad 
A proto darbįirinkai dirba 
į neiyais/todėl daugiausia iš-
* aikvoja gyvybė energijos, 
y reikalauja ramesnio gyvė
sį nimo’ir ilgesnio poilsio. Iš

aikvodami daugiau gyvybės 
v* iegų, proįo darbininkai 

«-> trumpiau gyvena negu mus 
.'•kilių darbininkaį. 
- .Rusijos revoriueionhriai 
‘ nemokėjo įvertinti įgroto 

darbininkų arba baltaran- 
-kiiį proletarų darbo, 
mažiausio įtarimo, bolšeyt-

• kai. kardavo ir šaudydavo- 
putinančius inteligentų.' It. 
k-idabar Sovietų Rusija nebė- 

panaši į ciyilizuotą šalį. Gi 
^labiausia ten kenčia papra- 
Išlieji darbininkai, nes jau 
^-revoliucijos pradžioje dau 

gelis jų turėjo. • klaidingą 
X. ir jiems patiems labai fale- 

dingą pažvalgą į savo drąii- 
gus — baltarankius proleta-

**- rus.
X' Juodarankių proletarų 

. nusistatymas prieš inteligen- 
Tlftus gali būti dalinai pateisi-, 

namas :gal tik tose Šalyse, 
kame inteligentai. yra kilę 
iš turtuolių br aristoki-atų, 
neprielankių darbo žmo
gaus išsiliuosavlmui. Bet 

’ lietuvių baltarankiai prole
tarai gimė ir augo tose pa
čiose bakūžėse, kaip ir jų 
brorini.aTtojai, mainėrįąi 
siuvėjai. Klasinių skįrtxuną

■ čia ir būti negąli.
‘ . Atbulai, Tautos iv darbo 

žmonių gero vė i labai svar bu 
ir reikalinga, kad: visi lietu
viai — juocūrąiiktai U’ bal- 
tarankkd darbininkai -*-gy- 

. runtų,’a^tmiaiisioj'ėAlraugy4 
■’stėję jr 'tolybėjeU Aukštos 
kultūros ir gražesnio gyvę* 
nimo pasieksime tik. tūoniet, 
jei * mokėsime1 ■liūrtoungai. 
sujungti l'i'/Jnį ir: protinį 
darbą. Pyzinls- darbas atsfo- 
vąuja aidą- gainios. paiegą.'

7 Žmogaus protas,; dorai Var
to jautas j tvarko visas , gain- 

‘tos ięgas bVniram žmonij < »s 
labui. A * X ■ ų U s 

/ei juodutankio pinletaro 
. prt^ęrmė yra lutkmnai. į- . 
Veėtiųti baltarankio darbą, ša priešaky, atxyko: irpra- bus niįdaryta pirmoji šerinę

I
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rDrauge 'šu~^ Vokietija,“: 
f imki ja, pralaimėjo' Didįjį 
Karą. Didžiulė turkų impe
rija tapo išdraskyta: neteko 
ji Arabijos, Palestinos, Si- . 
ii jos ii* Mesopotamijos. A- 
’cėrnė jiems Smyrnos. kraš- 
:ą,. Rytų ir Vakarų Traki
ją ir Armėnijai pažadėjo 
nepriklausomybę. • Turkų 
tautininkai, • Kernai .Pašos 
vedami, nepripažino Sėvro 
sutarties.-: Pasinaudodami
jiem. . paliktos . Anatolijos 
patogumais, jie nusprendė 

/ pasipriešinti Ali j autams,
•tikriau akant, Graikijai, kil
ti užėmė Smyrnos vili jotą 
h* Trakiją. Graikams karas 
sekėsi tik tol, kol juos pa
remdavo Anglai ir Braucu- 
zai. Atsitiko Graikams dide
lė nelaimė: jie parsigabeno 
laike karo išvarytą pro-vo
kietį Įiaraiių Konstantiną. 
To užteko, kad pagadinus 
'Uraikijos-Frąiicijos- • drau
gingus santyldus. PrąimV 
zai tuo jaus atšaukė savo pa
skolą- (400 milionų fr.) ir 
graikų, drachma viena die
na neteko pusės savo vertės. 
Kiek vėliau Pranei j a aiš
kiai palinko' turkų pusėn. 

.Praneijos civilizacijos. įta
ka turkuose visuomet buvo, 
stipri. Daugybė turkų inte
ligentų baigė mokslus Prau- 

, rijos uirivei‘šituose. Visi jie 
gražiai vartoja. ITancuziĮĮ 

t kalbą ir. jiems simpatizuoja, 
. net ir karo metu ■ ant fran- 
_ euzų misionierių mokyklų

Turkijoje plevėsavo. * Pran
ei jūs vėtiąva. Nedaug terei
kėjo įr turkai įgyj o aiškią 
Francijos paramą/ . bent 
ginklais. Nors anglai iv gel
bėjo -graikams, bet.šie visgi' 
įtvatlaikėriurįnį atnaujintos 
armijos spaudinio. Graikai 
tapo visiškai, suiiįušti, • iš. 
xSmyi‘iios ir iš Rytų .Trakiu 
jos išvyti. ■• .

Prasidėjo taikos derybos 
Lansaiinoje'. ‘ Čia turkai, su 
gmlriu diplomatu Isniet Pa

i
/ ‘

,1

kovos už būvį dėsniu... Tii$- 
rėjo būti t “Toji, tvarka yra 
paremta aršios kovos už bū-, 
vedėsimi... ”

2) Išspausdinta: “Tie 
skriaudžiamieji turi nukęsti 
užlipusnj (per kitų nuga
ras) aukščiau... ” Turėjo 
būti: “Tie skriaudžiamieji 
turi nekęsti užlipusių*... ”

. 3 ) Išspausdinta: “ Unijis- 
tai kovoja tik už savo būvį. 
Kartais palipa kiek aukštyn, 
kartais* ir vėl susmunka —- 
bet nevisada esti apačioj ir 
visada aut pasaito prie ka- 
pitalistinių'edžių. ’ ’ Turėjo 
būti: “Kartais palipa Įdėk 
aiikštyn, kartais ir vėl su
smunku — bq£ jie visada esti 
apačioj.. U*'
• L) Lsspausdinta: “Brar 
gaištiiigas yra noras uni
joms mainikauti.” Turėjo 
būti: Pragaištingas yra no
ras unijomis mainikauti."

x/ *

New York ir New J ersey 
Apskričio išvažiavimas įvy
ko liepos 22 cl., Bloomfield 
Parke. Kadangi nuo ryto o- 
ras birvo gražus,- tai komisi
ja buvo prisirengus meldus 
užganėdinti su minkštais gė
rimais ir gardžiais užkan
džiais. Taipogi ir su įvairiu 
programų. Štai 2-rą valandą 
po pietą ’ dangus apsiniaukė 
ir senovės lietuvią dievaitis 
perkūnas pradėjo trankyti. 
Žmones’išsigando, vieni nuo 
pttsiaukelio grįžta, kiti jau 
iš autingo skirstosi, treti į 
automobilius - pasislėpė,—ke
tvirti medžią lapais apsi- 
dangstė. žodžiu sakant, visi 
apsišaruoja.’ Už poros mi
nučių pasipylė didžiausias 
■lietus-, pievas apsėmė, mer
ginų. šilkai sušlapo. Bet ilgai 
netrukus prasiblaivė dan
gūs, saulės karšti spinduliai 
pasirodė, žmones’ nudžiugo, 
komisija pradėjo savo dary
bą varyti toli aus. Prasidėjo 
lenktynės. Už bėgimą dova
ną laimėjo Ig. Videika, di
delę knygą — Lietuvos Isto
riją, kurią paaukavo rašti
ninkas J. H. Iš’ inoteriyuž bė
gimą dovaną laimėj m A. But
kienė, kandžių dėžę., žodžiu 
sakant,. autingas buvo su
rengtas įvairus, tiktai ‘‘lie
tus pagadino. Svečių pribu
vo iš toliaiešnhj kolionijų, 
net is Trentono. Autingo su- 
rengimui daugiausia triūso 
padėjo V. Aidulis. Gaila 
kad nekurie nariai nepri jau
čia taip, kaip reikėtų. Net 
už darbininkus buvo, išrink
ti ant autingo, vienok pasi
taikė pašalinis išvažiavimas 
ir jie. tesai nuvažiavo^ ap
lenkdami apskričio autingą.

