
9

<

. T

9

t
>

t

t

f

Z

VOL. VIII, No. 98. ..

l

į

i'
I

5J*g/'yyg"* *~-"1' y

*

'Kaina i centi

t

OrgtmtM Ameriko* Lietumįį 
Rįfmo Katalikų Šventa 

Juasapo Darbininku 
Sąjungom.

^eaBBBgBssssBsessss^sesBK^

Katalikai tftrf suprasti, kad fa 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų 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 spaudęs 
kuri atitiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, ttt- 

' ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kilian.

KBTVEBG-ĄS, RUGPJŪČIO 30 D.,• 1923.
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PRAŠO ABIE JŲ . PUSIŲ 
, NUSILEISTI.

------------ >-------------------_4-------------------------------

Ilairisbury, Pa. — Gub. 
Pinchot, kad sutaikius ang
liakasius su jų darbdaviais 
pasiūlė kompromisų, t. y. pa
kvietė, kad abi pusi nusileis- 
tų«.

Gub. Pinchot pasiūlė, kad 
kompanijos. pakelti], algas 
ant 71į%, o kad darbininkų 
unija atsižadėtų reikalavimo 
clieck-off sistemos.

Kitos smulkmenos - būtut* 
apdirbtos vėliau. J ei abi pu
si sutiks ant šitų pagrindi
nių išlygų, tai ‘darbininkai 
neis streikai!,■ nes bus užtik
rinta pagerinimas, tilt visos 

— smulkmenos dar nebus žino
mos.

Jei šito gubernatoriaus 
pasiūlymo Vieną ar kita pu
sė neįrims, tai kietųjų ang

lių kasėjai išeis streikai! atei
nančių subatų.

Prie šitų derybų tapo pa
kviestas ir Scrantono kata
likų. Vyskupas Hoban.

Prez., Coolidgc užgyrė gub. 
Pinchot n pienų ir tikisi, kad 
streikas bus išvengtas. Iš 

■ Baltųjų Rūmų paskelbta, 
. kad valdžia stovi už

Pinchoto. pienų. .
___________

gub.

SOVŪ.Į KALBĖTOJĄ.

Ohieagoy UI. — Rūbsiilvių 
susirinkime kalbėjo Foste- 
ris raudonųjų veikėjas. Jam 
bekalbant pasigirdo šūviai. 
Šauta 12 sykių. Sakoma, 
kad į Fosterį taikyta. Nie
kas nebuvo sužeistas ir nie
kas nesuimtas.

į JIS PASKUTINIS.

London. — Vokietijos pre- 
/ mieras Stresemann pareiškė-, 

. kad jei jis nieko gero nenu
veiksiąs ir savo pienų neiš- 
pildysiąs, tai jis būstus pas
kutinis buržujinis premie- 

. . ras.* Jį seks bolševikinis.. Jis 
_ • sakė, kad išsigelbėjimui rei

kia bendro susitarimo Fran
ci jai, Anglijai ir Vokietijai,
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Detroito .. nuėstas 1913 m. 
skolų turėjo $T0,783,908, o 
1922 m. turėjo $131,839,498.
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DARBININKAS
—.Eina—- 

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 IB 
SUBATOMIS,

BCstfttoS: ... »•... «*« * •■►. *.,•***81.60 
Užrnbežy metama . ..85.60

DARBININKAS
866 Broadway, Boston 27,. MaM/ 

Tel. South Boston 610. ' ■ ■

. Žemaičių Kalvarija (Tel
šių apskr’).. Kas metų Čia 
esti iškilmingai švenčiami 
Švč. P. Marijos Aplankymo 
mimdmvadinmnr^Glidžiaja 
Kalvarija,” katrie praside
da 1 d. liepos ir baigiasi 12 
d. liepos; didžiausios iškil
mės esti 1-mame sekmadie- • r *
nyje po Aplankymo Švč. M. 
P. Šį metų tie atlaidai pasi- 

/žymėjo tuomi, 'kad buvo I-ji 
Žemaitijos Pavasarininkų 
Konferencija. 6 . d. liepos at
keliavo 2 maldininkų kom
panijos: viena iš Smilgių 
(Panevėžio apskr.) o kita iš 
Viekšnių, (Mažeikių apskri
čio),, o 7 d. atėjo iš Ilakių 
(Mažeikių apskr.) ir iš Tel
šių 7 pavasarininkų kuopos, 
būtent: is_ Telšių, _ Upyno, 
Varnių, Viešvėnų, .Nąrin- 
daįčių, Eigirdžių, Janapo- 
liaus. Pūsiaukelyje (Aisė; 
džiuose) prisidėjo dar Šios 
kuopos : Gadonavo, Lieplau
kės, Alsėdžių, Medingėnų, 
vedamos Ūpyim klebono Jo
no Ivanausko. Atėjo su baž
nytine iškilme -ir su pavasa
rininkų vėliava ant kurios 
buvo užrašytas obalsis: Die-v

vui ir Tėvynei. Apie trečia 
valandų visi jaunuoliai (lės) 
susirinko į špitolės salę, bet 
salė pasirodė permaža. Kon
ferencija įvyko klebono sod
ne pas vyskupo Jurgio Tvš- 
kevičiaus kapų (Žemaičių 
Kalvarijos įkūrėjas). Kon
ferencijoje dalyvavo daug 
dvasiški jos ir šiaip daug pa
saulinės inteligentijos, kaip 
tai: keletas žemaičių studen
tų abiturijentų ir daug daug 
mokinių. Apart to dar buvo 
ir profesorius. Juozas’ Ere
tas. Konferencija buvo la
bai rimtai ir gyvai vedama 
tos konferencijos iniciato
riaus, Telšių gim. VII kl. 
mok. St.. Gabalo. Gerb.prof.
J. Eretas savo paskaita bei 
kalbomis jaunimo krūtinėse 
sukūrė norų dirbti Dievui ir 
tėvynei. Buvo daug sveiki
nimų. J. Eretas sveikino L.
K. J. S. P. centro vardu, 
kun. J, Dagilis (seimo na
rys) sveikino Krikščionių 
Demokratų bloko vardu, stu-

būti Versaliu ’ taikos , sųtar- (lentas Ant.; T^denis Žemai
čiai už jiem! paskelbtų pat- čių ateitininkų studentų yar~ 

Jdu, <Barkaušlrųs (Mažeikių*

DU ANTAUSIU 
LENKAMS

Pereitos seredos/ Bostono 
“ Globė” turi. žinutę apie 
lenkų paštininkų vagystes. 
Rašoma taip:

“Bernarcl-Green, 32 Wil- 
cox, Dofchesfer, Mass'j pa
sakoja, .kad Lenkijos pašti
ninkai sistematingai atplėši- 
nėjo jo siųstus tėvams laiš
kus į Belz, netoli nuo Lvo
vo Galicijoj.. Siųstus pini
gus lenkų paštininkai pavo
gė. . Šių vasarų tris’ sykius 
siuntęs pinigų laiškuose ir 
visus sykius Taiškakbe, pini
gų pasiekė tėvus. Jis skun
dėsi Amerikos valdžiai. Valy 
džia atsakė, kad Lenkti paš
tininkų vagystę gali sulaiky
ti tik uždraudus, siųsti laiš
kus į Lenkiją.”

Antra lenkams žandinė te
ko nuo humoristinio laikraš
čio Judge. To laikraščio 
laidoje iš rugpj. 11 d. š. m. 
rašoma editorialiai apie 
“The Poles and Their Palšy 
lenkai, ir jų draugai. Rašo
ma su palyginimu. Rašoma, 
kaip vienoj popieros dirbtu
vėj per 15 metų ištikimai 
dirbo vienas darbininkas. 
Darbams padidėjus tasai 
darbininkams gavo padėjė
jų. Ir kų-gi tasai darbinin
kas taip smaugė, taip spau
dė, .’ taip keikė savo padėjė
jų, kad visiems dirbtuvės 
ir bosams ir šiaip darbinin
kams buvo tikras reginys iš 
naujo boso elgesio. -

Nuo šito fakto einama prie 
Lenkijos. Sakoma, kad len
kai per ilgus metus buvo ttž- 
jaučianii, kaipo smaugiama 
tauta, o dabar, patys tapo di
džiausiais smaugėjais kitų 
tautų, kurios sudaro 40 nuo- 
šomČių Lenkijos gyventojų,

Laikraščio editorialas ši
taip baigiasi.

“Kaip dėkingos tos (len
kų) smaugiamos tautos tūri

».
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apskr. instruktorius) Kata
likų Mokytojų Sąjungos 
vardu, kitu. Būdvytis (Viekš
nių gim; kapelionas) Žemai- 
tijw dvasiškijos, o ypad ka
pelionų vardu, kun. dekonas 
Kuržonas (Teisių kl.) Kata
likų Centro vardu, kun.. J. 
Striką tėvų vardu., Konfe? 
rencija pradėta ir baigta 
tautos himnu. Konferenci
ja buvo labai skaitlinga, a- 
pie 350—400 pavasarininkų 
pasipuošę ‘dangaus spalvo
mis ženkleliais krūtines. Da^ 
lyvavo ir orkestras, kurs 
protarpiais grieždavo (iš 
Telšių atėjęs su pavasarinin
kais gaisrininkų). Po kon
ferencijos visi konferencijos 
dalyviai drauge su inteligen- 
jjja /nusifotografavo... Į?ąs-; 
kiaus buvo vienų pirminin
kų pasitarimas- kuriame da
lyvavo ir proL J. Eretas, 
taip-pat . nusifotografuota. 
Vakare visi bendrai atliko’, 
išpažintį^ p įįytmętyje. buvo 
iškilmingos šv. mišios atgie
dotos kun. J. Dagilio (seimo 
narys). Per mišias giedojo 
pavasarininkai ir griežė or
kestras. • Mišios buvo laiko
mos lauke prie bažnyčios-du
rų prie tam tyčia padirbto 
altoriaus. Per mišias buvo 
bendra komiuiija dalyvių. 
Po mišių kun. J. Dagilis pa
sakė pamokslų ir išėjo Kry
žiaus Kelius asu šv. Kryžių- 
mi, su vėliavomis ir taip pat 
pavasarininkų vėliava.. Kry-* * * ■ 
žiaus Kelius ėjo ir prof. J. 
Eretas. ’ Iš.kaliui. grįžta apie 
9 vai. ryto, o po sumos ir pa

mokslo Telšių apskr. pava
sarininkai apleido Žem. Kal
variją atsisveikinę sū Švč.: 
M .Dievo paveikslu iš kelia
vo į savo namus kuopine ir 
pasiryžo dirbti Dievui ir Tė
vynei. Konferencijoj daly
vavo iš Telšių, Mažeikių ir 
Kretongos apskričių pavasa
rininkai. ... 8 d. liepos visos 
kompanijos apleido Kalva
rijų. Bažnyčia ir Kr. Ke
liai buvo gražiai išpuošti ža- 
liumniais- ir vainikais. Žmo
nių dalyvavę kelis dešimtys 
tūkstančių. Vieni buvo at
keliavę pasimelsti', kiti savęs 
parodyti, kita paregėti,, m 
treti pasipelnyti ir tt. ,ir tt 
Dalyvavo dąug ir žydbermų,

SUGRĮŽO.

___ Iš-Rusijos- 
sugrįžo pulk. Haskell. Jis 
buvo vyriausiu Amerikos 
Šelpimo administracijos Ru
sijoj perdetinis. ’ Ten išbuvo 
veik du metu.

Sako, jis, kad Rusijos va
dai suprato, jog reikia įgyti 
pasitikėjimų, jei nori ineiti 
į tautų šeimynų. Dėlto jie 
turi pripažinti .skolas, pri
pažinti nuosavybės neliečia
mybę, sugrąžinti konfiskuo
tas nuosavybes’, pasižadėti 
nevesti, propagandos kitose 
šalyse. Jisai sakė, kad ko- 
minusiai Rusijoj pilni šeimi
ninkai, jie apsidiihę su^ vi
sais savo priešininkais. Troc-
< *

ld esąs tik iŠ vardo karo ir 
laivyno , ministeris, o jo tik
roji užduotis organizuoti di- 

r džiasias pramones — plieno, 
'geležies, anglių ir tt. Rusi- 
i jos kariuomene esanti didele 
ir gerai apginkluota. Išrodo 
moderniška kariška jėga.

Sako, kad Rusijoj laukų 
dabar apdirbama apie. 50 ar 
70 nuoš. to kas buvo prie ca
ro. . . * -

. KRAUSTOSI.

Konstantinopolis.' Ali- 
,-jautų jėgos iŠ Turkijos sos
tinės apleidiu e ja ir turkai 
ten liks pilnais ■■ šeiminin
kais. ' .

ŽUVO KARO LAIVAS.

Mudri  d. — Ispanijos karo 
laivas — šarvuotis Ėspamij 
užėjo ant seklumos Afrikos 
pakrantėje. Tapo taip pa
gadintas, ,kąd išnyko viltis 
jį išgelbėti. .

kurie 
darė

kiekviename žingsnyj e 
pašaipas iš tikinčiųjų.

joieoei 
kėliaĮ

.md, kr (t vieios vieni
ši metų nesurengė nė

jokio vakaro, 'Turbūt vy-
rams pritrūko spėkų ar drą-
sos.

