
Popiežius PlUa IX sakoj

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiškają spaudų ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 

kesnio.
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LIETUVOS BALSAS LAIMĖTOJ
KON

TAUTŲ SĄJUNGOJ
UŽGINČIJO ŽINIĄ

Sąjungos konstitucijos, tai ; 
kaimyniškos Rusijai tautos ■ 
}>rivalo turėti galimybės gin-' 
kluotis. Tada Sąjungos ko- į buk Anglija pasirandavojus 
miti-tas rekomendavo Lenki-j dvi Estonijos salas Dago ir 
jai. Rumunijai, Latvijai, I Oesel. kad ant jų tsitaisitm

AMERIKA UŽ TAUTŲ 
SĄJUNGĄ

Geneva. — Theodore E.
Burtom Amerikos delegaci
jos viršininkas, pasižymėjo 
Tautui Sąjungos posėdyje 
svarstant ginklų ir amunici-.
jos prekvba. Jisai pasakė. I ...
1 ] rr 1 L • i «-• !rvtl Išimti. Bet eia 1kad Tautu Sąjungos konsti-i ,.. .. . TĄ

- t Ituvos. Kini jos ir lVr> tucija nėra koks popiergalis 1, . 1
• , ' i c, • . * i legatai uznrotestavo.ir kad Sąjunga užtikrina Eu- Į „ „ ‘ } _ .
ropos tautoms 
saugą.

Čia tuoj ėmė

' Gesei. kad ant 
laivynui punkt;

■sijos de- 
. Lietu- 

. -i - i \ os a i sio\us pasage, kad Lie- taika ir ap-1 . _ .! 1 . . .
.tuvą ir Rusiją teskiria juos- 

baisa Lietu-1111 511

GAVO PASKOLĄ

džiaugsmą, kad didžios ir atstovas pareiškė, kad jei iš- 
galingos valstybės delegatas! imtis bus plečiama, tai nuo 
taip palankiai pakibė j o. (Rusijos eis visos valstvbės

Ginčai ėjo apie tai. ku- iki Atlantiko ir reikalaus iš- 
rioms valstybėms galima imties, šakė, kad kaimvniš- 
parduoti ginklų ir amunici-;kos Rusijai tautos nejn-ivalo 
jos.
kos tautos nurodinėjo, kad'jei Rusija kurią nors pultų.
tol kol Rusija nebus priimta | tai kitos nesėdėtų rankas su- Įko skolinti.
Sąjungon ir kol ji nesilaikys dėję. 1 —

Tai Rusijos kaimyniš-j Rusijos nugąstauti. Girdi

Amerikos laivai

kompanija paskolino Itali-. 
. jai $50.006.1)00, Tie pinigai j 
i bus Italijos valiutai susti-j 
iprinti ir lirai pastovia pada-1 
rvti. Italijos vyriausvbė i‘i-.

Ji po 
Įvairių.

Amerikos val-; 
gižiai dar neišgalėjo pradėti’ 
įmokėti. Bet Amerikos fi- į 
■ nansistai matė Italijos vv-į 
jriausybės pastangas ir suti-

Darbininkų Išvažiavimas. x^INI0S lš LIETŲV0S
j --------------------------- GAUNA DAUG PRANEŠIMŲ

Raudonasis , Kry- 
.•n uairn;'. iš įvairių 
i etą daug pranešimi} 

kaiiiiaiii.i.- žmones, 
uadkmiimo nesenai 
i. Kr\žkiii- atstovai 
ižiav • į Rygą tartis 

Raiu «< >nuoju Kry-

į LDK s.

iko Vainykų Dienųjį

j \v<xk;. Ma
ill'tUV

iii i’ ?

nansiskai stiprėjo.
karo išmokėjo
skolų, nor

( i' ma: Į»ar<xloma <•
Darbininko“ skaitytojai

į AUTOMOBILIAI PIRMOJE
I VIETOJE

neša nuostolius
BAISŪS NUOSTOLIAI

mą, reikalaujantį vaikus leis
ti būtinai į viešnias mokyk- 

....... , . . . <><».-. Tada parbijinės ir ki- 
sazierinm laivu turi kasmet y , . ... , , ,, . . * r. . iiokms privtines mokvkios
baisius nuostolius. lik me- ■ , . _ . . jauu
nas laivas Leviathan per pe- 
reitus metus davė valdžiai >.„ 
$1.000.000 nuostoliii. Yra ap
robuojama. kad šiemet nuo
stoliai bus nemažesni.