Tikimės, atėitv tas . neat* . *» 
sikartos. .

X’Sereika,

- ‘ '. - ■ Apšk. rast

♦

4 ATHOL, MASS..

.ii.

k.

i.

k ‘ AI utinei ės'1 mot iiriš susi- 
rinlųmas įvyks šįmet- 8 d. 
Augri^traud viešbutyje, At- 
lantic Cįty, N. L

... Imdl JI, X Panku*',

Paštininkas.V *

sios vasn-roą- dienos 
MiumU'ŪJa^/7 i .
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NASHITA,

Lieops 15 d. vietine L, D”. & kp. 
turėjo išvažiavimą. Būtu gal ir' 
pasekmingas buvęs, kad ne lietus.

Liepos 29 d. rengia milžinišką 
išvažiavimą Marijos Vaikelią. de
ja. Mat liepos 8 d. Nashua’os 
vaikai buvo nuvykę į Latvrenge 
ant ją vaiką išvažiavimo o ant 
29 d. La'vvrence’o vaikai atvažiuos 
į Nashua ant, mūsą vaiku išvažia
vimo. Vieni su kitais turės viso
kią lenktyiiią. ■ Taigi yra kvie
čiami ir Manchester’io jaunimas’ 
ir vietiniai Nashua’oš.

Dabar yra taisomas bažnyčios 
;vidurys. Tai visos katalikiškos’ 
draugystės nori viena kitą pra
lenkti su- parama. TaigFir Ma-. 
rijos Vaikelią •Draugystes deda 
visas pastangas, kad nepasilikti 
užpakaly kitą draugiją.. Yrarpa- 
siryžus^ greitu . laiku ’ sudaryti 
HOO. Duosis matyti katra drau
gyste užims pirmą vietą.

Nashuos Peleda.

vardas didelėmis raidomis para
šytas Warehouse seną rakandą 
sandėlis, Šalimais žydu maldini- 
mis. Man teko sužinot, kad ir 
ratalikai rengiasi paimt sau ant 
nuomos salę. Jau prie to daromi 
Žingsniai. . Mat katalikus priver
tė aplinkybės, nes • laisvamaniai 
tiek įsidrąsino, kad net kun. Kas- 
čiuką pradėjo' varyt lauk'iš po- , 
bažnytinės sales. Bet moterėles 
nepabūgę, vieną. ‘ tuo jaus paėmė 
už sprando ir šovė lauk per du
ris, o antrą apipuolę su kumščio- ’ 
mis pradėjo vaišint už triukšma- 
vimą. - ■ / . "

Lietuvos Artojas.

‘ ~SIOŲX CITY, IOWA. ., 

šv. Cecilijos choras.

♦

. Liepos 27 d. per kun. 1? Kemė
šio prakalbas į hiikra^io gerini

mo fondą Atholioči'araukojo:

Kun. A. Petraitis ....... .\.$,2.00 
4. A. Gailumas ... 
tluaefa Ktoponkaitė 
Aug. Sklouis 
J. Raščiuš . ‘ 
B, ( rtirbnEaįle ", ► 
Ad. Aleldvičuis... 
Anty Davidonišy . 

J. TąinošifttmsA i.* ■ 

O. Budi'huutė /?,. 
K/BraskytėūA^ 
(t \hilkovjeiUtu_ 17 
l). ZiųūistieM 
ji JusienS’.»A 
K Čepo pienė . A.
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AMSTERDAMAN. Y.

Liepos 4 d, šv, Cecilijos choras 
po vadovyste gerb. E. Šlapelio tu-- 
rėjp išvažiavimą į Braivn’s Lake. 
Buvo tenai ir- gerb. klebonas kun. 
Uesna. Važiavome visi su gražiai 
vėliavomis aprėdytais automobi
liais. Ttu’ėjome . visokių gerą 
valgią ir gėrimą. Diena buvo

Mūs kolionija nedidelis mies
čiukas šu 35,000 .gyventoją, • ją 
taią>e nemažas būrelis randasi ir 
lietuvią,. kurie išsiskirstę į viso
kias draugijėles bei kuopas, kurią 
yra devynios galybės. Tėvynės 
darbuose beveik visi dirba bend
rai, išskiriant, mažą dalelę bolše- 
viltuojančią. bet tikybiniuose dar
buose, ^kaip tai platinimas katali
kiškos. spaudos bei jos. rėmimas 
arba aukavimas. ant katalikišką 
labdaringą Įstaigą, tai pasidaro 
dvi viena kitai priešingos srioves. 
■Vieną bloką siidaro geri katali
ku,x o.kitą. ‘Šiaudiniai katalikai 
arba juos pavadinsim sandarie- 
čiai .laisvamaniai ir taip toliaus. 
:Tai-gi jas antras 'blokas ne tik ką 
neprisideda su aukomis dėl-palai
kymo katalikybės, bet dar. per sa
vo šlamštus “Sandarą*”, “Vieny
bę,” šmeižia gerus katalikus, ku
rie aukoja. Bet tas kataliką ne- 
nubaido'. •Prieš tūlą laiką čia ta
po sutvertas bepartyyis Amerikos 
Lietuvią Kliubas, bet gori katali
kai ^minate kuom jis kvepia; Ku
rie ir buvo prisirašę,- tai atsime
tė. Dabar viršnunėtas kliubas. 
sudaręs Įdek kapitalo, . nusipirko- 
nuosavą namą. Tai puikus didę*. 
lis namas vieną luhą aukščio ir 
ant svarbios' gatvės. Ant namo

O nelaime! Yra; daug žmoirią, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau, geras draugas patars 
naudoti .

MA™ 
pleiskanų niirttną jį priešą. 
Suvilginkitd Ruflles savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savaitę “ laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu nulaikykite’savo gal< 
voš odą. švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žviL 
gančiais.
kaina G3c. nptioknse, arba prisiUB- 

■ kito 7.“ e. tiesiai į lataratorik.
F. AD/PlCHTER & CO. 

IOW 4 So. 4th St. ' 
Br Myn, N, Y. •

r*
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LIETUVIAI DARBININKAI ATMINKITE!
; Kad ‘-Parbi|uukas'\jau parduoda Lietuvos piiugų*-' 

litų perlaidas ir savo draugams darbinu įkalus suteikia pa- 
tania vintą, TaLgi visi tiK kurio uoritG kad-Jūsų siun
čiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių raukas, vi* 
suoniot 'ki’<‘ii>khėš pas “l)tVRBINlNKį,M jisai višuopiet • 

nuoširdžiai dums patarnaiis..
Ihirinninkai, atsiminkite kad'‘‘Darbininkas'* yht-JtV 

su.DTDŽįAUSIAS DKAUGAS. ; < ' . -

:■ Siųsdami pinigus av.klausdami litų kairių, visuomet 
adrcmiokite laiškus šiaip : <. ' - •- , \ > ,

$16.25 j'b'o'Ąl. i>rtHUlU'tlifį
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graži. Pricežero gražiai žaidi
me ir dainavome. Dieną linksmai 
praleidę, grįžome atgal į? namus 
dainuodami.

Klebonas paaukavo chorui visą 
knygutę tikietų giedrininkų va
jaus išleistų, už ką tarianįe jam 
Širdingai ačiū.

Mūsų ęhoro skaičius vis didina
si. Visi gerai mokinasi ir gali jau 
gražiai pagiedoti bei dainuoti taip 
kad mums negėda pasirodyti. Vi
si choristai-tes gerai sutinka ir 
vienybėje su gerb, vargonininku 
veikia ųž ką kleb. myli chorą ir 
džiaugiasi. Visi lanko praktikas 
ii- nors kada bažnyčioje Šilta, vi
si giedame kiek kas gali, kas vi- 

" siems žmonėms patinka, . ,,
Reikalaujame daugiau dMuh 

; ninku ka^Jpab/airpik^ch^i’Oj^ 
sus.' Neužilgo manome vengti 
koncertus ir teatrus.