• ' ‘ -Žiogas.

33-čias Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiayirfias U 
yyks Pbrtland; Ore. spalio 
im. pradžioj,. ? /

i ’’ - . •

tojų skaitlius vienoje gen 
kartoje galėtų vėl pasiek'

Rusija išgyvens savo bolšc 
vizmą, tai ji vėl pradės ats 
gauti ir prasigyventi. Sol 
'(r sustiprėjusi Rusija, ar j 
bus nmnarkija ar respiibli 
ka,. vėl pradės Ivano Kali 
tos ir Petro Didžiojo politi 
ką: rankioti “rusiškas” žc 
mes ir siekti Baltijos plačių 
jų krantų.”

Petrogrado uostasį 

“Visame Baltijos pakraš 
ty tarp Narvos ir Petrogra 
do gyvena ne rusai, bet ing 
raiartimiausi estir broliu 
ir kalba ir krauju. Tų pai 
galiiūa pasakyti ir apje Siau
rines Petrogrado apielinkes. 
Viborgo pusę, kame suomiai 
gyvena. Nors Petrogrado a- 
pielinkčs, etnologijos žvilgs 
nių, turėtų priklausyti suo
miams ir estams, vienok tos 
tautos, paliko rusams mi
nėtą kraštų, kaip ir Rytų 
Koreliją, per kurių eina Pet
rogrado—Murmano gelžke- 
lis. Pergalėtojai, suomiai 
bei estai, nekartodami Šve
dijos karalių klaidos, parodė 
gilų, valstybinį sumanumų, 
nes paliko rusams gajia pla
tų pajūrį prieš pat Petrogra- - 
dą, “langą į Europa.:” Šio 
“lango" patogumas Rusijai 
nėra ■ labai didelis, .žinant 
kad jis kasmet. užšąlą virš 
160 dienų. Be to, nesusipra
timams išvengti, Baltijos 
respublikos išmintingai pa
sielgė garantuodamos Rusi- 
jdt laisvą pasihaudojimų 
Baltijos pertais; net savo 
gelžkelius pertaisiusios sulig 
Rusijos bėgių platumo. Tad 
be jokio trukdymo, rusų 
prekės tuose pačiuose vago
nuose net iš Sibiro gali pa
tekti. tiesiog į Talino ar Vent- ■ 
pilies uostus/’

Lietuvai mitžidu pavojaus.

“Nors Lietuva ir svarbi 
rusų cNpansijai; vienok jai 
mažiau pavojaus, negu Lat- , 
vijai ir lEstijai, nes Lietuva 
neturi jokio uosto seniau ru
sams priklaususiu. Tad tarp- 
jtautimų . žvilgsniu Rusijos/ 

jų, . Vįėnok 'Rūsijos gyvėn- imt sldityj)

/ PasiaRikinimas.

Geografine prelekcija, ku- 
rių turėjau Clark’o Ujhver- 

b'site rugp.- 6 d. š. m. šukele 
diskusijų ir apie politinę 
Baltijos kraštų padėti. 
“AVorėesfer Dailv Tele- 
gram” rugp. 7 d. komentavo 
mano atsakymus į to univer- 
sito profesorių Ridgley ir 
Brooks paklausimus. Vie
nok laikraštiš įdėjo’ tik tų 
dalį mano kalbos, kur kalbė
jau apie pavojų gresiantį iš 
Rusijos pusės, o praleido 
tuos žodžius, kuriais lyginau 
Baltijos tautų ir Rusijos vi
dujinį atsparumų, kįlantį iš 
tu tautų kultūrinio lvgio. Sa- 
kiniams, kurie apibudino fu- 
sų pavojaus galimybes., “W. 
D. Tetegram,” keliais mano 
nesakytais žodžiais, suteikė 
prasmės,, būk kaip tik Rusi
ja atsistosianti ant' savo ko
jų, tai- Baltijos respublikų 
galas būsiąs vien laiko klau
simas.- Tuo būdu laikraščio 
komentarai sudarė. klaidingų 
įspūdį, kurį nusprendžiau 
išsklaidyti. neiškraipytais at
sakymais į minėtų profeso
rių paklausimus. •

Prof. Ridgley. paklausimas.

• 4‘Kiek yra Baltijos res
publikoms pavojaus iš Rusi
jos pusės ir kiek jos yra pri
sirengę tų-pavojų atremti

Atsakymas. — “Didžiau
sias pavojus, naujoms' res
publikoms gludi pačiose Bal
tijos jūrose, nes kiekvienas 
didžiųjų kaimynų: Vokieti
ja, Lenkija ir Rusija norė
tų jas valdyti. Gi Rusijos 
kelias į Baltiją eina kaip tik 
per Estiją, Latviją ii* Lie
tuvą. ’ Suomiams rusų pavo
jus daug mažesnis, nes Šiau
rės Rusija labai rotai apgy
venta. ir tiu’i nebloga išeigų 
per Baltąsias jūras į Ledinį 
vandenynų, per kurį bent va
saros metu gali liuesai iš
plaukti į patį Atlantu.

Po Lenkijos, Besarabijos 
ir Baltijos tautų atskilimo, 
rusams visgi dar pasiliko ar
ti 150 milionų gyventojų. Ži
noma, daug jų išmirė nuo 
bolševizmo, bado, ir epidemi- 
y. . - -
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Iškilmėsna laukiamas Gerb. Atstovas 
VALDEMARAS ČARNECKIS
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UŽKVIESTI: Atholo, Bostono, Cambridge, Lawrence, 
Westfieldo ir Worcesterie chorai ir visi įžymesnieji 
Nauj. Anglijos kalbėtojai. -- Linksmos DAINOS, ŽAI
SLAI, PRAKALBOS, LENKTYNES ir ŠOKIAI
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Jtaa 11 Sontii Boaton’o utarnlnkabų 
įtartai* ir aubatoialiu A41.

i Rymo Kataukų Sv, Juozai 
riancff S^juhgju -

•DARBININKAS”

Tei-WwrxY tyma.►
Enbllahed every Tuesday, Thurrday, 

**4 Saturday by St. Joarra’ii Lith- 
PAMiikB.C. Absociatiok or Labo*.■

“Bntered «« Becond-class matter Sept. 
12, 1915 at the post office at Boston, 
M«ĮHK.t under the Act of Mareli 3, 3879.” 
*JLceeptance for mulllng at speelal rate 

prdvldeūždr iii ąeetaut 1103, 
>ęt of Oct. 8.1917, authorlaad fį. Jw 
12,1918.'’

Biitftcr^Uon Ratftl 
raarly t.$4.50 

^EJorton and auburbr ............15.50 
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Iš SOCIALISTŲ

Amerikos soeijalistų dien
raštis “The. Call,” leidžia- 

;mas .iŠ New Yorko, per ina 
į amalganieitų rankas. Tas 
vienintelis angliškoj ka boj 
einąs . Socijalistų dienraštis 
nuolatai veda Jcovą' su gilti- 

•s ;ne< Jį palaiko tik nuo'uti
nės aukos. Amalgąmeitai 

• . nuo senai'jį gausiai šelpda
vo, pagalios dabar paima į 
savo rankas. Prie jo palai
kymo prisidės' ir kitos radi- 

/?kaiiskds unijos: ' 
." • Anglijoj kaip sykis atbu

lai dedasi. Ten unijos buvo 
įsiginusios .organą London 
Baily Jlerald. Dabar Dar
bo partija ir unijų kongre- 

‘ sas nutarė nebeleisti daugiau 
to laikraščio. Tą. prisėjo da- 

1 ryti 'dėlto, kad unijistai nė- 
norėjo prisidėti prie to laik- 

' raščmjialaikymo.
Tonaikraščio istorija ir 

'gyvenimas labai yputmgL 
Pirmiausia jį įsteigė tutti- 
ninkas George Laušbury.. 
Jis buvo radika li s parlamen
to narys ir laikraštį , leido 

• socijalistų . remiamas. . Bet 
kuomet jam blogai pasidarė, 
tai buvo atsišaukta paramos 

, į Maskvą. Kaž kaip ta pa- 
. slaptis išėjo aikštėn ir tuoj 

paskelbta, kad “Ilorald’iii” 
•* cjiktuoja Lenin ir Trockis iš 

Maskvos, nes iš jų paramą 
gauna.: Lansbury.su papras
tais socij ai isti n iais .perlais 
smarkiai -užgynė gavimą pa- 
ramos iš Maskvos. Tada ir 
buvo prirodyta, kad gauta 
nuo Lenino $50,000.* Tada 

^FLąiisbury .pareiškė, kad. tie 
*įĮbąįgai gauti be jo- žinios. 

Tada laikraščio vardas buvo 
papjautas. ‘ Ka’d gyvastį pa- 

. laikyti jis turėjo pereiti į ki- 
- tas rankas. Ir unijos sutiko 
tą laikraštį imti sau už orga
ną, Bet tie Lenino: pinigai 
kaip Judošiaus trisdešimt si
dabrinių veikė ant to laikra
ščio likimo; .Unijos gausiai 
rėmė, gaišūs rašytojai dykai 

;■ Tašinejb, o vis-gi niekas ne- 
r, . gelbėjo. LaiįU’ąŠčim prįsenm 
b sprogti.: r-.

Kai unijos paėmė fą laL 
p kraštu, tai jin rašė .kasdien 
i.. A; .Nei! Lyons, rokiioj amas 
«‘ * įlnglijoj garsiausiu buihorisš 
t • iu> Rašė, teip-gi iBward 
g ' Shmy, JI* G.. Wells ir jatt: 
B Rašė Jie dykaL Bet jąikraš-- 
gr neįgijo darbinuiktj. nžuo- 

gautos ir pffeėjo ntsižadęti 
B leisti.- C . , ‘.»t --
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priekabis prie Lietuvos^un- 
kiau pamatuoti ir interesais 
pateisinti, negu prie Latvi
jos ar Eštonijos.”

Baltijos Konfederacija.
*

Konstatavus tą” pavojųy 
kurs gali kilti Rusijai pano
rėjus vėl pavergti Baltijos 
respublikas, reikia paminėti 
ir tas priemones, kurių ma
no griebties jaunosios vals
tybes savo laisvei apginti, 
Pavieniui imant, nei. viena 
Baltijos šalis nesudaro jo
kios rimtos pajėgos prieš ga
limųkarinę rusų: invazijų. 
Tad Rytų Pabaltjūry nema
žai kalbama ir pienuojama 
apie tinkamas sąjungas^ ar 
alijaustis* kurių apsireiškė 
trys aiškūs . projektai. ; Jų 
simpatingiausias mums išro
do “Baltijos Konfederaci
ja^’ kuri apimtų keturias 
Baltijos .respublikas ir tris 
Skandinavų karalijas ir su
sidėtų iš arti 26 įnilibnų auk
štai kultūringų ir pramonin
gų gyventojų. .Konfederaci
ja būtų laisvas politinis, mi- 
litaris ir ekonominis sąryšis. 
Baltijos rytiniame krašte 
būtų jos aruodai pilni žemės 
vaikių? o Bkapdinavijoj — 
būtų jos didieji fabrikai. Su
jungtas konfederacijos lai
vynas viešpatautų Baltijos 
jūrose. Ji galėtų išsivysty
ti į galingų paiegą, kurios’ 
vengtų užkabinti net didžio
ji Rusija. i »

- Vienok šitos konfedėęijos 
sudarymas yra'labai sunkus 
uždavinys, ‘ nes .‘.šviesusis 
Skandinavizmas vra įsimv- 
lojęs Į skaisčiųjų izoliacijų, 
kuri neleis jam kištieš į pa
vojingą rytinių kaimynų sū- 

, v
iim.v

“Mažoji Baltijos Sąjunga 

lengviausia būtų . įkūnyti. 
Interesų bendrumas labai 
aitina Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir net Suomiją. Šių ke
turių, ar gal tik trijų pieti
nių, respublikų sąjunga su
darytų 11 ai* 7 milionus gy
ventojų. Savaimi ji būtų dar 
nedidelė spėka, vienok ji ga
lėti]. gretinties prie plates
nės, ir-gi galimos, Baltijos- 
J uodu jų jūrų sąjungos, ku
rion. įeitų Rumunija ir Len
kija. Ši-gi galėtų daryti į- 
vairių kombinacijų su Mažą
ja Antanta ar Balkanų val
stybėmis. " .