Tie nuostoliai išėjo aikštėn 
kuomet kilo gandų, kad val
džia i što laivo turėjo nuosto
liu $7.000.000. Tai Emergen- 
cy Fleet korporacija paskel
bė nuostolius. Tečiau vokuo
jant nuostolius nuo to laivo 
pradžios valdymo, tai val
džia jau turbūt turėjo $7,- 
000.0(M) nuostoliai iš šito lai-

AVashington. — Suv. Val
LYGUS SKAIČIUS

Portland. Ale. — šių molų

laimėjusi

metams vardu Miss Lo\vell

stijų valdžia iš turėjimo pa-

automatiškai
Teismą

teisės tokį įstatymą perleis*: 
ir Įvykinti. Todėl parapiji
nės mokyklos pasilieka kaip 

lbuv<\

NUOSTOLIAI PER APGA
VYSTĘ

Pernai be
* GHO daugiai

Leviathan yra didžiausias 
pasaulėje laivas, vokiečiu pa-

\c.rs oras buvo •■■eperge-u<om:s uovan. 
riau.Gas: apsiniaukęs ir iš ' atidarė ir už 
ryto gana vėsus, vienok, ne- K'an.bridgius 
įžiūrint viso to. apie dvylikta y 
I valandą jau buvo puspilnis • \ 
■jiarkas žmonių, o apie įau

Ve!
mm

\. K: "ž

traukiniais, gatveka- 
mtomobiliais :y pėsti

ją gražumo kontesta. kur da- "L, " . .' '
lvravo_5O Tai dal>L
rnvnm. g! laimiu ,r savo |ab;;i P>^

■' .. * I"'* ‘ r,.p?() Įjetuvin parapi.int vai-

:(•!)<>- (L

|T
'.ogoj As<ociate TTallej.
,<>wcdl. Mass. lai uz gražuma

!<. Ji
Perein- bau

DAR SUĖMIMAI 
VILKU S.

r mai Viriais

- į. namučius — pa- 
pora šjn toliu, pis- 

u grižo r > > r\v> •< due- 
•ėjo-i plotine era-

r>o <ic

Seimo Rengimo Komisijos 
Dienotvarkė.

LI)K>. Dešimts metą

įKinieciai kila prieš į65

svetimtaučius

i: n

Tuoj po pamaldų prasmė

■.viy. suėmi- 
tebe.dtęsia. 
■niaus Tra- 
;ipie 5() aš
ių lietuvių, 
ui nadirbi-

KRATA PAS MOKYTOJĄ
VI! .X1 i >. _i. 1 V. Mergaže- 

Aat.i:••. - vum'. Balandžio 
ėm u ;. M'•• a.-ižm io mokytojo, 
cirirme moi<y;<:o> bute pa-

• .Io'-'' r;.',\ j))e 6 vai. 
v’ą iš kažin kas atsiradę poli- 
:r>".ii'.c*.'ir. kareiviai prikėlė 
:okVio;ą iš i(:\".-- 'r užsimelda.- 
o. Kad turi apskrities 
>s komi-ndanl ūros Įsakymą., 
lojau nadąryli kriRą. Pareij*

tjhfpdA

-.U--.-. ' :šž: arėjo kiek-
■ybipąmmą; mplr.'tojoj nedidelio 
xr.\gvrėlio. Sa.ko. kad moky- 
toias e-r..' kariama' priklausąs 
pri<> R-vfu Lietuvos iF Vakarų 

dm'm snmunijinės 
organizm-’ t urįs pas save 
dmiv u-ždrav't'v mmsvalstybi-'