■ Choristas.

čių 26 kuopos — V. Geruliute ir 
Raukt aite; šv. Onos Česnjėne, 
Ząromskiene, Vliavičiene; Šv. 
Vardo Jėzaus—Kazlaitis, Volun- 
gis, Kuzma;merginųdraugija-<— 
Marijos Vaikelių —- M. Cvikliutū, 
A. Krikščiuniiite; Šv. Jurgio 
Draugija J. Bendoraitis, Zu-. 
romskis. Labdaringos Draugijos 
globojami ligoniai ir našlaičiai 
dėkingi Šiom draugijom už pri- 
siuntimą atstovų. Taip-gi taria 
ačiū visiems atstovams už jų pasi
šventimą, nes atstovai smarkiai- 
veikia'. Pereitam." kusirinkime 
priduotos iš šių draugijų aukos: 
,iv,. Vardo Marijos $3.43, Susivie
nijimo $3.00, šv. Onos $3.11, Šv. 
Kazimiero $3.20, Šv. Jurgio $2.25, 
Merginu, D, M, Cvikliutd ypiitis-Merginu, D, M, Cvikliiita ypdtiŠ- ti 
ka^fai^aVu V${>,6^ ife.\vari^U^ p'M^i 
zaus dr-ją nutarė savo susųm^i- 
it YiTrttJri •Mivlr-H onTrdtf fir/io milrno

■ ..... ■ i
WOB.CESTER, MASS.
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Gražus, pavyzdis.

uitose riiiliti aukas. Šios aukos 
apmoka reikalus ligonių ir' naš- 
lųieių, nes' narių mokestys laiko
mos bankoj dėl prieglaudos,. Ačiū 
visiems aukotojams ir aukų rinkė
jams. Taipogi malonėkit visuo
mene prisidėti prie šio darbo kas 
kitom. galite. Taipogi atsišaūkit 
nt visokiais reikalais prie minėtos 
draugjos 41 Providence St.

Susivienijimo 41 kuopa užsimo
kėjo savo metinę duoklę $10.00, 
Taipogi malonėkite ir kitos drau
gijos tą padaryti.

msi SIK KIS 

į parapijos . išvažiavimą. Kaip 
visi išvažiuos —• Cambridge’iuje, 
bus labai ilgu ir liūdna. O Pa
langoje bus begalo linksma, sma
gu, neilgu.

Kūra ką stebėtis kodėl žmonės 
tiek kalba apie tą išvažiavimą. 
Mat bus naujausi fe seniausi žais
lai, visoki šokiai. ^Gaspadinės 
rengia skanius valgius, blaivius 
blaivius gėrimus. Apie trečią va
landą bus Šaunus programas. 
Cambridge To, So. Bostono, Laiv- 
rence’o chorai dainuos; gerb. 
kun, F, J. jųškaitis ir geąb. kliu. 
F. Juras kalbės apie kelionę į 
stebūklingas vietas Šv. Juozapo 
Montreal ir Šv. Onos deBea'upre 
Quebec, na ir apie Chicagą etc. šį 
!ą pasakys. Bus ir daugiau kai-

uUtgelio Įeiti, geri, 1inlis- 
mybių prie įžangos* bus teikia
mos giliukingiems trys dovanos; 
auksuotas laikrodis, gražus trims 
altinis žiedas ir kaipo perlo kaile
liai.

Štai delko Palangoje bus links- 
mą ir gerai nedėlioj,. liepos 29 d. 
Neatsilikite niekas namie, bet vi
si lira į. Palangą.'

VVestsaidicčiai (102-kp^ kalti už Širdingą ačiū. Vienas svaidinys 
Lai kam statė ne lietųvpbolę mes- buvo nupirktas už paaukuotus pi- 
ti. Korespondentas Čia klysta, nigus, o . kitas iŠ Vyčių iždo. 
Mietikas ir visi žaidėjai lietuviai.! 
Mums užtenka savo brolių žaisti, 
mes galim net du tymu pastatyt.

• • Vytis.

. NOROTOOD, MASS.

Trupiniai.

DIDŽIAUSIAS
. IŠVAŽIAVIMAS

PALEIDO VALDltflNEZ

Jei^zollnlas, — Paleki 
uos valdžia sumažino valdi 
ninku skaičių. Tuomi pei 
metus bus sutaupyta $1,000, 
000.. - i

Liepos 29 d. Lietuvos Vyčių 27 
kp. kartu su- Mot. Są-gos 36 kp. 
rengia , gražų išvažiavimą ant 
“Fislier ’s Farm,” netoli “New 
Pond.” Bus visokių ^kontestų, 
kaip tai; bėgimai, virvės trauki
mas, Vyčių merginų atlečių sek
cija žais volley bąli” ir tt. Ap
linkinis jaunimas, kuris myli tu
rėt gerus laikus yrav kviečiamas 
atvažiuot į šį linksmą išvažiavi
mą ir pamatyt ką Norivood’o jau
nimas gali. Trokas pradės eiti 
ntto šk Jurgio bažnyčios 12 va
landą. Eis kas valanda.

Stella Maris.

L, VYČIŲ CONN. APSKRITIES

LIEPOS-JULY 29 D., 1923 M.,

LINDEN PARK’E,

A

PRAŽUVO. BOLŠil- 
VISAS.NAUGATUCK, CONNECTICŪ^

Prasidės pirmą vai. po pietų ir 
tęsis, ki vėlai nakties?

Pas mus liepos 9_d, atsidąrūjie- .: 
tttvių šv. Jurgio paf, vasarinė mo- ; 
kykla dėka gerb, klek, kun, V. : 
Tąškiuio pastangomis. Mokyklą : 
lanko 8115’11’8*150 mergaičių ir ber
niukų. Mokytojais yra klierikas ' 
F.’ Norbutas, ŠV, Jono Seminari- : 
jos, Brighton, Mass, auklėtinis iš 
Su. i BbštonroĮ kun. V"/ TaŠkiuias \ 
ir Apol. K Stasaičiuti Klierikas 
Norbutas yra labai malonaus bū
do, tižtad visi Norvvood’o vaiku- 
eiai jį pamylėjo. Vaikučiai kurie 
lanko šią mokyklą yra mokinami 
skaityt, rašyt, gramatikos, ge- 
ografijos, istorijos ir tikėjimo. 
. Čia yra knygynas, kuriuo nau
dojasi visų tautų vaikučiai, šiuo 
tarpu pasirodė didele stoka kito
mis kalbomis rašytų knygų. 
Kaip vietos anglų laikraštis, pažy
mi, tai beveik penkiasdešimtas 
nuošimtis reikalaujamų knygų y- 
ra lietuvių kalbos. Tai pagirti
nas dalykas kad lietuvių vaiku
čiai ima domėn savo prigimtą kal
bą. ...

Prie Vyčių 27 kp.. susitvėrė 
merginų atlečių sekcija,.- .Nupirk
ta “basket bąli” ir “volley balk” 
Šį ratelį parėmė-Mot. Sąjungas 36

A

3

"Paryziuti. — Francijo 
stovas Levy pražuvo. Ji 
buvo išvažiavęs Rusijon ,! 
iš ten išvažiavo liepos 17M 
Ikšiol niekur po to nepasi

f-

Kas myli linksmai praleisti die
ną ant tyro oro ir pasiklausyti ža- 
vejančių dainų ir pamatyti juo
kingų, indomių žaislų, važiuokite 
2^ ik liepos-į LindęmParką, NaV- 
gatuck, Conn. Nes ten grieš ge
riausia orkestrą visokius šokius, 
o sale didelė, vasarinė, bus galima 
linksmai pašokti. Bus proga su
eiti ir pasikalbėti su senai maty
tais pažįstamais ir susipažinti su 
nėpaŽĮstamais. Jaunimo bus iš 
visų kraštų Amerikos..