Baltijoj—J uodmario 
Sąjunga

būtų nemaža galybė, nes tu
rėtų apie 55 ar 60 milionų 
•gyventojų su totingomis že- 
mėmis; Vienok ir jos įkūiiy- 
nias reikia atidėti tolimes
niems laikains. Nes kol len
kai Vilniaus lietuviams ne
sugrąžins, tol Lietuva. ne
galės bendiiVdiMbiauti -■ sti 
Varšuvos.; valdžia,, Be to^ 
Lenkijos, sįjungon įtraukt1 
mas- .nęmažai .erzintų rusus< 
Juk neprivalu užinitšti, kad 
Migos sutartimi ieškai pi’išL 
skyrė šaudytuose’ virš 8 mi- 
lionų rusams artimų ukrai
niečių ii kaltgudžiųt / Ar 
Ukraina it* B altgudij a Irtis
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genių organizatorių, tai ten - 
vėį kiltų kruviniausią, revo
liucija prieš rusų priespau
dą. ’ Gi atskilus ^Ukrainai, 

rusai lieka beiegiai. Kaip 
matote, nors rusai ir galėtų 
Pabaltjūrį užkariauti, bet iš 
to maža naudos būtų, o pa
vojaus labai daug, Tad ir 
manau, kad Baltijos nepri
klausomybe. kol-kas ‘ saugioj 
padėty” •

Profr Brooks, Ph.
v paklausimas,

“Kadangi Lietuva ir Len
kija per keletą šimtmečių po. 
vienu, stogu gyveno, tai ar 
nemano^ prelegentas,/ kųd 
tom dviem valstybėm galinąs 
būtų ir vėl susijungti ku- 
riais nors vienybes ryšiais?” 

Atsakymas.-— “Nežiūrint 
Lenkijos norų ir pastangų,. 
Lietuva negali su ja unijon 
eiti, labiausia gal dėlto kad 
toji unija jau buvo ir davė 
visą eilę neigiamų rezultatų. 
Jeigu lenkai nebūt sulenki
nę Vilniaus ir kitų Lietuvos 
kraštų, tai lietuvių-lenkų 
konfliktas šiandien nebūtų 
taip aštrus ir dviejų tautų 
šioks-toks susiartinimas gal 
ir būtų galimas. Dargi, ne
privalu užmiršti ir Šių tautų 
rasės, kalbos ir būdo skirtu
mų. Be. to, lietuviai, kaip, 
ir kitos atgimusios tautos, 
turi nemažai ir teisėtos“ tau
tinės puikybės. Lietuvos 
kultūringesnis ir laisvę my
lįs kaimietis iš aukšto žiūri 
į tamsų ir nuskurusį lenkti, 
kaimietį. Nors Lietuva nė
ra puikiausiai sutvarkyta- 
valstybė, vienok jos skolos 
siekia tik šešių milionų do
lerių, gi Lenkijos skolos pa
siekė šimtų milionų dolerių," 
o Lietuva sunkiau juk tu
rėjo kariauti už savo 'nepri-, 
klausomybę. Tai parodo, 
kad lenkams trūksta ekonb- 
niiuio senso. Jei ir atmestu-1 

’me lenki] Šovinizmą, tai 
vien jau ūkiški išfokavimai 
neleidžia Lietuvai po vienu 
stogu su lenkais gyventi. Ga
lop, lenkų įsiveržimas į mū
sų sostinę VilhiiLsukėlė Lie
tuvoj tiek pasipiktinimo, 
kad ten dabar pavojinga yra 
ir. kalbėti apie uniją su Len
ki j a. .

•-
L i etų i 'iii sint pati jos švėdanis

“ Jeigu jau abelnai pripa
žinti principą, kad Liėtuvai 
reikia su kuom nors jungties 
kokiais federacijos ryšiais, 
tai- daugiausia šansų turėtų 
Švedija, o gal ir gimininga 
Latvija. Švedai paliko Ra- 
baltjūry garbingus atsimink 
mus. Lietuva ir seniau ban
dė su’ švedais ‘ j ungties. Lie
tuviams patinka švedų tvar
ka, laisvė ir ūkininkavimas, 
vjiša jų materiale kūltūX‘A 
Liėtuvai su Švedija jungties 
bene daugiausia būtų ekono
minių išrokavimų. Švedų 
metalurgija ir abėlnai pra* 
monė papildytų Lietuvos že
mės ūkį ir atbulai. Kaunui 
susisiekti lėngvįau įr.pigiau 
su Stokholmu, negu su 
Varšaviū' Nors- lietuviai ir 
panašūs į švedus, ^vienok su- 
gedėjimas: jiems nepavojųk unijų, klmisiirni vieimk
gus., Žalioji Baltijakąt'Ukmtlsų laikas turi savo rybasv

. . skiria irį jungia dvi žemes Tad ir baigiu.”" ” ' ' West Broadwav,
nai kelis tūkstančius intelb Švediją ir Lietuvą. Nors būt

' ė - < • ■ ■■ .
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nepriklausomos, ar pasilik^ 
Rusijos rybose, vis tiek len
kams Rytuose ramu nebus.”

Baltija tautą atspcuuunąm , 
‘ ‘ Balt ij os tautų tikroji pa- 

iega vienok ne skaitjingume 
gludi. Rusija gyventojais 
'skaitlinga, bet tų gyventojų 
tarpe nėra tautinio vienodu
mo. Nėra vten.os Rusijos, 
įęt^rą_<?ažf//Rusijų, kurios 
kalba įvairiomis kalbomis, 
meldžiasi įvairiems dievams 
ir, žinoma, turi skirtingų 
politinių aspiracijų. Prie 
kiekvienos .patogesnės' pro
gos gali ten užsidegti ne vien 
socialių, bet ir tautinių re- 
voliueijų gaisras.

. Kas kita Baltijos respub
likos. Jos susideda iš vieno-*
du tautinių Genučių, kurių 
nacionalizmas siekia auk
ščiausio laipsnio. Rusų tar
pe illitcratų 84 nuošimčiai, 
gi labiausia atsilikusioje 
švietimo atžvilgiu Baltijos, 
respublikoj —- Lietuvoje — 
illiteratų tik 20 nuošimčių, 
gi Suomijoje jų beveik nėra. 
Baltijos kraštai pralenkia 
rusus ne vien inteligencijos 
aukštesniu laipsniu, bet įr 
veiklesne civilizacija,, tobu
lesniu valstybės aparatu, sti
presne organizdeija ir dar
bingumu. Tad rusams įžen
gus į šiuos kraštus tektų ka
riauti ne vien sir jįj naršio
mis armijomis, bet ir sū 
kiekvienu ginkluotu piliečiu. 
Bolševikai tą ’ jau patyrė 
1918—1020 m. karuose ir pa
liko tas tautas ramybėje. 
Net ir užkariavus Rusija ne
pasinaudos Baltijos kraš
tais .savo’ tautinei ekspansi
jai.’ Juk rusai jau turi prak
tikos šiose šalvse. Po 1863

- • r **

m. sukilimo daug lietuvių iš- 
siušta Sibiran, o Lietuvon— 
sukilėlių vieton—prigabenta 
tikrųjų irisų. Pavyzdžiui, 
Užpalių (Utenos apskr.) 
valšeiun prikolonizuota apie 

.12 nu išimčių rusų, pastaty
ta jiems cerkve ir mokyklos, 
vienok ir Šelpiami jų ūkiai 
skurdo’. Iš žemesnes kultū
ros šalies žmogus atkeltas į 
žymiai kultūringesni kraštą 
visai negali ūkininkauti’ nei. 
savo tautybės išlaikyti. Ru
są kolonizuoti Pabaltjūrių 
panašą būtų į hotent.otų ko
lonizaciją Bavarijon ar Sak
sonijoj Tokios kolonizaci
jos pasisekimas buvo labai 
meti kas. Nuskurdę rusų ko
lonistu vaikai antroje gene
racijoje pradeda daugiau 
l ietuviškai negu rusiškai kal
bėti. ‘ _• . ■ •

Rusijos inteligentijos tar
pe daug yra Baltijos tautų 
kilmės. Latviai ir estai tū
ri gana didelę, inteligentų 
vifšprodukciją, kuri ir ru
siškai ' gražiai kalba. J lems 
iiesunku būtų dar 2— tūks
tančius aukštojo mokslo vy
rų Rusijon pasiųsti, jei būt 
reikalus revoliuciją ten su
kelti. Jeigu rusai įsiveltų :į 
naują karą prie^ Pabaltjūrį; 
fkį Ulęraina vėl bandytų nuo 
Rusijos atskilti,į kaip ji jau 
bandė daugelį kartų. Jei ši 
35 nulioūų tauta šiandien nė
ra laisva, tai vien'dėlto, kad 
neturi gana aukštojo unikalu 
vaclų, taikytojų, įjei .Ra- 
baltjūyys pristatytų Ukrai-
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f (I K $ 1' šiems ir dabar esantiems ve- vo tautos ir tikybos tada life-
11 1 1^- Į dejams. .. • įtuvių geležmės valios jokie '

priešai nepergalės ir vei
kiant visiems bendrai netru
kus užplevėsuos lietuvių 
trispalvė vėliava ant Gedi
mino kalno Vilniuje, Seinuo
se ir Gardine, Viso ‘pašau*, 
lio Lietuvos’piliečiai budėki
me, tobulinkime visus Lietu
vos netobulumus, šelpkime 
Lietuvos moksleivius, o atei
tis bus mūsų,

P, G—eitis.

Pereitame L.D. •& Centro 
Valdybos susirinkime, buvo 
iškeltas klausimas kas. ture* 
tu globoti surinktus L. D, K. 
S. sūrus pinigus,. Nutarta iš- r • 
rinkti komisijų iš trijų; 
Kunt Kemešio, organizatcy 
yiaus,Kun.švagždžio h Jo
no Gli-ueckio, Pastarasis bus 
globėju visų surinktų už L. 
D. K. S. serus pinigų.

r, * J. Tumasonis,
L. if K. S. Sekret.

NEPAPRASTAS 
NUPIGINIMAS

Nelabai senai esame gavę 
LietuvosAlbumų,.kurLgana 
daug nupiginome.. Duodame 
progų- kiekvienam lietuviui 
jį įsigyti. Seniau tasai albu
mas parsiduodavo po 5 dol., 
dabar gi jo kaina tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain.”

‘ Albumas yra didelio for
mato knyga. Turi 495 pusi., 
288 pusi, su paveikslais Lie
tuvos veikėjų, grupių, par
tijų grupių, namų ir tt. Li
kusi dalis, albumo yra užim
ta bijografijomis Lietuvos 
veikėjų.

Kurie norite tų knygų įsi- 
gyti. kreipkitės įtuojaus pas , 

“DARBININKAS’’/ 
366 B’vvay, S. Boston, Mass.

IŠ L. D. K. S, DARBUOTES
L. D. !£• S- reikalais susi- 

• rūpino visos L. D. S. kuopos 
ir kažkurios ant rudens žada 
daug kų'gero tai naujai tve
riamai organizacijai padary
ti. Kažkurios kuopos, ypač 
Naujoj Anglijoje, žada da
ryti vajus, kaip L. D. K. S. 
narių prirašymui, taip* ir L. 
D. K. S. Šerų par davinėji- 
mui. Labai smagu, kad nau
ja organizacija randa daug 
pritarėjų, tig'i tikimasi, ukad 
organizacija augs ir bujos.

Pasidarbavimai.. . .... v
Iš geriausia pasidarbavu

si;]. kuopų yra daugiausia 
triūso ir daugiausia, turtu 
prisidėjusi kaip prie “Dar
bininko’’ pagerinimo taip ir 
L. D. S. auginimo, tai 1 So. 
Bostono ir 2 Montello, Mass. 
kuopos. Jos iš pat pradžių 
nenuilstančiai darbavosi ir 
darbuojasi iki šioliai. Pasta
ruoju laiku Montęllos gabie
ji L.. D. S. nariai M. Kamau- 
dulis, dabartinis L. D. K. S. 
iždininkas-ir J. Ješkelevi- 
čius, žada, savo darbais suju
dinti visų N. Angliju. Lauk
sime ką tokio jie pradės, bet 
tikimasi, kad ką nors nepa
prasto pradės.

Iš L. D. S. apskričių, dau
giausia .yra ‘■Darbininkui’1 
ir L. B & pasidarbavęs 
Naujos- Anglijos apskritys. 
Jisai netik mikbmis, bęt ir 
saw 4artais daug yra gero 
padaręs1 mūsų organizacijai. 
Nėra žodžių iąrėiškimui ap* 
dėkos to apskričių buvu-

P 
Į

Conn. -zkpskr. ir gi su savo 
darbais ir aukomis centrui 
yra daug gero padaręs. Jie 
žada darGr daugiau. Girdė
jome, kad jie savo išvažiavi
mo pusę pelno jau yra pa
skyrę “Darbininkui” ir žaL 

da prisiųsti. Jie prisižada 
irgi ateinančiam rudeny pa
leisti smarkią agitaciją su
kėlimui L. D. K. S. kapita
lo — Šerų pardavinėjimui. 
Centro 'Valdyba matydama 
jų tokį pasiryžimą, iš kalno 
taria jiems nuoširdų ačiū,

New Yorko'ir New Jersey 
apskritys rengiasi irgi prie 
kokio tai nepaprasto veiki
mo. Esame gavę iš vienos 
kuopų nešimą, kad jie liepa - 
siliks kitų užpakalyje, bet 
mėgins pavyti, jeigu-jau iie' 
Naujosios Anglijos, tai nors 
Colių, apskritį. Bravo! .

Vasaros laikąs, tąi visokių 
atostogų ir pasilsi© laikas. 

■ Taigi nenuostabu, kad. visa
me darbe pasidaro ramiau. 
Atėjus gi rudeniui tikimasi, 
kad “Darbininko” spaustu
ve bus užversta darbais. Lati- 
kiame nuo kuopų, apskričių 
apie jų darbuotę pranešimų.

J. Tiiniasonis; Sekr.
< *

-R*
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rašo,

BANDITAI.

“Dziennik. TOlcnski” 
kad Ižas rajone pasi- s

rodę-ginMųętaš—būrys—ban^— 
ditų atėjusių, iš Sovietų Ru
sijos. Jame buvę apie 40 
Žmonių, . i

■ - * ’ ■ - - -

NAUJAS NUTARILMAS.

Vilnius. Vyriausybės De
legatas patvirtino miesto ta
rybos nutarimų, dėl butų mo* 
kėsino. Einant tuo nutari
mu miesto naudai bus ima
ma 500 nuoš. nuo sumos km* 
ri mokama už butus. s I

l

I

galima ir daugiau pasakyti

* .L * ■ f
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SKAITYTOJU KAMPELIS,
KAS TURI DALYVAUTI 

POLITIKOJE. . •' ’ ' c
Kaip tik susitvėrė. Lietu

vos valstybė, tai Amerikos 
lietuviai skubiai teikė finan
siškų ir politiškų pagelbų. 
Tarpe tų politikierių visoi 
kių nuomonių buvo ir yra. 
Vieni sako, kad mūsų dva- 
siškija neturi dalyvauti po
litikoje, jos vieta tik bažny
čioje, Tai. kįla klausimas kas 
turi dalyvauti politikoje. 
Mokytojams vieta mokyklo-. 
se, gydytojams ligoninėse, 
.advokatams žmonių teisės 
ginti, ūkininkams ūkinin
kauti, darbininkams darbas 
dirbti. Tai kas turi dalyvau
ti politikoje. Politikoje tu
ri teisę dalyvauti visi Lietu
vos piliečiai kaip dvasiškiai 
teip ir svietškiai profesijo- 
naiai inteligenti, veikti vi
mdai inteligentai, otaoz 
sieins - bendrai, Sutartinai 
Lietuvos nepriklausomybės 
kūrimosi darbe, nes tik tada 
Lietuva gyvuos ir bujos ka
da pas lietuvius bus meile ir 
vienybė. Tada tik lietuviai 
bus pilno je to žodžio prasmė
je didvyriai kada laikysis sa-

LIETUVIUS.. SKRIAU
DŽIA.

Vilnius* -Dalindama papi
gintomis kainomis cukrų, 
valdžia jau antrų kartų .ne
duoda jo lietuvių* koperaty- 
vams. • ’ ■

‘‘Lietuvos Rytai,” paduo
damas žinutę, pastebi, kad. 
valdžia tuo būdu viešai laiko 
lietuvius žemesnės • rūšies’ 
piliečiais,

- Lenkams ncpirmiena. *

4

i ■

LENKŲ IŠMISLAI.

Vilnius. Paskutiniais val
džios įsakymais laikraščiai, 
ir koperatyvai turi mokėti 
tokius pat mokesnius nuo a- 
pyvartos, Wp ir kitos pre- ’ 
kybos įmonės. Išpirkus sa
vo laiku patentus už gana di
delę sumą pinigų dabar rei
kia dar* mokėti už juos taip 
vadinami skirtumai* Laik»- 
;rastis “Lietuvos Rytai”’to
kių skirtumų sumokėjo 
360,000 L nu,.o “Bangos’’ ir 
“Daibiiiinko” koper&tyvai 
—-‘net po 1,800,000 1. m.

(Kauno “Laisvė”)

GBEIP ŠUSITABSI4,

Atėnai. —- Yra Biiių apie 
tai, būk tarp Graikijos, Ru
munijos ir Serbijos įvyk- 
sianti sutartis.

L
r

Ar’” -i ’■

B. Pakštam
• J.
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LITAI!*
. • ' Kiekvįąiąs liętuvys ar lietuvaitė tankiai atsimena sa- . 
vuosius Lietuvoje it tankiai juos sušelpia pasiųsdami 
jiems dovanų—litais. : -

bDarbinmkd1’ raštinėje pasiuntimas litais yra daug 
parankesiiie irgreitesnis negu kur kitur. Taipgi litų kur- • 
sas yrapngesnis. Taigi ar neverta kreiptis pas “Darbinin
ką ^persiuntime Lietuvon savu giniinefs dovanot-
- ^Darbinipkas” pėrjaijį pardavime jau 5 mėnesiai - 

kaip tarnaują gavcrbrpliąms ir iki šiol viskas einą kuoge- 
riausia. Tra tikiniašų kad ir ateity j e. kiekvienas darbinim 
kaą krėipšįs pas, sayuosiu ir gaus teiingiaūsį. visame pai 
hmavimąę. * . R vĄ. ? ", ■ ‘ "V--.-' j

‘ Klausdami informaeijų ar pinigų kainų visuomet Ąį* 
vėsuokite.: ‘ . . . ’ ' A-
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Nepamirškite ateinančioje sere
doje kooperaijos susirinkimo, atei
kite visi ir visos bus pakelia 
daug svarbiu dalykų, kurie liečia 
darbininkų gyvenimų.

' Žvalgąs.

KUINUOSE.
f

Igumų ir nuostolių padaryta tiek'

WM^k*ktyB bei perrinįj 
tu? atstovus , ųu formaliais mandą- 

I? ti- tais.
Rugpj. 22 J., sęredoe yakare bu

vo kooperacijos susirinkimą?., 
Žmonių buvo neperdaugiausiąi.

žindančios ntoUnos turi tiuti atsargios.

_ ii ii praeitųjų laikų. Įįietuviuęge 
‘ pražydėjo vienybe ir meilė. Ip ti- 
&Mis, kad neužilgo visi Nashua. 
lietuviai simitąikįs ir džiaugsis ya-tt WUA, H. M. PAPAMGJ# 

Šis-Tas iš Šv. Kazimiero Lietuviu 
Istorijoj

Žymesnieji lietuviai, kaip Anta
nas Galinis, Vincas Tamulevičius 
ir Petras Kašėlįnųs pradėjo 1902 
m. rūpintis, kad įsteigus parapijų, 
nors lietuvių-dar mažai gyvenę 
čia. . ‘

Pirmiausia jie suorganizavo šv, 
Kazimiero draugijų, kuri šiandie
nų turi virš 400 narių ir kapitalo 
apie $11,000.00.
-Draugijai, augant taip spar

čiai,- kai-kurie ėmė net galvoti a- 
pie savos bažnyčios įsigijimų. .

Tačiau lietuvių ir lenkų tuo lai
ku tebuvo apie 20 šeimynų. Pra
džioje ’jie prisiglaudė prie airių, 
kurie užleido pobažnytinę svetai
nę, Joje pamaldos buvo laikomos 
lietuviams ir lenkams per 7 me- 
tus. O kai lietuviai susilaukė sa
vo kunigo Leono-Tylos, tai ir po- 
bažnytinėje švetaineje jiems pasi
rodė lyg savoje. .Begalo džiaugė.- 
si visi. ' .'

Lietuviai kalbėdavosi :• “ Jeigu 
turėtumėm tokių bažnyčių, kaip 

, airiai, taį jaustumas ir -mes ki
taip.”

’ Kuomet airiai pasistatė, naujų 
• bažnyčių ir jau rengėsi apleisti se
nųjų, tai tuomet lietuviai klausi
nėjosi viens kito: “Dabar airiai 

" ar gi turės dvi bažnyčia O gal 
mums perduotų tų senųjų?

Lietuviams ji buvo per didelė ir 
per-brangi, nes. jos vertė tuo lai
ku buvo .skaitoma $90,000.00. Bet 
gi bažnyčia— mūrinė, klebonija 
— didelė, žemės apie 2 bloku, sod
nas ir saideliai. Gi klebonas, pa- 

' sitaręsbm parapijonais, nuvyko-. 
pas vyskupų tosios bažnyčios rei
kalais. Vyskupas sutiko airių baž
nyčių, pa veti lietuviams visai pi
gia kaina: tik už $25,000.00. Ta-.

• " čiau Kun. L. Tyla' paaiškino vys
kupui,' kad lietuvių Nasha’oj_y- 
ra tik 20 šeimynų ir, kad sun
ku bus išmokėti. Tuomet vysku
pas netrukus pranešė, kad airių 
buvusi Nekalto Šv. P. Prasidėji
mo parapijas bažnyeia^pavedama’ 
už $22,500.00. Lietuviams reika
laujant ir bažnyčios vardas buvo 
perkeistas į Šv. Kazimiero Lietu
vių R. K. Bažnyčių, (Kaip lietu
viai atpirko šių bažnyčių, tai len-

K kai tuojau atsiskyrė nuo lietuvių).
Tai tokiu būdu lietuviai įsigijo 

savo bažnyčių labai pigiai, pasidė- 
kojant vyskupui; airiams ir to lai
ko lietuvių klebonui Kun. L. Ty
lai. * .

Niekas nei manyti nemanė, kad 
lietuviai, samdydami airių bažny
čios svetainę, galėtų kuomet nors 

, užvaldyti pačių jų bažnyčių su vi
sais jos turtais. Didelė mūro baž
nyčia talpina 600 žmonių; didelė 
ruiminga svetainė; dveji vargo
nai; didelė graži klebonija; dide
lis daržas, ete; Lietuviai dar tu
ri ir savo kapines — vardu Šv. 
Kryžiaus — iš viso 16 akrų ir yra 
be skolos. Neseniai parapija įsi
gijo žemės sklypą prie pat ežero 
piknikams.

Nashua’os miesto gyventojų yra 
virš 29,000. Lietuvių yra 450 šei
mynų; iš kurių prie parapijos •pri-. 
klauso apie 300 Šeimynų ir 67 psU 
.vieniai. Sulig 1920 m. surašo prje 
parapijos priklauso 1,308 sielos. 
Mokyklos, kol kas nėra, bet kas 
met rengiama vakarinė mokykla, 
kurių lankė 150 vaikų.

Katalikiškos draugijos gyvuoja 
sekančios SLBKA. 228 kp., L. 1), 
K. S. 65 kp., Baud. Kryžiaus sky
rius, L, Vyčių .20 kuopa, šv. Onos 
draugija, Marios Vaikelių draugi
ja, Moterų Sąjungos 58 kuopa, 
Tretininkų draugija.

Šis-Tas Iš Vietos Lietuvį^ 
Istorijos,

. Kaip visur, taip ir. pas mus 
. apart pasisekimų ir laimėjimų, bu

vo skaudžių ir labai didžių nesmų-
- ' ' . ’f . ■

t

•

.tikėjimui'-tiek tautos- dulykams; mybe> kajp į:
TiTcroliiift ^zso Iia+i-Kv£Ai ■trzi'tlr' ‘irt&t «**••. ». . J. r . « * — ~

* SanuAp- Matyti da nė viri įvertiną koopę- 
. L-,*^*-* „ ' TD* ■ f i„. JUtif' * *v ■

. Nashua’os lietuviai veik visi, 
vilniečiai. Yra keletas $ę$etkų 
kauniečių, suvalkiečių ir gardi
niečių. Pradžioje’ beorganizuojant 
draugijas ir parapiją buvo di
džiausias sutikimas ir sutarimas 
visuose lietuviuose. Gyvendami 
sutartyj, kad ir neskaitlingi, bet 
gi kiek daug jie įgijo turto? Baž
nyčią vertes $150,000.00 dabarti
niu laiku. Šv, Kazimiero draugi
ja padidėjo iki 400 narių ir kapi
talo turi virš $11,000.00, ete.