Programas, - - .

1. Nuo dviejų iki dešimties nak
ties Šokiai. Gries “Prince Peer- 
Jess” orkestrą.

2. Skrajojanti krasa.
3. - Choro dainos.
4. Bonkų rinkimas.

- 5. Virvės traukimas,
6. TinkĮo švaidinys 

balk •

Olimpiškos žaismes.
1. Bėgimas.
2. Lenktynės.
3. Bėgimas maišuose.
4. Bėgimas surištomis kojomis.

' 5. Lenktynės , asmenų 200 svarų 
sveriančių. .

6. Abipusis Jjėgimas relay
race. ■

7. Šokinėjimas.
8^ Šokimas iš vietos — standing 

junip. ‘ -
9. šokimas aukštyn — higli

jump. ■
10. Metimas. '?x
11. Pokalų metimas —- horse-

shoė.. . ’ “ '
Nepraleiskite progos pamatyti 

šį nepaprastą programą ir žaislus, 
nes labai užimanti ir įdomūs. Be
lo viso dar bus skaniausiais užkan
džiais ir įvairaųsiais gėrimais ap
krauti bosai ir skobniai.

Atsilankykite visi,, jauni, maži 
ir seni, o visi būsite patenkinti.

. Kelrodis ;z Važiuojant per VTa- 
terbury, važiuokit So. Main gatve 
ir netoli. Naugatuck po dešinės pa
matysite parką. Važiuojant per 
kitur pervažiuokite Naugatuck' 
keliu AVąterbury ir tuoj netoli po 
kaires rasite parką. . Važiuoti ga
lima gatvekariais ir^automobiliais.

Širdingai visus kviečia,
.. Vyčiai

>4-

l

JOINT SER.VICE WITH

I

V
Atplasnojo iŠ čia daugiaus .

’ .. narių. <

Marijona Kleoniutė įrašė amži
naisiais nariais : 1) L. T. ir 2) 
Jurgį Kleponį ir šv, Kaz. dr-jai 
sumūkėjo$70;------ ■

Už taip* gausią paramą , katali
kiškos spaudos, $v.- Kazimiero 
draugijos, M. Kleponiutei, tariu 
didžios padėkos ir pagarbos žo
džius, o’jos pavyzdį pasekti, save 
ir kitus įrašinėti į šv. Kaz. dr-ją, 
maloniai prašau visų lietuvių ka
talikų, brolių ir seserų Ameriko
je.

■ K
o.

i

Labdaringoji Draugija globoja
našlaičius ir sergančias ypatas, 
šelpia drabužiais ir valgiais, pa- 

'•rūpina butus, bedarbiams darbą. 
Taipgi šios draugijos prisideda 

. prie to sunkaus darbo. Prisiuntė 
atstovus šioi iš Blaivininkų — 
Ščiukienė, Kirmilienė, -Morkūnie
nė; LDS.. 7 kilopps—Kazlauskas : 
Moterų Sąjungos 5 kuopos — Nu- 
vulienė, Griškienė, Grigaitienė; S. 
L. R. K. A. 41 kp. — Pi Llųbinas, 
Kupstas, Tribandis; ■Kazimieri-’ 
lies — Leldackas ir Juška; šv. 
Vardo Marijos — šeškiavičie.nė, ■nių h* antrų šv. mišių Oam-persitikrinti su Eastsaidiečiais ir . kp. paaukuodama dešimts doįe- 
Stapeinskienč, Česnauskienė; Vy- bridge’io visi kas gyvas .rengiasi juos supliekė, tai jis sako, kad riiį, už kuriuos ratelio narės taria

Valdyba.

CAMBRIDGE,-MASS.

^išvažiavimas.
. ——

..

t

Kvieslys.

DETROĮT, MICH.

Atsakymas.

' “Darbininko” nųm. 81 Š. m. ra-- 
šytojas, aprašydamas' East Sidę. 
ir liepos 4 d. L. Vyčių 79 kp. iš
važiavimą dnt Elizabeth Bark, 
kur buvo pakviesta L. Vyčių 102

Nedelio j,, liepos29, tuoj po pir- Įkp. base-ballininkai žaisti arba

I 332-362 Wasiington St
I Visokios rūšies, 
I augšti ir žemi.

»

X

t

t.

rudi ir juodi Goodyear Velti,w •

©

f
«

I £<
■ /r

, 3.95ir 4.95
Daugybe Vyrų Šiiperžų -- rudi ir juodi; 9 Qfl 
geros rūšies ____.................. . ................. ... .
Daugybe Vaikams Tamsiai Kužavų ceve- Q 
rykų, iki No. 6 visi škuros...i______ _ O

Suaugusioms Merginoms Patentuotos 0 0/1
Sandalų, drūti; visokio diduno - nuo iki G W-
Daugiau Tennis Čeverykų Vaikams, Mo- J22 A 
tėrims ir Kūdikiams ...................   OV.

ta

kf

r SIUTAI
IR _ .

KELNES
.f

Liekis nuo New Rocheie Tavoro
Daugelis Didelių J Q 5 
Nicker.Siutų likę ZĮ-i^T?

Geri Vilnoniai Siutai JL Didumo

imVi

Kun. P. Kasčiukasc,
260. E. Main St., 7

Amsterdam, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.

Veikliausis skyrius Šv. Kaz. 
Draugijos.

dadvyga'_ Žukauskaitė įsirašė 
amžinąja nare ir įmokėjo $35. 
Keil metiniai. O; Zdanevičaitė ir 
jos brolis patenkinti ir labai dė
koja šv. Kaz. Dr-jaį už knygas. Ir. 
pataria visiems rašytis į šv. Kaz. 
dr-ją. J. Žukauskaitei ir gerb. 
skyriui, tariu didžios padėkos ir 
pagarbos žodžius.

Kun. P. Kąsčiūkas.

TRUMPIAUSIAS KELIAS 
LIETUVON 

Išplaukia- kiekviena savaite iŠ 
Pler.SG Nortli Itiver, ties 46’ 
gatve, New Yorke muai pir-' 
mos klesos laivais 

“Resolute,” “Ręliance,” 
•_ ' ~ “AlBEBT BaLLIN” 

“DElrTSCHLAND"
Veža 1, 2 ir 3 klesos kėliau-, 
įlinkus, taipgi šie laivai . 
“Mount 01(1/1." “Mauni Car- 
roū,” “Mount Clintoii "'“Han
su" “'rhuriiifftfi” ir VTcstplia- 
liti" 3-čios kl, keliauninkams. ‘ 
Ganėtinas ir geras patarnavi
mas, geras valgis ir patruu-- ■ 
kiantis, smagus važiavimas.
United American Lines . 
Julius Rottenberg, Inu. 

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

Daug Vaikams su TJ 7 5 
, 2 -Kelinėm ^iutų !V8 mr
Mėlynos, t Rudos, Dryžos; abejos Didumo
kelines pamuštos....

I<E

. Maloi-ių ’Unloji Siutai, .Jersvy įuvgšti stirtai, liuosi ir su kai- j 
uieriukuis apačioje. ’ Gerai padaryti. K. iekvipnas....... k.... - 

Liidelis stalus pilnas visokios rūšies MOTERŲ’ PANčIAKU. Ki 
geros rūšies, knikurios ttpialltrtes, liet nelabai. Visos geros Ir < 
laug yra juody. Tora-- ------ ..........v..... . 4

Vaiky gražių ptuičiakų, juodos ir baltos ........]