Parėpijonys surinko virš $8,000 
ir rengėsi ar skolą sumažinti, ar 
mokyklą statyti. Na ir kas gi ga
lėjo manyti kad kas nors drįstų 
suardyti Nashua’iečių tą prakilnų 
darbą ir vienybę? Bet gi susira
do pavydėto jų 'ir ardytojų, kurie 
pridarė vietos lietuviams tiek huo- 
stolių ir nesmagumų.------- . •-------

Štai, kaip tai atsitiko. Kuoimtet 
Kun. L. Tyla išėmę pinigu? iš b.an- 
kos ir tarėsi su vyskupu ar bažny
čios skolas atmokėti, ar mokyklą 
statyti. .Nieko nelaukę, blogos va
lios žmonės, sukurstė lietuvius 
prieš kleboųą ir nutarė jį patrauk
ti teisman už tai, kam nepasiklau
sęs parąpijonųnorejo savaip pasi
elgti su parapijos pinigais. Tęsę
si apie du metu it byla užsibaigė 
tuomi, kad kiekvienas, aukavęs 
bažnyčiai, gali atsiimti.savę pini
gus. Ir taip iš $8,000.00 beliko tik 
$3,000.00. ' ■

Jeigu klebenąs būtų paaiškinęs 
žmonėms, tai nebūtų atsiėmę tiek 
daug ; bet socialistai buvę paleidę 
neteisingus paskalus, būk tie, kp-, 
rie neatsiims savo pinigų, tai jų 
pinigai teks advokatam?. Bylos 
laike kilo dar kitoki nesutikimai 
lietuviuose. Mat,- sukėlė, maištą, 
net prieš bažnyčią, . nutardami 
bausmę nariams—sekančią: “ Jei
gu kas eis bažnyčion, tai bus pra
šalintas iš draugijos.” Nuo to 
laiko Švų Kazimiero, draugija pa
teko į socialistų rankas-ir šiandie
ną jie tebevaldo ją ir viršininkau
ja joje, nors iš 400 katalikų na
rių, socialistų yra vos apie 30 na
rių. Antra draugija Šv. Petro ir 
Povylo ii’-gi nuėjo tais pačiais ke
liais. O moterių Šv. Panelės drau
gija visai paįro; Mat, narės pasi
dalino draugijos turtą, kurs šie-, 
kė virš $250,00. Matote, čia bu
vo užėjus, toji nelemtoji epidemi
ja, kad, kaip parapijos, taip ir 
draugysčių turtą — padalinti 
tarp savęs. •

Tai kokius laikus Nashua'iečiai 
turėjo pergyventi. Kai kurie jau 
mane, kad ne tik draugystėms; bet1 
ir pačiai parapijai ateina galas. 
Šiūr, parapija mirs ir viskas iširs. 
.Vietoje mirti.pąrapijai, bet gi mi
rė jos klebonas Kun. Leonas Tyla 
(rugsėjo 14 d. 1920 m.). Po kuni
go Tylos šermenų — socialistai 
trynė net rankas iŠ džiaugsmo, 
kviesdami prie savęs visus .lietu
vius, kad suorganizavus Čia di
džiausią ir stipriausią komunistų 
centrą, nes tvirtino, kad pas ka
talikus viskas-jau pasibaigė, pa- 
reikšdami: . “ Jūsų klebonas jau 
mirė; štai gavote klebonu francū- 
zą; taigi, viskas jau užsibaigė.”

Baisūs laikai išsirėdė geriems’ 
lietuviams ir tikriems katalikams, 
kurie net aimanavo; “Nejau-gi iš
sipildys komunistų svajones? Ne
tekome lietuvio klebono, netrukus 
gal neteksime ir bažnyčios, nes 
dar neišsimokė jomę, o; Čia žmonės 
perstojo mokėję ir paliovė ėję baž
nyčion.” Tie gi,, kurie atsiėmė 
pinigus, tai aršiausia jiems pa
tiems, nes smuklėse pragėrė vis
ką. ’

Bet gi po dviejų, mėnesių. aima
navimo, vyskupas atkėlė mųųis 
lietuvį ir dar jauną kleboną', gerb. 
kunigo Povylo Daniūno asmenyje. 
Ir pas mus vėl atgijo viltis, o 
jau šiandienų ųiės gaji tvirtai ^o-. 
yime> Jau hobebaisūs’miinis nėi.

r

HĮRTFORD,’ CONN.

. Kįefc laiko atgal buvo Darbi
ninke” pravežta, - kaįl čia bus stp.-' 
tomą ^y. Trejybes parapijos mp* 
kykla ir svetaine. Pienai buvo 
padarytį, tjk jau bereikėjo pradė
ti. Tas buvo apkainuota arti 100 
tūkstančių dolerių. Taipgi būtų 
reikėję nugriauti vienas parapi
jos namas šalę bažnyčios. Vieta 
gal būtų, buvus ir perankšta., Bet 
dabar visai kitaip stoję?.. Kaip tik 
pasitaikę auksine proga, * o tas pri? 
klauso nuo mūsų mylimo darbš
taus klebono kun. Amboto kad 
spėjo ta proga pasinaudoti.

Klebonas patyręs, kad šv. Juo? 
zapo katedrą - stato labai . didelę 
iuokyklą,gerb.klebonaspradėjo 
teirautis pas vyskupą ir prieita 
prie to,. kad iki šiol buvusi ka
tedros mokykla ant Capitol Avė. 
ir Broad St kampo tapo parduota 
lietuviams. Tai yra netoli nuo 
lietuvių bažnyčios, 4 skersgatviai, 
puiku? mūrinis namas, viršuj di
dele svetaine, taipgi dideli? pie
čius dėl žaidimų vaikams, strytka- 
riai prieina iš visų dalių miesto b? 
kaip klebonas pranešė, kad bus tik 
$50.00. Tai-gi mokykla ir svetai
ne jau .gatava. Gal reikės kiek 
pataisyti. Kol kas dar jie patys 
naudoja kol užbaigs naują. Ne
delioj klebonas pranešė iš sakyk
los kad ^u pradžia rugsėjo prasi
dės mokyklos vajus. Klebonas ir 
vikaras kun. Mockus lankysis- per 
stubas. Vėliau bus rengiamas 
bazaras. šiemet Hartfordo kolo
nija matyti turės kiek padirbėti’ 
dėl savo vietinių ręikalų. :

Šią vasarą buvo mokykla, ją; 
laukę suvirs Šimtas vaikučių. Mę-: 
kino', mokytoja Blažąuskiutė įš 
New Britam. *. • ' ■

19 d. rugpj. apie 50 vaikučių ir- 
mergaičių ėjo prie pirmos komu? 
pijo?; 15

* . Tas Pats.

LAWRENCB, MASS.

. Rugpj. 8 d. seredoje įvyko N. P. 
mergaičių dr-jos privatiškas išva
žiavimas “Palangoje” po vad. ku
nigo Juro, kur praleido linksmas’ 
valandas. Vos tik atvažiavę turė
jo skanius pietus. Pietaujant 
kiekviena narė išreiškė užuojautų 
kun. Jurui už sutvėrimų jų dr-jos. 
Toliau sekė žaidimai ; pulkas nu
ėjo plukdytis antras būrys uogų: 
rinkti. Vakare suėjo kartu va
žiuot namon parapijos troku. 
Reikia pažymėt, kad viršminėtos 
mergaitės yra visos pavyzdingos, 
nes iš jų lūpelių buvo girdėtis kad 
jeigut neturėti], tokios organizaci
jos, būtų proga joms ištautėti.

Rugpj. 15 d. seredoje “Assump- 
tion Day” apart šv. mišių ryte, 
vakare įvyko mišparai), kuriuos lai
kė kun. Juras ir pasakė turinin
gą pamokslų. Vargonais grajino 
ir giedojo.mišparus svetys gerb. 
kun. Simonaitis iš. Neiv Yorko. 
Laikę palaiminimo giedojo “O 
Salutaris” ir “Tantum Ergo” šv. 
Cecilijos choras po svečio vado
vyste. ....... ..... . ..

19 d. rugpj'. įvyko N. A. Ėed. 
apskričio išvažiavimai, žmonių 
buvo dilcčiai is apielinkčs koloni
jų* Pasidarbavo-iš vietinio sky
riaus sekanti asmenys: P. Jeske< 
levičius, A. Stravinskas, Jaučius, 
BVankonis, Gabys, O. Sideravi- 
Čiutū, M. Gruzinskaitū, M. Jankie- 
ne, S'. Adomaitė, Baronienė, Gri-, 
galiūnaite, Stravinskiene ir’kiti. 
Programas Vįrimihntęj dienoj ne
įvyko. Rus paaiškinta Federaci
jos skyriaus susirinkimp t| prie
žastis. Fcd^ išvažiavime lankėsi 
gerb. sub.-diakonas Karužis, kuris 
tų pačių dienų tarnavo prie šv> 
mišių ta. Jurui*

raci jos svarbą. Biznio iš
davė džiuginantį raportą. Pareiš
kė,* kad kooperacija visais atžvil
giais stiprėja * kasdien prisideda 
naujų pirkėjų ir dalininkų: Mat, 
w, jįe parduodu geresnį tąvorų 
ir už pigesnę kainų negu kapita-: 
Iistin.es krautuvės. O kooperaęi- 
jos pajus (akcijas) žmonės perka,, 
ųęs pramatų neprasčiausius nuo
šimčius ir ypatingai pelnų UŽ pir
kinius. -

Kiek matosi, jaunutė darbinin
kų seselė —.kooperacija įvarė kąi- 
kuriems krūutuyi»j»kama baisių 
ligų. Jie keikia, plusta ant koope
racijos, leidžia visokius baubus a- 
pie krautuvės negalėjimų egzis
tuoti, o vielok tuom pačiu kartu 
lenkia galvų- prieš .kooperacijų. 
ųau parduoda kaikuriuos daiktus 
už tokių pat kainų kaip ir koope- 
reija. . ■ z

.. . Bizųs*

Darbininkųglobėja.

Neivarke- teka darbininldška 
žvaigždutė —■ KOOPERACIJA., 
Jos tyri spinduliai neša darbo 
žmonėms laimę, o kapitalistams — 
žydiškiems lupikams pražūtį. Mat, 
kuomet šeimininkės dagirs apie 
kooperatyvų krautuvę, sužinos, 
kad jos gali tapti .krautuvės savi
ninkėmis ir dolerį^ taupytojomis
— tai jos visos* taps kooperatmin- 
kėmis ir viskų pirks savo krautu
vėje, nes ten jos gaus teisingesnį 
patarnavimų, geresnį pirkinį, ir ųž 
pigesnę Rainų.’ Prie to, gale me
tų uždarbių gėrėsis ne individua
listiniai krautuvininkai, bet pa
čios, pirkėjos. .Kapitalistiškos sis
temos krautuvės negaus 52 nuoš. 
už Rinitų ir kokio 15 nuoš. “pro- 
fito.” Tokiu būdu, gardžiosios viš
telės ir. riebieji1 kišeniai-pereis pir
kėjų globon. ,>.<

Neivarkiečiai, ypatingai L. D. 
K S. nariai kreipkime domės į ko
operacijos užsimezgimų. Nebūki- ■■ 
me patenkinti vien su bučerne, 
groserne ir ice-creamine — vary- 
kimės ir prie platesnių biznių; bū
kime ne tik zurzėto jais ant kapi
talizmo, bet ir naikintojais. Tuš^ 
čias kapitalizmo keikimas mums 
gero neatneš* ir kapitalistams ne
pakenks. Mums reikia praktinio 
darbo — savęš apsidraudimo —\ 
sūsibūrimo į darbo žmonių grupes
— koopėraeįas. Kooperacija — 
tai kapitalistui peilis po kaklu, o 
darbo žmonėms saldus medutis.

L. Kooperacijos susirinkimai y-1 
ra laikomi kas savaitę, seredos va
karais, šv. .Jurgio svetainėje, Ten 
yra svarstomi arčiausi mūsų gyve
nimui klausimai, Į susirinkimus, 
gali ateiti ir nenariai. Mat koope
racija tarnauja ne kapitalo krovi
mui, bet žmonių gerbūviui. Tokiu 
būdu ji nųę darbo žmonių nieko 
neslepia. •
. L. Kooperacijos mėsinyčia, gro
serne ir “ice cream parlor” yra 
ant kampo "Warwiek ir JefĮerson; 
gatvių, Krautuves vedėju yra K,‘ 
Tumašauskas, buglialterė O. Mala-’ 
kauskiutė, ižcL P. Elseika, gene- 
ralis direktorijatas susideda iš: 
Į). Janulionio, Akelaitienės, P. Al
seikos; ir P, DaužvarJŽio. ■

Muo's&riomirž.

Nedalioj, apie 5 vai. vakare mo
teryse Mzįiuprinskienč gyvenan
ti .ant Ames S't. valgė džiovintų sū
rį ir paspringo, Daktaras buvo 
pašauktas, bet rado negyvą. Surė
do), 22 rugpj. palaidota su bažny
tinėmis apeigomis ant Kalvarijos 
kapų.

L. D. K, S; 2-ra kuopa pradėjo 
prirašinėt naujus narius. pirmas 
žingsnis pasirodė ne prasčiausia, 
Prisirašė Kazys Vaičiūnas, Jero
nimas Staupas, Jonas Paukšta, 
Kondrotas Rainis. Jie yra Mon- 
tellos didi veikėjai. Kad kuopa 
daugiau turėtų tokių narių, tai 
augtkaiantmielių.Sekantiskuo- 
pos susirinkimas bus 4 d. rugsėjo 
šv. Roko svetainėj. Visi nariai 
malonėkit sueit, nes bus svarbių 
naujų dalykų kuriuos užgirsit kas 
link darbininkų,

- ATHOL, MASS.

Nedėlios vakare, 2 dienų rugsė
jo, Atholy j e, bažnytinėje svetainė
je bus perstatyta “Mirga” — vie
nas įš. gražiausių veikalų lietuvių 
kalboje. Mirga tai buvo mergai
tė, kuri paaukuodama savo gyvy
bę, išgelbėjo Lietuvos kunigaikštį 
Vytautų iš kraugerio Jogailos na
gų. . . ’ .

Minėtų veikalų vaidins Worees- 
ter’io žymiausi Įnegėjai.-. ♦ ■

Kviečiame visus Athol’io ir 
0ardner’io4ietuvius atsilankyti ir 
pasigerėti gražumu žilos senovės 
veikalo.

Įžanga tik :25 centai.
K^-ys.

■ x -

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių . JKrikšČįonių Draugijiį 
čionykštis Sąryšis, kaip jau rodos 
buvo minėta “Darbininke” kad 
suruoš Rietuvių Dienų suruošė 
jų 25-to rugpiūčio (1923) Schuet- 
zen ’o parke. Ir tas Lietuvių Die
nos apvaikščiojimas paminėjimui 
Lietuvos laisvės pripažinimo per Šį 
kraštų, gan pasisekė. ' Kųdangl ir 
žmonių buvo diktoka ir programa 
graži, nes sale puikios muzikosr 
šokių, gėrimų ir užkandžių, buvo 
ir prakalbos taip lietuvių kaipo ir 
anglų kalbose, kurias tai pasakė 
gerbiami kun. Kaulakis, Ūžumec- 
kis ir Cliųton R. ■V^oodruff, vie
nas iš labai žymių, čia valdininkų; 
buvo dainos, pasidėkuojant Ci« 
žauskam ir Vyčiui (šv. Jurgio pa
rapijos vargonininkui) ir kiti da
lykėliui tinkami tokiai iškilmei. Ir 
yra viltis, kad apmokėjus išlaidas, 
bus dar šiok-toks ir pelnas, kuris, 
kaip rengėjai tos iškilmes priža
dėjo, bus nusiųstas Lietuvon dė
lei atvadavimo Vilniaus reikalų. 
Tarpe komiteto tos iškilmės, “gas- 
padoriu” buvo gerb. S. Bairūnas, 
kasieriu (prie Čekių pardavinėji
mo) Beikerys ir kiti, kurių, žinia,' 
visų.negalįma yra išvardinti.

Ant 14-to spalio, kaip dabar 
tikrai yra žinoma vietinė draugi
ja šv. Oiios ruošia puikų apvaik- 
ščiojimų keturių metų savo egzis
tencijos sukaktuvių.

. Astro.

žindymo laikotarpiu motina neturė
tą persidirbti. Dažnai motinos kurios 
IS‘ pradžių turi užtektinai pieno, ran
da, kad Jis jnažta kuomet jos sugrįžo 
prie namą ruošos. Kitos motinos turi 
sunkiai dirbti žindymo laikotarpiu, bet 
darbas turėtą būti laipsniškai sunkina
ma. Didžiuma motinų tik po šėSių sa
vaičių tegali būti pilnai stiprios užsi
imti darbu. Su ^iuo Taiku pieno te
kėjimas pildai nusistato. f

Keikia vengti nuovarigo nuo persi* 
dirbimo, pasisllsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias minutas kas va
landą duos motinai progos daugiau 
darbo^atllktl negu iktaip, kad saugiau 
galėtų atlikti.. Kad. gavus daugiau pa- 
silsio, gerai yra motinai penėti vaikų 
atsilošus arba pusiau gulint, Tas duos 
jai 15 ar- 20 minutų pasilsėjimo kas 
keletu valandų. Nei motina nei kūdi
kis neturėtų Užsnūsti pirm negu penė
jimas visai pabaigtas,

Pasiliovijinias.
Kuri nors forma pąsibovijimo, pasi-‘ 

linksminimo arba pasismaginimo yra, 
reikalinga kiekvienam. Per sąžininga 
motina, kuri būna stuboje nuolatos ser
gėdama savo kūdikį' nedaro geriausia 
dėl savo kūdikio. Buvimas aut oro ir 
smagus pasibovijimas kuris nenuvargi
na, bet palaiko motinų su kūdikiu 
linksmame upe, yra abiems labai nau
dingi. Reikia vengti rūpesčio, pykčio, 
ir- stiprių susijaudinimų, kadangi jie 
itakuo|a pieną. Motina turį pramokti 
save sukontroliuoti ir nureguliuotl .sa- 
vo gyvenimą dėl gerovės savu kudb.

- —Saule yra Ątdclis ffi/dįįtojąs, ^'
Nesunkus mankštymai ore ir ant sau

lės; ypatingai, ėjimas, reikalingi gerai 
motinos sveikatai ir jos nervų ramy
bei. Jei motina turi daug darbo -at
likti stuboje, ji neturės daug spėkos 
pasivaikščiojimams, net visgi j’l turėtų 
nusistatyti praleisti, tūlą dienos dalį 
ant oro. Motinos,' kurioms patinka 
smagus ėjimas, ras pasivaikštinėjime 
gerą marikštymą. Tik nereikia nuvarg
ti, Daržų prižiNrėjimas labai geras jei 
nę pervirš. 7

Stuboje irgi reikalinga šviežias orus 
lygiai motinai, lygiai kūdikiui,- tad mie
gami ir gyvenami kambariai turi būti 
gerai išvėdinti.

Jokiam kūdikiai nėra reikalo būti 
auka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos kleso? padė
tyj jis jau gamtos yra aprūpintas su 
ginklu. Tik tada kada jo kūną paėdė 
nedapenėjimas jis lengvai ligų pagrie
biamas. Bet kiekvienas kūdikis gali 
pilnai atsigauti jei aprūpintas su tin- 
kamofnis sveikatos sąlygomis. Apsau
go jąs maistas yra geriausią sargas. 
Pridedant Borden’s Eagle Pienų 
jūsų kūdikio kasdieninio valgio, galė®. 
te būti tikri, kad jo kūnas gauna re* 
kalnujamą kiekį sotumo. Jūsų kūdikis 
.turėtų gauti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdien apart kitų valgių, • AtmieŽk 
du šaukštu Eagle iPeno su trimisket- 
yirtadalials puodelio šalto vandens. 
Kiti vaikai labiau jį mėgsta su giuger 
ale, vaisių sunkomis, ar suplaktu kiau
šiniu ir skąskoniu.

* fe—

Slaiihjk iitus straipsnius Icas safaitū 
’jnik’Plo ?/2z)isncI •uį
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Rsyfsejd 16, fa,
Rytėję 10,
Rugsėjo 17, Tsnmųim, Pų.
Rugsėjo Į8, Bfemiy 

„Rugsėjo 19, Slmnandoah, Biu
Rugsėjo 20, Silver Oreli;
Rugsėjo 21,
Rugsėjo 22, Girardville, Rų, * 
Rugsėjo 2$ Phjladelphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Philadelphia, Pa.
Rugsėjo/25, ghestefi Ra, * ’
RįgsęjO 2^ JEasfcm, Ra. -

Riigsijo £7,:&
R«gSvjoMSWiMUfW.^ 

^Rugsėjo 80, B&ltimore,
Chicagos ir Detroite Ruopės 

maloniai prašomos pačioms įįi- 

skirti pažymėtas itienas įr jog aū- 
šaukti kimų sųsįrinMmu*. '

REIKALAUJAMA |
VMMP, 

kuris galetij gerai vešių įnę 
tik chorą, bet ir orehe^fg ir | 
beną. Tinkamam gerbės J 
vietos nereiktu. ‘ -

KUN. V. VILKUTAITIf, 
6527 Superior Avė., OlevėliuMl, O.

.......................................... . * M

tik chorų, bet ir orehegjfg įr
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Tik kų išėjo iš spaudos 1 
spaudiiitiant storos popieros J
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant |00 
parduodama už 5 dol.

366 Broadway,
So. Boston, Mass-
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| Didžiojo Karo Užrašai i
. ©k k$ gaypme. js Lietuvos nepaprastų kny* X

X W kurioje užrašyta^kas, kas dėjosi Lietuve-

I
 je karo inetu. <5įa kiekvienas ras, kiek Lietuva 
ir jos vaikai iŠkent&jo nuo rusų, .vokiečių ir M-

tu. Yra tai nepaprastos vertės veikalas. Kiek* 
vienas Uetuvyš turėtų jų sau atminčiai įsigyti. 
Knyga yra didelio formato, su payeikslųis, jįuyi

“l^pUalapįų, \
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X Klausiate pas t
T ; “>AĘBĮNINKA8” .■
X 366 W. Bro»dw»y»' Sonifc Bariau, Mms.

Bttgjpj. 21 d. š, pi. buvu & •$&?' 
doiUėijop skyriaus ^ūsirinkimas. 
Apart kitko Jiųtgrė lipnios laikų 
shrenpti kokių, nor? pą-.
geidautą, kad visos priklausan-
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. ’ 8IOUX CITY, I0WA.
D . ■—,‘f Piknikas puikiai pavyko.

Sv. Kazimiero parap. piknikas, 
kuris įvyko rugpj; 19 d. parapijos 
darže gerai pasisekė. Oras buvo j 
gražus. Žmonių susirinko daugy
be. Pelno padaryta arti 400 dole
rių. Valio 1

Ant pirmo šių metų pikniko mū
sų lietuviai biznieriai paaukojo vi
sokių valgomųjų ir geriamąjį} 
daiktų. Ant dabartinio, musų ge
ri parapijdnai paaukojo ne tiktai 
visokių daiktų ir da 50 dolerių pi- 
nigais^už ką gerb. kleb. ir komite
tas taria aukotojams širdingą ačiū. 
Dekuoja t-aipos-gi visems ; darbi
ninkams ir darbininkėms pikniko 
ir visiems atsilankiusiems.

Visi žmones buvo labai pąten- 
. kinti kad taip buvo galimą links

mai ir smagiai prie orkestros lai
ką praleisti ir padaryti tokio gra
žaus pelno. Už kokio mėnesio ma
noma. laikyti trečią pikniką. Ruoš
kimės! Matant kaip mūsų klebo
nas,. vargonininkas ir komitetas 

— veikiaykaipviakaspuikiaiseka- 
si, vienybėje, meilėje, visi žmones 
džiaugiasi ir darbuojasi kiek kas 
gali,

, Misijos. '
Kaip dabar visi veikia materia

liškame žvilgsny, taip kleb. rūpi- 
. naši kad žmonės darbuotųsi dva

siškai, naudai .sielos. Taigi, spalio 
mėn. įvyks įpūsti parapijoje ilgai 
laukiamos ir labai reikalingos mi
sijos, kurias laikys tėvas P. An
dziulis. Bus. gera proga visiems iš
girsti gerų pamokslų, prieiti prie 
išpažinties ir Dieve dupk, pasitai
syti. Laukiame misijų. Laukia
me visų šios kolonijos lietuvių prie 
.vienybės, prie Dievo sugrįžimo.

Trys lenkes seserys ištekėjo už 
lietuvių. Rugpj. 23 d. kun. česna 
surišo amžinu moterystes ryšiu 
Povilą Kazlauską, su Morta Bo- 
čian, Morta yra jau trečia iš Bo- 
Čiainj dukterų kurios ištekėjo už 
lietuvių. Visos moka jau .nemažai 
lietuviškai.kalbėti ir priguli prie 
mūsų parapijos. Povilas yra Čio
nai, ne tiktai lietuvii} bet ir sve- 

’ timtaučii} gerai žinomas ir labai 
mylimas. Jis yra katedros zakris
tijonu. Kaip anos dvi poros taip 

. ir šitie jatinavedžiai apsigyveno 
-prie mūsų bažnyčios. Linkime 
jiems kuogeriausrų pasekmių nau
jame gyvenime.

Kolonijos Reporteris,

.. ' .1 '■ '■.11 M/"'."!■■■■ .?.■Ą *-1 m»LL L ■■■■!!■'!■■

Juozas Tautietis, Pranas Kamisie- 
kas, Petras Lukša.

Po 50c. Į Jie va SiedlavičienŪ, O- 
na Margeliene/Ona Brazinkū, O- 
na Selžaite, Mare'Šlapikaiiskiutė, 
Antanas Bansevičius, Liudvikas 
Abromaitis.

Smulkių aukų $3.95,
•Išviso surinkta,$15.45,

Vilniaus Dzūkele,

Į

z
GRAND RAPIDS, MICH. .

• Ir pas mus apsilankė brangus’ 
svečias, -ir darbininkų prietelius 
gerb. kun. R Kemėšis. Jis būro 
15 d. rugpjūčio. Senai lauke visa 
kuopa savo vadovo ir gerb. kun. 
F, Kemėšio. Brangus svečias štai 
vakare 8 vai. pasirodė if.prasid.e-, 
jo prakalbos. Garbe mūsų klebo
nui kun. A. Deksiiiui kaipo dva-" 
sios vadui ir gerb. mūsų klebonas 
pradeda vakarą. Be mūsų gerb. 
klebono beveik niekas- neapseina. 
Taigi gerb. klebonas pirmas pra, 
kalbėjo trumpai.. Paaiškino to va
karo tikslą ir perstatė gerb. kun. 
F. Kemešį. Šisai pradedant.-kal
bėt užstojo tyla. Buvo svetainėj 
tartum sapnas. O nemažas būre
lis buvo klausytojų. Gal teip ra
mu buvo, kad beveik geriausi tė
vynainiai buvo geraširdžiai žmo
nės, kurie ramiai klausė gerb. kun. 
F. Kemešio brangios kalbos, ku
rioj nurodė tikrą kelią darbinin
kams. Už tai ir .gerb, kun. F, Ke
mėšis turėjo laimę. Keletą serų 
pardavė. Tik gailą kad negalė
jau tikrai sužinoti kiek. Bet ma
tėsi, kad žmones pirko Šerus. Tai 
garbė dėl kun, F. Kemėšio už jo 
triūsą. Kun. F. Kemėšis dar pri- 

: minė, kad yra reikalinga pagalba 
dėl * ‘.Darbininko. ’ ’ Tai žmones ge? 
raŠirdžlai snaukavo dėl ‘pagevini- 
mo “Darbininko sekančiai:

Kilty Ą. Dekšnis $2.00. ‘
. Po $1.00: Antanas Sedlovičius’' 

’ Juzas Margelis, Baltrus Valislus, • _ - 'S J •

MERGINOS
- Tarp 18 ir 80 metų senumo 

REIKALINGOJ ’ r
- . dėl

. GUMINIŲ BATŲ DIRBIMO
■ Mokama laike inokinimosi.