Moterių kshiieriukut. vlsoki. Laivu .ir Uerkelio, Gražys apvti* "| 
tint. Išvaizda šių liilkų. I'asiritililmui po................... J

l iųtig Salin Kibinu, šilltiniuk No.. 5 ir 7 pločio, visokių «|

Ihitig merg.ličių gražių paučiuky, < ’urdovtuų juodų ii- pik 4 
(<y, Portu >......... u.., ...... p. n »»•>»• i .«.«+».»...> * ►. 4

. Moterims spalvuotų gnulų paurinkiR Gm-dun rūšies. Po-.
• ■ ra ...... ...... . s

J

• . z

Lengvi, Plaunami O JIS
Norfolk Siutai hrut

Palmer lininio “Panama” audimo; Didumo
motais ir bovėlnos maišyta

DAUGIAU VAIKŲ 
KHAKI KELINIŲ gf?c 
įvirtos- nuo S—IT UUl. ’»*'

VAIKŲ 
MAUDYMUISI SIUTAI QRC 
Daug ir dalinai viluo- M nial.

VAIKŲ 
BLIUZU QRC

Dldinnas G,‘ 7, 8, 9, 10

ŠIMTAI KITOKIŲ BLIUZŲ
Visokio Didumo

50c iki 95c
VAIKŲ .

UNION SIUTAI /R0
Jeijsey ir Kainuok VX-
-šokia didumo. ■ * •

Baugiau Vyrą ^ONCOLEUM^

Skrybėlių S .
95cir 1.45 9x10.6 - 10.45
T. . , .9x12 • įST 11-95Taipgi daugiau ■ .uui ■ ; , . . - a

DĄŪGIAU’l'Ų SUNKESNIU *-
, nn SKUDUKINiŲ KAKPETŲ
' . Juos mesRitalnejom fYįj^į

■ DAUGIAU TŲ SŪjiKBSNiu.

Vaikų 
Skalbiamos SkrybSles 9 RC 

1 Baltos-, visokio Ritimui),. - t
’ : '1 • ' . . - ' - v *■

Viršutiniam Augšte
Vyrų Kltaki įCeliueSi Vyrų Overalls ir Jumper3,Vyrų 
Balto Audimo Apdarai, Vyrų Darbo Drapanos ir 
Kelnųs, Vyrų Pajūrio Žiuponai,
■.. ■ ....... .. ......... . 1,1111,111 ............................ ............   i j r į m ! i. hi^. . i . . -

■ ’ J. ‘ jk'btvos

Uail/iJIYVC* ApvadžiotusV (U nu III u irutntHH deosys,.

giiintups O& fi BtiHvtė da?\ spalvuotos 1D
....,..,, U geros ptinčlnkos. ' .

 Oiį-' k Vilnoniai htdti
, vQ> svoFi'bit y.

■ ~ Mėlynos Ir ritus- Eį/įS >.1 Apverti blunlde-'fįnRj
? ■' vos pmiuAkiiitAų mm Cytiit,.; ./ 013

■to >3 C

SIOUK city; 10WA.
i ■ —
šv. Kazimiero parapijos piknikas 

gerai pavyko.

Liepos 15 d. parapijos darže į- 
vyko pirmas Šių metų piknikas. 
Oras buvo gražus. Žmonių susi
rinko keli šimtai.. Gražiai, sma
giai ir šeimyniškai laiką pralei
do. Atsilankę taip-gi svetimitau- 

• šiai ir kėli iŠ apylinkės kunigai.
Programas susidėjo iš bolės lo

šimo, lenktynių, virvės traukimo 
ir muzikos..

Mūsų lietuviai biznieriai pasi
rūpino ir paaukavo daug visokių 
valgomųjų ir geriamųjų daiktų ir 
dėlto pelnas parapijai pasidarė di
desnis.

Klebonas kun. Česna taria, vi
siems aukotojams, ’ tiems • kurie 
dirbo ir visiems kurie atsilankė 
ant pikniko širdingą ačiū. Pelno 
padaryta apie $300.

Meš laikome kelis piknikus kas 
vasara, Bet pernai ant kiekvieno 
pikniko'lijo ir dėlto mums nepa- 

; sisėke. Ausi džiaugiasi kad šitas 
. piknikas gerai pavyko ir buvo 
galima linksniai laiką praleisti ir 
gražų pelną padaryti. Neužilgo 

Į turėsime vėl pikniką apie kurį 
klebonas bažnyčioj praneš.

. .Kaip po visas kolonijas eina 
dabar dcšįhitiikų vajus šuŠelpi- 
mui* mūsų neturtingų moksleivių, 
taip ir mūsų kleK remia tą tikslą 
it-kelis sykius jau bažnyčioje pra
šė žmonių, kad pirktų tikietų ne
tiktai kad išlaimėt gražų pinigą, 
bet ypatingai kad tokiu būdu šelp
eimūšų tautiečius,, * '

Parapijonų skaičius’žyiinai au
ga, bažnyčioje daugiau' žmonių 
matosi.ir linksma yra žinot kad 
parapijos skola mažinusi. Šį me
nesį įvyks parap. pusmetinis susi- 
rhikinias ir tuomet daugiau suži
nosimo apie parapijos stovį. ■■

Ncužilgio taisysimo -ir maliavo* 
simo bažnyčią ant kurio tikslo 
prašome parapijonų Jr kitų- gerų 
širdžių Žmonių aukų ir už ką būt 
aimo visiems širdingai dėkingi.

komitetas.

KUR DĖTI ANGLŲ KALBOJE 
PERSKAITYTUS ŽURNALUS 

IR LAIKRAŠČIUS?

U-gi siųsti Lietuvos universite
tui. Tai bus gera dovana, ir ma
loni pramoga, studentams,.^varto
jantiems anglų kalbą, o jų yra ne-

. GERMĄNm 
LLOYD

Savaitiniai Išplaukimai į

NORTH ..

LIETUVI
NAUJU, SMAGIU LAIVU 

Tarp New Yorko ir Bremen 
; DIDŽL1USIU VOKIEČIŲ 

. LAIVU. .
“ C 0 L V M BU s ’ ’ 
{L’aipgi pirmos ldešos kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, 3. kleso 
parankamai. Parankus uždaryti 
po 2 ir 41ovas.

Laivakorčių klausk bile agen
to arba 
192 Wasliington st., Boston, Mas& 

North German Lloyd

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

mažai. Boto padidėtu ir univer- >.
siteto knygynas,. literatūra anglų 
kalboje,.

Lietuvių inteligentija. Ameriko
je, siųsdama Lietuvos uiūversite- 
tuo, perskaitytus? žurnalus, kny
gas. kompozitorių veikalus ir lai
kraščius anglų kalboje tuomi pa
rodys prielanlcumo ir suteiks pa
ramos Lietuvos studentijai.

Kam tai būtų parankiaus, gali
ma siųsti šv. Kazimiero draugija 
3-t, D. Vilniaus g-vė, Kaunas, Lie
tuva. Draugija įteiks-universite
tui. Gerinus tiesiai siųsti univer- 
sitetui. .

i

i

L VĖLIAVOS IR ĮVAIRtm 
V ŽENKLAI.

Ugiy metų praktikos attfetift. 
vv.. .mūsų darbą liudija tūkstančli 

Kun. F. Knsouitas. !arau^j,_ įmorm.dj, d.l<d 

kitę: \ • .»■'
' Suv. Valstijose-gaisrai su- ............. .
įpaikina 30,000 iferitį miško. J jj •$,.taiuNMaį' Diė

'■ * ‘ K
RW<?N

*<-

• 1 ••

oAnstralijoj vnįdžįa ’^yųldd 
ntoiHMlioja telefonus ii\ tcle-

rjivhf.ll Kukaiti, Visokių Ženklvlht,C(ų»ikučlu,An^
U CU. V gpaudų ir kitokių praagyatenui reikVbngų. aatykų,

•TRUPA* OO.,* MM2 perry St. N»wwrlS,*H.iii 
/"'"Į1..... ..........I. r \ - u UI j m .riia i
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VASARINE mokykla 
Gerai sekasi.

Šiuomet Šv. Petro pa
rapijos vasarinį -mokykla 
pavyzdingai gerai sekasi. 
Suvirs keturi šimtai vaiku
čių lankosi mokyklon. -Mo
kykla užsibaigs rugp. 24 d. 

Rengs vakarus.
. Mokytojai savo laikyta

me posėdy nutarė surengti 
Vasarines mokyklos užbaigi
mui du vakaru, rugp. 24 ir 
26 dd. Pirmojo vakaro pro
gramas bus įvairus. Nemaža 

\ bus dainą, nuižy
kėš dalykel: ( Anti#

^ds vakaras bus dar įdomes
nis, nes pirmą kartą scenoje 
bus pertatyta penkių aktą 
drama ‘‘Patricija arba Ne
žinomoji Kankine.” Yra tai 

■ —to4abar^faži-dramarAiHik- 
nebus viena iš gražiausią, 
‘(išskyrus “Piloto Duktė,” 
labai graži drama; Ar tik 
Tono Tarvido parengtą mū
są scenai dramą. Apie 50 y- 
patu dalyvaus lošime.

Mokytojai pašvęs daug 
Marbo, kad vakarą progra
mai butą kuoįdomiausi. Ir 
visuomenė prašoma vakaru 

' nepamiršti. :
Mokytojas.

V

' MOKSLEIVIAI VEIKIA.
Moksleiviu dešimtuku va- v fc*

ė . jus .sparčiai eina. Mokslei
viai subruzdo prieš seimą ir 
uoliai darbuojasi dešimtu- 
ką. rinkime. Daugelis jau iš
pardavė po keletą knygučią. 
Ąr tik ir dabar So. Boston’o 
Moksleiviai nepralenks ki 
,tą„ kaip pirmiaus.

k

VAŽIUOS Į SEIMĄ.
- Į XII Moksleiviui (G-ied- 

rininką) seimą So. Boston’o 
kuopa -siunčia 10. delegatu. 
Delegatai seimui nuo savo 

• kuopos paduos daug svarbią 
inešimii.

Moksleivis.

t

£.

i

Draugystes Saldž

k

>

1923 m. .

SALLYS ROCK
Bus tai šią vasarą antras išvažiavimas viršminėtus 

dr-jos rengiamas. Pirmus miLą išvažirtvimąs buvo labai, 
ppikus ir Ihiksnia^.V,ėBuyiį dil/čiai jaunimo, buvo daiiielią 
ir linksmą žatdmp» B^t šis isva i'zavimaį trRinies, bus da" 

Ihdcsmęsnis. Kviečiam atvažiuoti visus : vyrus, moteris ir
* r ' ’

vaikus, o ypač jaunimą: vaikinus iv merginas. Visi suva
žiavę jausimės kaip savo, tėvynėje. Lietuvoje. Dabar lai" 
kas Įkvėpuoti tyru otų. Kai žiema ateis, tada turėsime sė
dėt namie. Prie to, ten bus gardžią užkandžiu, šalto t ci
niko, ice-croam’o, tad nepamirškit atvažiuoti. Kas būsit, 
;tai džiaugsitės, o kas ne, tai gailesites imd nebuvote.

Kas ir nebuvote toj vietoj tai galite lengvai surasti, 
neš labai parankus privažiavimas ir tik vienas tetas. Nei*■ 
Ida važiuoti į Forest Ilills o paskui paimti karą Milton- 
Mattapau ir važiuot prie Kalvarijos kapinią. Išlipus ten 
kur ponmikuš daro po tiesiai ir piknikas. Ten stovės .vy
ras, kuris parodys. .

P. S. . Lietui ištikus, .piknikas bus atidėtas ant se
kančionedeldienio.

PRANEŠIMAS
Amerikos Liehivią R. K. 

Federacijos Naujosios Aug. 
Ii jvos apskričio skyriams pra
nešame kad įvyks metinis su- 
važiavinia rugpjūčio 5-lą d., 
1923, Liną vai. po pietą, šv. 
Petro parapijos svetainėje 
ant 5-toš gatves, So. Boston, 
Mass. Tai .gerbiami apskri
čio skyriai malonėkite at
siusti kodaitgiausia atstovą 
į suvažiavimą, nes Šitas su
važiavimas yra metinis it 
paskui iiiis piieš seimą. Y - 
ra dau^i svarbią reikalą ap
tarti.,/ Taį Ja i nfi vienas sky
rius moliai m i /MisiiiiitVs sa

vo atstovo i su važi a vima. 
Teip-gi skyriai, kurio da no- 
užsiniokejo ,savo mėtinę 
duoklę į apskričio agitacijos 
iždą,, yra prašomi užsimoki^ 
ti iki suvažiavimui. 
ApskricĮm V aldyba:

Ik J. KttfįiMi-a, pirm.v 
J/. JZ. Ka mauti utis, rast.

IŠEGZAMINUGJU AKIS

I V PARSIDUODA
PARSIDUODA ritimas su, gro

btume, taipgi laikoma ir visokį 
gėrimai.. Gali pirkti vimi bizni, 
be namo. Kreipkitės pas

, JONAS JAKŠTAS,
257 Fifth Sk, So. Boston, Mass.

’■ ’ (2)

F, J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Eroadvray, So. Boston.
Tel. S. B. 044L 

Antros luįOs—^irgu} L. P. B-vUt 

GYVENIMO VIETA:
275 r.6wETX.'AVk„ NfiwroNvmTX mass; 
’ ’ Tek W. NcAVton 14G3—

... ; ■ ...d. . ...

< RM >■ M«

^TelNcMoC -\/v \ \ 1 
F. J. REYNOLDS, M, D,

. (RINGAILA)
Ofiso Valandos: —-

Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—-4 

——Vakar aisnucr6-“9-;
Nedeliomis nuo 1—3.

419 Mato St., ATHOL, MASS.

? -5-
V

GERB. KLEBONŲ DOMEI

* Jei kuriam iš gerb. kleboną bū* 
tų reikalingas zakrastijoniis, tai 
aš prie to darbo vokuoju save tin- 
kamii, Esu tarnavęs prie visiems 
gerai žinomo gerb. kini. Urbona
vičiaus. Esu Žinomas gerb, kun. 
P, Jiiškaičiui ir kun. Viratriuskūl,

Juozas Šarkis,
35 Intervale S t, Montello, Mass.

PIRK PIGIAI NAMA.. (L
Parduodame pigiai šešių šeė 

. įnynų medinį.namų; randasi 
Roxbury’je, netoli Franklin 
Park; randą neša $120,00 į 
mėnesį, galima gauti $150.00. 

, pirmas mdrtgičius $6500 ant 
/ V'^ffisr* ' 

414 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2334.

(21)

MM

DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KAS)

DANTISTAS

►

* . __ -

Amerikos laisvamaniu ir 
sočijalistą laikraščiai’ dejuo- 
ja,_kad Lietuvos valdžia jau 
Vilniaus išsižadėjusi, čia 
' aisvamanrą ir sočijalistą be
gėdiški ausis melas. Lietuva 
niekuomet. Vilniaus negali 
išsižadėti.

' VLSŲ DOMEI.
Milžiniškas piknikas šv. 

Petro parapijos, So. Bos
ton, Mass/ .5 Rugpjūčio 

' ’( Augusi) ant Patts. ILill, 
Mattapan, šalę valstybinio 
ligonyno (Statė Tlospital)

Kelrodis : važiuot iki MiĮ- 
ton, per Andrew Sąuare, ar
ba per Korės Eorest. Hillš, 
paskui imti Milton karą.

Susiuostę ir lenką, .mela
gystėms patikėję, katalikiš
kos Lietuvos aršiausi - prie-, 
šai, New Yorko “Tėvynė” 
ir Chicagos “Telegramas” 
verkia krokodilio ašaromis, 
Kad jau- Vilnius Lietuvai 
pražuvęs, nes taip, girdi, 
unką laikraščiai rašo. Yra 
spėjama, kad ar tik tą re
dakciją lenką dvasia ąeuž; 
viešpatavo.

A. L. R. It. Moterą Są
jungos Conn. apskričio iš
važiavimas įvyks Liepos-dū
ly 29-tą-dieną Sterling-Park, 
Bridgeport, Conn. Reikia 
priminti,, kad dar pirmą 
kartą -įvyks tos smagus išva- 
žiaviraas, nes vieta yra pa
samdyta vieną iš geidausią.' 
Muzikantai pasamdyti pir
mos klesos. Sąjungietės de
da visas pastangas idant pa
darius ši; išvažiavimą įvai
riu.’ Teip-gi kad užgan ė di
lius visus svečius.