. . AMĘRICAN RUBBRR CO. 
, • Cambridge, Masa.
? neUli KendaU Sqwe
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ti da didesnis Trukšmas, nes hujr 
iškilmingas atidarymas naujoa 
svetainės/‘Maironio1* parke, sy
kiu ir parko atidarymas, nes dar 
mes taip sakant iškilmingai netu
rėjome atidarymo. Taig nepa
mirškime Labor Day arba Darbi
ninkų,Dienos, nes kurie nepribus, 
tai apgailestaus, bet jau tada bus 
po laikui. O delko? Dėlto, kad y- 
ra užkviesta iš kitų miestų ir mies
čiukų lietuviai dalyvauti tame a|i- 
daryme. Bus apie vienuolika cho
rų iš įvairių liet, kolonijų. Teipos- 
gi bus įvairių įvairiausių žaislų, 
bėgimų maišuose, lenktynių ant 
vandens ir ant žemes. Teipos-gi 
pasižymėjusiems ir dovanos biis 
duodamos. Tėipos-gĮ bus ir; vir
vės traukimas, nes Bostonas žada 
’Woreester’į nutraukti į Boston’ą. 
Taigi, Worcesteriečiai, eta gręsia 
pavojūs, nes sakomą, kad Bostono 
stiprus vyrai. Teipos-gi bus vir
ves traukimas dzūkų su zanavy
kais, Sako, kad ir kalakutai ne
pasiduos. Tai-gi matysime kas iš 
to atsitiks. Čia clar bus ir juoko 
jki valiai, nes bus riebių moterų 
bėgimas. Teipos-gi ir storų vyrų 
bus bėgimas ir sakoma, kad visi, 
kurie bus greitesni, tai tie gaus 
dovanas. Tai-gi kurie nori suby- 
tyti kitus,, tai pasistengkite tas 
dovanas gauti. Girdėjau kad ir 
laisvamaniai žada atsilankyti, nes 
jau jiems savo buŠiai nusibodo. 
Sakoma,’ kad krūmuose perdaug 
bonkųčių primėtyta,, kuriose žino- 
mū buvo moonshinp. Sakom ą^ kad 
laisvos panelės tais stiklais čeve- 
rykučius .sukapojo, nes dabar išė
jo mada raudoni čeverykai ir pan- 
čiakos. Tai mat pasidaro greit 
“demečius.” Bet draugučiai Mai
ronio parke monnšhinieriams nė
ra vietos. Mat- told paukščiai tuo- 
jaus būna prašalinami. Taigi ger
biamoji ’AVorcėsterio lietuvių kata
likų visuomenė nepamirškime .tre
čios dienos rugsėjo, o būsite pilnai 
užganėdinti, -

WORCESTER, MASS.

Čia 25 ir 26 dieną rugpjūčio p 
vyko šv. Kazimiero parapijos mil
žiniška gegužinė naujame “Mairo
nio ” parke. Sūbatos dienoje pub
likos buvo didelis būrys. Geguži
ne prasidėjo tuojaus pa pietų. 
Taiposgi buvo, ir šokiai naujoje 
1 fMaironiorl svetainėje. Šokiai tę
sėsi iki vėlumai nakties, kur mūsij 
jaunimas smagiai praleido laiką 
ant tyro- oro o ypatingai prie van
dens. Nedėlioję 26 dieną ląivo 
antra gegužinė. Taigi jau čia var
gu ir galėsiu visus įspūdžius ap
rašyti. ' 
i. aLsUattk^a-pie-^000-
vyrų ir moterų. O jau vąilcu tai 
ir aš pats nežinau kiek, '

2) Tai ledines' Smetonos ir viso
kių gėrimėlių, tik žinoma ne moon- 
shinės, nes įnoonshinieriams Mai-- 
ronio Parke nėra vietos. Boto da 
Visokių rūšių- saldainų. Prie to da 
ir hot dogs.

3) Giliukingioms teko visokių 
daiktų o ant galo paršiukas. Čia 
turiu priminti, jog prie iŠos gegu
žinės daugiausia prisidėjo Šv. Ag
nietės jaunu merginų draugija ir 
S. L. R. KS A. 41 kuopa kurios 
turėjo papuoštus stalus ant kurių 
buvo prikrauta įvairių daiktų ant 
išlaimėjĮmo. Taigi minėtos drau
gijos padarė didelį žingsnį pir
myn ir per savo pasidarbavimą pa
dėjo tvirtą pamatą liet, naujai mo
kyklą!. Čia da turiu pažymėti, 
jog.”pi‘ie~šios^ gegiižiuės surengi- 
hui daugiausia prisidėjo šv. Onos 
moterų draugija. O ant to visko 
tai buvo galva mūsų nenuilstan
čiai dirbantis muši} gerb. klebonas 
kun. J. J. Jakaitis, kuris -tai pui
kiai pi’ic šios gegužinės, prisiruo- 
šė. Čia da turiu pažymėti, kad čia 
geri parapijonys aukoja daug vi
sokių daiktų’ kaip ■ tai biznieriai ir 
tai paprasti, taip sakant, nebiz- 
nieriai. Taigi ir mūsų gerb. klebo
nui malonu • darbuotis ,• turint to
kius gerus parapijomis. Čia turiu 
priminti kad šią gegužinę papuošė 
bažnytinis .choras po vadovyste 
mūsų jauno varg. ’ J. Žemaitaičio. 
Šis milžiniškas choras sudainavo 
keletą gražių lietuviški} dainelių. 
Čia vietinis choras dažnai mus pa
linksmina, • nes puikiai išlavintas. 
Be to da ir mūši} gerb. klebonas 
pasakė trumpą prakalbėlę, kvies
damas visus parapijomis da uoliau 
darbuotis, nes visas pelnas skiria
mas naujos šv. Kazimiera para- 
pijo liet, mokyklos naudai, nes 
mūsų gerb. klebonas baigdamas 
statydinti mokyklą nori taip pa
daryti, kaip ir su nauja bažnyčia 
padarė. Reiškia, pastate bažnyčią 
be skolų. Taigi mes pilnai-tiki
me, kad ir mokyklą užbaigus, sy
kiu pasibaigs ir mokestys, nes pa- 
rapijonai gerai supranta kad Wor- 
eesterio lietuviams katalikams la
bai yra reikalinga turėti savo pui
ki mokykla. Taigi sukruskimę o 
bus Viskas kuopuikiaiisia.' Nors 
mokykla jau beveik užbaigta, liet 
aš girdėjau kad lietuvių vaikučiai 
pradės jau lankyti- nuosavą mo
kyklą vasaros sulaukus. Čia tu
riu priminti jog šv. Kazimiero pa
rapijos mokykla bus viena iš gra
žiausių AVoreesterio mieste. Čia da 
tūriu priminti,, jog 3-čią dieną rug- 
sėjo arba ant Labor Day žada bū-

Jonas už Toną

Reporteris.
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IŠVAŽIAVO :
. '' ' VĮENtOLYSAK.

Šiomis dienomis p-le Vla- 
dislava Jeskeliavičiute, gabi 
lošike ir darbuotoja tarpe 
Lawrenee. Muss. lietuviu iš- * F » < ' > . **
važiavo į Kaaftnierp vie* 
nuolyiių Ghieago, III. ir žada, 
pasilikai toje įstaigoje. • ■

T-uo pat laiku p-le Veroni
ka Juknevičiūte išvažiavo į 
Šv. Kazimiero vienuolyno a- 
kademija Cliicagoje pasįmo- 
kinti. /

, ■ l'

j.i. pištmms.o.ii. * !
.. AKIŲ ^PĘCIALIŠTAS ’ 5 |

' < Persikraustęs- į tiuosavtis. uamw^aujo$ afišą 1 
adresas f s •’ . £

< 447 BRO:AWAY, . • ■., ĮBOVift BOSTON, jsriss. |

M. A., J. GNMAN
•(anitAūSKAB)

DAKTISTĄS
— . ’

Tel. Broekton 5112—W.
(kampas Broad Strėet)’

705 Main St., MonteUo, Mali.
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NAMAJ-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkinio, par
davimo ir įvairiais kitais reika- 
lais kreipkites pas manę,

A. F. KNEIŽYS, 
494Broadway,So.Boston,Mass. 

Tel. S. B. 0770

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
JONOTARVIDO 

nauja knyga

‘TRUMPI SKAnYMĖLI Al"
Joje telpa daugiau kaip šim
tas trumpų pasakaičių. 150 
pusk ’Kaina 45e. Tuoj rei; 
kalauk! a .

ldus.. Tai įvairių klausimų- «DARBININKAS’1' 
366 W. Boradway, 
; So. Boston, Mass.

Lietuviai Politikos A. .B.
C. Paraše A, žvirblaitis,

f »

Psl. 24. “Šviesos” spaustu
vei Kaunas, 1922 m.

• Ši trumpa knygutė nušvie
čia Lietuvių politiką, bei Lie
tuvos partijų pažiūras ir šie-

111 ■ *....          ■ ....... . t

I
-s* aro I

J. MAG ŪONELL, M. D. I

dttltea ir UafuaUkoL 9pswvfWą^ W- VvWvWWMf6Bi fB1
Onso VkiARDoa: S

Bytafs Ud 9 vai Po platų nwa I-4L © 
Vakarais nno 0 fid 9. |

NM BftMufrriy, So. Bortu. |

I

SIRGO NERVŲ LIGA.
Sako šitas stebuklingas vaistas 

davė jai naują gyvastį.
■Ponia H.AH, Hllt iš Greetito.wn, Olilo, ‘ 

paskutiniame laiške sako f “Nuga-Tone 
man labili pagelbėjo. AŠ sirgau nervų 
liga, moterų „ligomis, neturėjau jiegų, 
nemiegojau ir turėjau vidurių užkietė
jimų. Suvartojau tris bonkeles šito 
vaisto ir galiu pasakyti, kad jis sutel
kė man naujų gyvastį. Esu 56 metų 
amžiaus ir man linksma pasakyti, kad- 
Nuga Tone pagelbėjo man pereiti la
bai sunkių vietų gyvenime.” šitas di
dysis vaistas maitina, stimuliuoja, tai
so ir tveria visus gyvastinius organus 
ir audmenis. Vyrai ir moters atran
da. Nuga-Tone’ų stebėtinu vaistu silp
niems, sunykusiems ir bekraujams. 
Pamėgink jį pats ir įsitikink. Vienam 
pilnam mėnesiui gydytis tik $li00. Nu- 
ga-Tone’ų .pardaVinėja visi geresnieji 
aptiekininkai pozitingaj garantuodami, 
kad suteiks pilnų patenkinimų, arba 
pinigai bus sugrąžinti (garantijų rasi 
prie kiekvienos bonkęlės) , arba tiesiog 
pasiųs apmokėtu, paštu Nailonai Lab.o- 
ratory, 1038 S. IVųbasli Avė., Clilcągo, 
pasiuntus jiems $1.00.

PARSIDUODA PIGIAI
6-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS, South 
Bostone, pačiame pajūryj, su įtai- 
symais. Galima nupirkti su $1,- 
500 įnešimo. Rendų neša $1166 
metams. Turi būti parduotas greit. 
Dėlei platesnių informacijų kreip
kitės pas

CITY POINT’E, 4-rių šeimynų, 
18 kambarių, kampinis namas par
siduoda pigiai. Kiekvienai šeimy
nai atskiros durys, šis-namas sto
vi pačiame pajūry ir neša" gerą 
pelną.

v«

A. F. KNEIŽĮ
494 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tek S. B. 0770
arba 308 E. 9-th StSo.- Boston. 

’ Tel. S. B. 1696.

V* ’

NbvEiciandCoks turi daugiau anglies ir už 
. , tai duocla; dauginti Šilumos,

turi mažiau pelenų — ma- 
žįaūdaTbo.V '

JtevEww<DGoi® ilginti kūrenasi ir nenaiki- 
na pečiau^ it grotų. 