Tegul nei.-vieuas neaplei
džia šio išvaižavimo.

Širdingai, kviečia visus 
Rengimo Komisija.

s______________ _

PRANEŠIMAS.

PADIRBU AKINIUS.
Žeminus paduodu 

syinptomus kuriuos 
pagimdo uenormąliš- 
kos akys■: nematymas,- kreivos a-
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos-akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu- 
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki.. Visuomet pagelbės 
jums

J. E. PAŠAKARNIS, O7D7 
AKIŲ SPECIALISTAS . 

377a Eroadvzay, So. Boston, Mass.

GUNARO
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar pritina aplikacijas dėl paspor- 
tij. visu kitu metu “quotos?’_ CUN- 
AIUj patarnavimas yra greičiausius 
pasaulyje, pasažieriai su Ciiiiard 
bilietais neturi laukt ilgai dėl to, 
kad Cunard lai vas apleidžia. Euro- - 
pa kas keletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 

: sažieriams per jų pačiu darbinin
kus. Sutaupo jiems laiku ir išlaidas 
<Tel t(*į kad priveda pasažierius prie 

. pat laivo, šis patarnavimas veltui.
Dėl tolesniu informacijų kreipki-

: tės pas bUe laivu agentu, arba: 
UUNARD • LINE,
120 Statu Street, 
Boston, Mass.

4

i

Oi kad beda tai beda Clii- 
cagos garsiam daktarui. 
Nors tu gyvas į žemę lįsk, 
nėra pacientą ir .'gana. Na
bagas ir paskaitom vos. ant 
juodos duonos uždirba. Vat 
kur '‘ pasišventimas/ ’

SUEIKITE.
LD>S. 1-os kuopos susirin

kimas įvyks 30 d. liepos, 7:30 
Vakare parapijos/ svetainėj 
ant 7-tos gatvės. Visi na- 
riai-es malonėkite susirink
ti ant laiko. Turėsim daug 
svarbią reikalą aptart, teip- 
gi Išgirsite raportą iš buvu- 

• .šio L. D, S. seimo Newarke.
\ Kviečia ĮVddĮ/ba,

GArvnrantis taktus.
■ Pereita seroda Masšaetai- *. , A*
setts valstijoj gražiai palijo. 

■ Tas lietus l arnieriam pada
lė gero, už koki milijoną do
leriu. Laukai, daržai ir socV 
mi labai reikalavo lytaus.

Telephone Soutli Boston 3520 
■ Namų Telef.: Aspimvail 0581
.ADVOKATAS

A. 0,ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS
• BaJgpH du Universitetu ' 

Oornell University su A. B. 
G. Washington Univ. su LI..B, 
/‘DARBININKO” NAifE ~

(antros lubos), -
88S W.Broadway, So^BOBton.

' L. D. Iv. S. organizavimas 
nevienam mūsą laisvama
niui, sociali stui ir bolševikui 
dieglią į šonus įvarė. Girdi, 
kaip tai katalikai gali vado
vauti darbininkams. Gi tuo f
tarpu “Darbininkas’•’ tar
nauja savo broliam ir tarps
ta kaip ant mielių.

Šiuomi turiu už garbę 
pranešti šios apylinkes L. 
Vyčią kuopoms,. jog' prieš- 
šeiminis L.-Vyčiu suvažiavi
mas įvyks 12 d. rugpjūčio, 
1923. m., 2 vai. po pietą, šv.. 
Kazimiero parap. salėj 147 
Montgoniery St., Paterson. 
N, L Prašau visą kuopą 
prisiųsti atstovus ant šio su-, 
sirinkimoy nes yra daug 
svarbią' dalyką apsvarstyti. 
Taipgi gal rinksim delegatą 
Į Seimh.-

J. 8Pranaitis, 
apskr. pirm.

Minnęsotos valstijos nau
jai išrinktas dubininką se
natorius Jolmson taip popu- 
lerus, kad bereikia trumpo 
pranešimo apie jo ateilauky- 
iną,- kad sutraukti, didžias 
minias. T "jo masinitingus 
sueina po 7,000 ir po 10,000 
žnionią. ...

-- ‘ , »

Padidėjus miestuose žais- 
mavietems prasiįaltiniai 
vailiiį’tarpe sumažėjo.

Amerike vidutiniškas biz
nierius vien Dabužiams Iš
leidžią apie $3.000 per me
tus. ' “. d. ’ •••’

v>‘
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| BOSTON’O IB JPELINKip BIZNIERIAMS
Turime labai gražių sieniniu didelių ir mu- 

kurie jūsą noretiunetoy kad 
tokie biitii laiku atspąudintį prašomi ateiti v 
“Darbininko” raštinę ir pasirinkti.' Pasiiinki- 
rnas didelis. ' " ’ ' .

i

PARSIDUODA VTGTAI SEPTYNIŲ- 
SRDY^IV DIDELIS AUTOIŪOBILIS 
BUII'K išdirbysleS. Jeigu kam inkis- 
reiki)liūgas, rašykite * paduodtttni Amt- 
raSij. Aš nuvažiuosiu jums, aproily- 
tl.

' AIATVPFN ZUNARIS,
-172 Fourtli Si., South Boston, Mass. 

(31)

REIKALINGI:
VARGONININKAS, kuris galėtų' Ir 

znki'nstnjonauti, telpgt galėtų mokinti 
‘valkus, mokykloje lietuviškai Ir angliu
kui, ' k •

MOKY'ro.rA-morghm,.. kuri; gulėtų 
nnikįntl lle t pviškili Ir angį Išimk Mu- 
lonėkHė kreiptis: ;~

' . 7 JU-IV. • VANAGAS . ..
720 PaHliimiilš Mtų Montrenl Cniimltu 

' ’. • . • . . 40)

. Penkių luiltylito

ry

NemEngiandCoke yrą tikrai sutaisytas jūsų
v * M

■ pečiui...
Nš/PhgIanpCoke . dega nepagadinami jūsą 
puodą ar grotą. . • ' -

Reikalauk knygutės “Kaip Apsieiti
- su Pečiumi. ”

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., . BOSTON, MASS.

■ MainS532 — TELEFONAI-

į * ’^»»,’U.S.Y»t,OU«,CMniiJ«Įinii«tti5reountrr.r

[Pimlnvlnnil pas Juru kmufuvinlnltį . ■ . _ ......
► KLAUSK UELTONŪ SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠEI JO .
! " EAGLE MIKADO
k ; JUULIAI^NCILUtlMPANY, NEW YOKK

$ i
L

į II Iii

imiKALlNGA nmtoi'Iš ar merktini 
kepyklas krautuvėje dirbti. Kuri'su. 
Rllidžlims.’Htt tuklų durim arba myliu. 
tt tokį. Uurbų, .praSonin atsmuuktl il.el 
phiįpsnlų Ainių įmigto antraSau - 
- " - K KATILIUS^
127 Bulton St,.. Sb. Boston, Bnss.

. . • (26)

LAFAYETTE REALTY COMPANY
Mes perlcamo. ir pardiuKhune namus, ūkės, krautuves; ap- 

• druiulžiam namus, rakandus, nutumobilhis, suženlūnus ir 
; tt, Uit visais reikalais kivipkiti's į hiūs agentūrą ir bksit. 
: nžganėdintk < ~ ;

LAEAYETTE REALTY ČQMPANY
REAL -KSTATHJt INSųiLlNUE ,

456 Massachusetts Avenue, . Ųambri^eį Mass.
- VINUAŠ L DEGUTIS It pĄNIBLtUK^ STROKAS, Savininkui,

ra

VIENINTELIS 

tIETtIVIšKAS-SANDĖtIJ 
visokią žolių, iškną^ žiedą ir ti 
Gerinusios Falangos Trėjanltos, stam 

b i, GUv. už pakel į arba G už $3.30 
Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už $1.40 

žolės sutaisytos nuo* nervų, ISgųsfies 
nuomario, galvos svaigimo’ Ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos Iš geriausių 
mejllcfttų nuo visokių nervų suirimo 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti: 
pakelis 85c., 6 už $4,50.

Knygą ■ “Daktarus Namuose’* apraše 
visokias žoles ir su daugeliu naudin 
gų receptu 4- $1,00.

Mastis gydanti visokius niežulius ii 
odos išbėrimus, dėžutę $2.50,

Drulcuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu 
žinąs 65ė. ,

Viskas būna su prlsiuntimo kaštais
• M.ZUKAITIS,
449 Hudson Avė., Rochester, N. Y

/

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811*812 Old South Building* 
294 Washlngton Street 

BOSTON,-MASS,' 
Valandos: 9 A. M. iki 5:30P. M, 

Gyvenimo vietą 
10 WlUTHR0P STREET, EaST BOSTON 

Tel. East Boston 152—J. 
Tel. Malu 2483

| PIRMOS RŪŠIES BARBERNėI 
g Nukei-pam plaukus vyrams, mer-l 
H ginoms ir vaikams. |
B ’ Turime visokių kvepiančių toni-j 
v kų plaukams. &.
ra Ateikite ir persi tikrinkite, aš ti-i 
g kiu, kad Imsite patenkihtl. s

I C. a. B A B E'N Į 
1116 DORCIIESTER AVENUE| 
I ■ SOUTII BOSTON, MASS. _ | 
g (l’IUE PAT BR0ADWAY TUNEL’lO) t

| Insurance
$ (APDRAUDIMAS) I

> Imant Insurance (Apdraudl* i 
© mų) nuo ugnies-ant namo arba ra 
S automobiliausL nelaimės ir puvo- £ 
•g ginui arba sumušimo krautuves

stiklų, tėinykite ■ idant apdraus*. B 
|rtuinėt per atsakančias kompiini- ® 
,|į jas; idant nelaimėj atsitikus gau- g 
:ffl- tumet-pilnų atlyginimų. .Mes re- eb 
ra presentuojain tvirčiausias ir gę- §L 
S riauslas kompanijas Amerikoj ir 1 
® mes užtikrinam pilnų atlyginimų & 
1" nelaimes atsitikime. Boston’o B 
® žymiausi lietuviai biznieriui ir B 
g profesijonalat yra musų klijen- ¥ 
® tai, klauskite jų apie musų pa- ra 
« tarnavimų.
I EKSPERTAI UGNIES | 
g APIPREKIUOTOJAI g 
g Apdraudžiant namus, raktin- t 
® dus, automobilius ir taip toliau. A- 
g kreipkitės į mus dėl geriausio $ 
ra-patarnavimo Naujoj Anglijoj. X 
@ Apdraudimo skyrius pa vado vys- v 
,g te JONO K, KAZLAUSKO. | 

| VINCENT A. JENKINS i 

s .6 Bęacon Stj Bostonį Mass, | 
g Tek Haymarket .US4&—5S41 |

s
i

r '

Tel, Brocktoil 5112—W.

(Kampas Broud Streėtj
705 Malu St., Montello, Mass,

■idK.
, _____ -

I . _ Teb So. Bostonan g
@ LIBTUVYS DANTISTAS $ 

| DR. tt. V. CASPER | 
g (KASPARAVIČIUS)' g 
į® Laikinai perkčlfi' ofisą po M& v 
$ 425 Bbo*.dway, So, Bobtout, HMliL $ 
s Ofiso Valandos: . $
i y Nuo 10 iki 12180 ryte ir nao 1 :B0 £ 
Svjyjtt t fc nuo Rišo iki flWvaki • ■ •
, | Ofisu Išdarytas subatoi vakarais % 
® Ir nedaliomis. . _ ®

TeL go. Boston 270 ©J.MAGDOIIELL,M.D.| 
ffaUKM suaikalbeti ir ĮMUVUMt g 

_—-—OrrsoVALAKooijT——— 
Rytais Iki 9 vai. po pietų niu X—M $ 

Vakarais nuo 6 iki to $ 
flSf Eroadvay, So. Sosto?, g

18 Metą South Bostone |

DR. H. S .STONE i
. AKIŲ SPECIALISTAS

•99a W. BROADWAY 
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak. I!

t

f liūtuvis gydytojas ir g CM BROADWAT, „
g BOUTH BOSTON, MASU 
g (Kampas G St. Ir Broadway)’ s?

L-
DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

. PIRMININ KAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston, Mauk 

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

PROT. RAST. —Antanas Macojunas, 
450’ E. 7-th Sfc, So. Boston, Maso, 

FIN. RAST. —, Juozapas Vinkovlčius, 
906 E. Brivay, So. Boston, Mass. 

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

MARŠALKA •—Aleksandra Jalmokatų 
115'Granite S t, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio d r-j a laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedčl* 
.dieni kiekviena, mėnesio po No. 694 
VVashlngton St., Boston, Mass., 6-t§ v« 
vakare. Ateidami drauge-ir nauju na
rių su savim atsiveskite prie musų Or
ios prirašyti.

<3f
r;

PIRMININKAS — J; L. Petrausko*,
■ 250 Gobi Sf,, So, Boston, Mftss. ■

V1CE-PIRM. — Kazys Ambrozas, 
492; E. 7-th St., So. Boston,. Masa,

2R0T. RAšT. —- Julius Savickas,
. . 111 Bowen st., So. 'Boston, Mass.
FIN. RAŠTININKAS — J. švagždyą 

171 W. 5-th St, So. Boston, Mais, 
KASIERIUS A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, S. Boston, Man. 
maršalka — j. žaikis,

7 Winfleld St., So.-Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
aedėldlenj kiekvieno mėnesio, gr$ vai, 
po pietų 8v. Petro parapljo* salėj, 402 
H. Seventh St, South Boston, Mum.

JHL ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADBESAL

Elzb. Mielnlkleng, pirmininke, 
44 Ccdar St, Hartford, Conn.

O. Labieklenė, vlce-pirmlnlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Gonto

P. Labickienė, iždininkę,
44 Madlson.Št, Etartford, Gonto 

Marijona Rutkauskaitė, fin. raštininku
• 16 AtT&ntte St, Hartford, Gonto 

R, PundziėnS, Ptot. rašūntak&
19 VValęott Š.to Hartford, Gonto 

Šios. draugijos susirinkimai būna kai 
antra nedėki lenj kiekvieno' mėnesio, 
balnytlnsje salėje; _ 4

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRJ08 
: SOUTH BOŠTDN* MASS.

VALDYBOS ANTRAMJLL

PIRMININKAS YL mUttlkfli,
314n S-tti St.. Tąk StU B 3335-M 

VięE-PIRM. J. Jarūša,
• 440 E. .St> Sb. Boston, Muit 
PROT. RAST, ~ AvJanufcmhk ; j

1426Columbia Rd.. S. Boston, 
TO BASTt — R. Kiškis,

. MJtĮą Št« So. Boston, Mm 
ItblNlNKAS"— 'k Svagiūte,/ ’

111 Boitoū SL, So. Boston, Mm 
tVARKDARIS —• P. Laūčkt, .

393 B Fifth Št, So. Boston, Mm 
DRAUGI JOS anrašąs reikale—
• 866 BroadWt So, Boston, Mm 
Draugija nik susirinkimus latko 2-re 
neMdlėnl JiidritaMr1-mt m. 
po pletę, pė.mpfj<w •vetainčj, 498 M

s Tik išeju iš spaudos; 
spaudinti ąūf storoj pąpieros 
Mišparai^ Labui pataukrm 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto G eėntai. Imant•.•1W 
parduodama.ūži 5 dol >

“DARBININKAI51
3tiG Broadn^aVj'

■ • X ,r po pletto parapijos •vemmej, *wSo. poston, Mass. Semto su s& Bostoto Mm
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