MAŽI—DIDESNI-blDELI
New England Coke

111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MAS8. 
Maįn8552 —TELEFONAI— likta 2723

«

1

Visos pasaulio tautos jau 
turi savo kalboje garsią 
DON KIŠOTO knygą. Pon 
Kisotąs ,buvo savo laiku 
avanturistas - ricierius ir 
daug savo gyvenime nepap
rastų dalybų yra nuveikęs. 
Kas skaitė 1001 naktų, tas 
tikrai skaitys ir-Don Ki§otą.r

Kadangi knygą bus dido
ka 5x8 formato apie 300. ar 
daugiau puslapių popieros 
viršeliais,’, tai jos išleidimui 
sumanyta parinkti prenume
ratorių. Taigi kurie prisi
dės prie tos knygos išleidi
mo,! tie mokės tiktai $1.25, 
gi išleidus j V knygos kaina 
bus $1.75. ‘ .

Kurie” norėtų tą knygą, 
papiginta kaina įsigyti, tai 
be atidėliojimo lai prisiun
čia savo prenumeratą $1.25 
“Darbininkui.”

Knyga bus atspaudinta a- 
pie 1 d. gruodžio 1923 metų 
ir prenumeratoriams' tuo- 
jaus bus išsiuntinėta.

Kadangi tos knygos bus 
leidžiama tik aprubežiuotas 
skaitlius, tatai kurie norite 
jų įsigyti pasiskubinkite..

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
■ ' ■ - -

■'

•r
V

i;
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ir atsakviiejimiį pintinė. 
Kiekvienos Lietuvoje partį- 
jos^ programa,' d’arbai ir už- 
daviniai ryškiai nušviesti, 
Perskaitęs tą knygutę gali 
žinoti kokios partijos Lietu
voje' yru ir ką žada jos duo
ti.

Knygutė yra paskirstyta 
sekančiai: I. Pažiūros ir 
partijos; II. Partiją progra
mos ir jąją darbai.; III. Lie
tuvos partijos Steigiamaja
me Seime ; IV. Krikščionys- 
Dėmokratai, Darbo Federa
cija,; Ūkininką Sąjunga ir 
Moterys-Katalikės St. Sei
me. • . . ■ . ■

Kurie norite sužinoti Lie- 
ttivią ’ politiką bei įvairiii 
Lietuvos partiją siekius ar
ba uždavinius, tai pasišteng- 
kite gauti žymimą knygutę, 
o galėsite patys- įvertinti par
tiją, ' prie kurios ąorėtiite 
prisidėti ir iš vieno veikti 
skaisčiai Lietuvos.ateičiai.

A^Tam-^as.
i

MALDAKNYGĖS
Mažas Aukso Altorius, audi

mo apdaru . »-$1.00
Mažas Aukso Altorius, ska

ros apdaru ............. .$1.50 
Aniolag Sargas, skūros ap

daru ■ . «..«••,. >. •«^>1.50
Aniolas Sargas, audimo ap

daru? • •... *■. .. • '• .•••.. • <65‘
Norėdami jas gauti kreipkitės pas 

«D ARBININK AS‘< 
366 Broadway, So. Boston, Maįię

PARSIDUODA GROSERNfi la- 
bai pigiai, Yra gera vietą dėl bu- 
černes. Labai gerai biznis sekasi. 
Atsišaukite. Tel. S. B. 933—<W.

• . ' (D

t REIKALINGOS 6 moterys ar 
j merginos, tarp 18 ir 30 metų se

numo dirbti dirbtuvėje. Atsišauki
te. Antras augštas 7 Merchant’s 
Roiv at Statė St., Bostons Mass..

f1 • (30J
. .. ...........-'•■■■■ ■' - ----------- --- r I T. L ■ y ------------. .... .. •. ' , ., u ■ —■

f ' ' ' 'T t
T t ■ T T T-V . *r • ‘ «♦
♦♦♦ 366 TFesf Broadivaį/f South Boston, 3fas&

• - .. . ' :... •. ■'

BOSTON’Ū IR APIELINliy BIZNIERIAMS |
Turime labai gražiij sieninių didėliu ir ma- X 

žtj kurie jflsų norėtumėte, kad &
tokie būtų laiku atapaudinti, prašomi ateiti 4 
‘‘Balnininko1’ raštinę ir pasirinkti, Basirhiki- X 
masdidėlis* J Y

P A B B I IJV K A S ; f 

3ū& TRsč

liM

LA FA YETTE REALTY COMPAN Y
Mes perkame ir parduodame namus. ūkes, krautuves ; ap- 

;1 draugiam namus, rakandus, ąųtoinčbilįųą, hužeidimur ir
it. Su vwah rėikalaia kraipidt&s į mfe ąįenttaą„U biteįt' 
užgančdinti, - \ '

LAFAYETTE EEALTY COMPANY
k X.--. • ;-WL BSTAĮTR AINSlttUNOK-
; 4^Mam&tihtU Avtaūt, 1 Camtaidįį V 

VINOAS J, DEGUTIS ir DANIELIUS F, BTROKA8, HoteinktL 1

. .. <*'

•. 1

- 'i

TOMūcrėtis ■ 

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
vįsoldĮį' žolią, šakną, žiedą ir tt. 
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $$.30, 
Puplaiškių pakelis ,35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžollų 30c, pakutis arba 6 už $1.40.

želes sutaisytos nuo nervų, IŠgąstięa, 
nuomario, galvos svaigimo Ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos 1S geriausią 
medicinų nuo visokią nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakęlis 85c„ fe už $4.50. 7

Knyga "Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gą receptų f— $1.00į ' .

■ Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2,50.

Drukuotl laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.

Viskas būna; su prlsluntimo kaštais

M, BUKAITIS, 
449 Hudson Avi.,Rochester, N. 1

d - . TeL 8d. Borton 128 į!
j . HMTUVYB DANTISTAS I

DR. M. V.CASPER
į (KASPARAVIČIUS y į
( Laikinai perkėlė ofisų po HA (į 
’ |495Bmmjoway,,So^ Borroją KimJ į 
ii' OfltoValandai 1 • !
o jftrolO iki 12:80 ryte ir naro 1:80 lį 
11 iki 6 ir nuo 6:8011d 9 v, vak. į į 
.( Ofisas ttidarytas aubatos vakarais |, 
® Ir nedaliomis. (iIr nedalomi*.

P1 ■ ■11

llMetąSonth BostoM I

DU. H. S .STONE
‘ AKIŲ SPECIALISTAS I

W9» W. BR0ADWAT I
VALANDOS: Nno 9 r. 1U 7 v. vak. Į

IŠMOKU PINIGAIS UŽ LIETU- 
VOSLAISVĖS PASKOLOS . 

. BONŲ KUPONUS.

Prinokusius liepos mėn. 1923 su 
atsiskaitymu, drba išsiunčiu į 
Lietuvą giminėms sumose litų. 
Lietuvos L. P. B. Kuponai tai tik
ri pinigai 'ir siųskite.

P.MIK0LAINIS,
53 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

AMT PARDAVIMO• ■ *

PARSIDUODA KRAUTUVE, groser- 
nė, toniko, ice-creain’o, kendžlų ir. vi
sokių smulkių daiktų* Taipgi yra 3 ge
ri kambariai dėl. gyvenimo. 128 C-St., 
So. Boston, Mass.

>.

e'

; Tūrių’pardūoti labai, parankių faiv 
mųmųpsayybę susidedančių |š trijų ats
kirų plotų. Parduosiu atskirai ar kar
tu., 1) Namas, JO kambarių, visi in- 
taisymai; elęktra; automatiška pumpa, 
2 akrai žentės, su obelimis, slyvomis, 
vištinyijln dei 1000 ivlštų, 4' karų pilėno 
garažlus.lr didelis tvartas. 2) Namus 
fe kambarių S.akral Žemės su obelių so
du. 3) Mažas šmotas žemės 24 sq, 
tods. Viską galima’ nupirkti už $10,- 
500.00. $6000.00 morglėlus, Apšau
kite pas SiAOLELAN, 236 Rokbuyy Ši, 
Roxbury, Mass. Tel. Rojbury 701. (1)

KAM REIKALINGA ŽMOGUS 
PRIE NAMŲ PATAISYMO 

ARBA PATAISYMO.
Galiu viską padaryti’ kuoplglausia, 

Jeigu ypatiškai negalima pasimatyti, 
tat meldžiu laišku kreiptis sekančiu 
antrašų: * . ;
. mr. A MtasĖvioiuš
2 VVifeon. St, Lėomlnster, Mass.

. . (S.—1,8,15)

i

I
" Tek So. Borton 2488 ©

DR. J, G. LANDŽIUSI

IHTUVIS GYDYTOJAI IB B 
— CHIRURGAS. t
50f BR0ADWAT, I 

BOUTH BOSTON, MASS. į Į
(Kajapas G St Ir BroadwayJĮ © 

VALANDOS: 9—11, 2-4, 7-9 H

t

GEORGE H. SHIELDS
. ADVOKATAS8il.812 01d &uth Bdl<Hng

994 Waihtngton Stre*t 
BOSTON, MASS.

▼•landai: 9 A. M. m 5:80 P. M. 
G^vanitna viata

10 WnrrM*or Snan, BjUtBo«tok 
TeLDast Morton 15a—J.

ė . ĮĮ^ liiinĄ4S$

•NMMMMeMMMMCMM 
PIRMOS BUitiS BABB1RN1

Nnkerpam plauku* vyranuųmer- 
flnoms ir valkatas.

! TaBma visokių kveplančiųtonl- 
ku niaukama

! ir iwr*ltikrtekRt,aitl-
-kiu, kad busit* pakakinti., ■ 
p O. S, B<BEN 
į116DORCfiRSTER AVENUE 
i BOtTH BO8TON, MA88. ”*

»4MMMMM>W666666686866666
' } ■ -

i

y *
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DID. LĮST, KUN. KEISTUČIO 
DR-JOSVALD YBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,

■ 81 Mercer St, So. Boston, Maašt 
VICE-PIRM. — Antanas Pastells,

146 Bowen St, So. Boston, Maso. 
PROT. RAST. — Antanas Macejonaa.

450 E. 7-tb St., SOs Boston, Man, 
FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevlčiue, 

. 906 E. B’way, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalleckas,

807 E. 9-th St, So. Boston, MaM, 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmoka^

315 Granite St. So. Boston, Mas^ 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mSn* 

ainius susirinkimus kas pirmą ned8l« 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St., Boston, Man., 6-tą ▼< 
vakare. Ateidami drengė Ir naują na« 
rlą an savim atsiveskite prie musą Or*. 
josprirašyti, .
■ III • ■ ■I.-..-.. II • . .1 .. - ...d .

IV. JONOEV. BL. PAiELPINM 
DRAUGYSTESVALDYBOS 

ADRESAI
PIRMININKAS J. L. Petrauskai

250 Gold St, So. Boston, Mass; 
ViCE-PIRM. — Kazys Ambrosas,

. 492 B. T-th St, Sjo. Boston, Mass, 
PROT. RAST. — Julius Savickas,

111 Bowen St, So.' Boston, Mass, 
FIN, RAŠTININKAS — -J. Avągždys, 

’ 171 W. 5-th St, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — A, NaudŽlunaš,

885 E. Broadvvay, S. Boston, Mase, 
MARSAI,KA — J. ZalMs,

t TCInfleld St, So. Boston, Mase,. . 
Draugija talko susirinkimus kai trečią 
hėdfildlenl kiekvieno mfineslo, 2-rą vai. 
po pietą Iv. Petro parapijos salėj, 491 
B, SMtnth St, South Boston, Mass,

AV. ELZBIETOS DRAUGIJOJ 
HARTFORD, OONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI
Elsb. MtelnlklenS, pirmininke,

44 Cedar St,. Hartford, Oonn.
O. LablcklenC, vlce-pirminlnkC,

90 Sheldon Street, Hartford, Oonn,
P. Labicklene, iždininke, .

44 Madlson St, Hartford, Conrų 
MarUoū* Katkauskalte, ftn. raStlnlnM, 

- 16 Atiantlc St. Hartford, Oonn, 
R. PundalenB, prot ražtlnlnke,

19 Walcott St, Hartford, Oonn, 
Stos draugijos susirinkimai būna kita 
antrą nedeidten) kiekvieno meneslą 
balnytineje salėje, ?

iv. aAznasio b. k. DK-Joa 
■OŪTH BO8TOH, MASS. 
VALDYBOS AMTKAJUE
Y • . ■ ■ .'t''’.

PIRMININKAS — VL Paūtaūskas, ' 
. 314s 8-th St. Tel. So. B. 8335-^L

MO&PttlM. — J. Jarulė,
440 H 6-th St, So^Boston, IK 

PROT. RAiT. — A. JauuSonls, 
, 1428 OolumblaRd., S, Boston, Mm

FIN. RAST. — K Kiikls,

tnrtdis, ■ •
111 Bov^ fit, So. Boston. Mhss, . 

TrAJĮKDARlS—P.UufikA, 
. So. Boaton, ItaM,
DRAUGIJOBsnraiasrslkals—

••B Btosdvray. So, Boston, Mosi, 
Dsaurlja susirinkimus laiko >-rą 
nsdHUdiMų kbkvMi ■Htaarto 1-m vai

* * j

*.t
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