~ ? .-. IŠ'T^'lė viską, 
Rr ; ■ " -. g; Tųlk0111 UPS, bet •
r.i m’ ' i- žimido daikte- 

kr'-■■■•. galėję pri- 
S ' "O'nkolą po 3 

vai. 'š’jv pa’ikę mo-
g-v-V) ’p-.'.-v’doj visa

PRIEGLAUDA

AVashingtoii. — Komerci
jos sekretorius Hoover pa-j 
reiškė, kad dėl suktybių A-1 
meriko< visuomenė nukenčia Į 
nuostoliu kasmet kelis šim
tus milijonu deleriii. Tos 
suktybės padaromos parda-ąp 
viliojant net'-isingus

NERAMUMAI KINIJOJ

Wasl;m 
mlia jaus

'nuo j va;

DTPOZITAI PADIDĖJO

AVasbington. Bendras ■‘Vfti’iiu kolonijų per

Amerika stojo karau, tai ta į 
didįjį laivą, kurs vadinosi 
Vaterland. ir kitus konfiska
vo. Pasirodo, kad tas grobis 
Amerikai padarė skvle. pro1 „ n-ona
, . . . , .... • 1 d. s. m. bu\" > <. < .L. 1+ <nekuomet nebuvo
kuria kasmet keli milijonai' . . , , , . , , . , ,„ogi ba . 1 d. tu banku lwudras l.,,,, , ■.'>•,> Sm dolerių išteka. 1 k' 1 1

Amerikos Valdžia valdo 
išviso šešis pasažierinius lai
vus. Tie laivai išviso pernai 
valdžiai nuostoliu padarė 
$3,000.000.

depozitas buvo $7.798.140, 
600.

Parke.SUĖMĖ SEPTYNIS JAUNUS;1''^

I VAGILIUS IŠLilminaa Valarieiu.

vagystėj''. Ji'- sakė, 
še keletą krautuvių.
■ pasidaryti pinigij. 
irčti good *in;e ant

šv. Roko parapijos svr- 
įe bus iškilminga vaka-

.V o pd/'i. JLs.s

------------------------------------ pi

ŽUVO DU BROLIAI
LAKŪNAI

“iI ’n. — 1 )ii br->;ia: 1 r imk-
i biH " išlėk" orlaiviu ir ganu 

ų.oon pėd", auGtu Įėjo:

ATMETĖ ĮSTATYMĄ

Washington. — Augščiau- 
sysis Teismas nagrinėjo Ore-

■U-
HlV<> pastebč 
stambias sū

num pinigu ant visokiu pro-

S< si.ios vėl Romuvos 
tainėje. delegatu nu.-t, 
laiku. mas lakinius.

r>n<-

ii/misdr-

L šis dva- 
'"••Uansp dvarin. > 

Dabar žemė iš- 
c rėmuno’ mano- 

>a vargelių prie- 
- -d ūkimas ne- 

pi--nio. tačiau 
-i'ižjbiiĮ nepagai- . 
i žaliuoja girios,

I r džiaugsis tuo.
■. gaus galvį

rr^r- ^aukščiai.” ’ 
■ • i : '■ >: •■• < ; >rdėti. nu-/' 

kad dažnai; 
"innnt gairė 
ti “nakties 
nors jie ne 
įiemalontb, 
airiais ne:r 
Rėpdami.' 
i. kad at«' 
r-i į tokį 

nonų jsuži-idė. 12 namu sugriovė ir1 brolių darbininki.i atvažiuoti žmogžudys-. Viena j<> kiiv.-i- .“nakties jniukšėrp“ .dgimąai 
prieš'iš viso nuostolių padarė už į seimą ir i musu rengiamus ,šiltėta mergina gal mirs de! tie. kurių paivum žiūrėti tvar- 

$160,000. [vakarus, m(*s stengsimės kuo-įsunkiu sužeidimų. kos!

iiukimn-. 1 i metu.
vakaro, bir SUŽEIDĖ PENKIAS 

MERGINAS
ku tarpe, 

p ?
Į Kinijos vvriaiisvbė kalti-:

ŽUVIMAI NUO AUT0M0- |-;;1 <v< ■timbiiiėius. 1
BILIŲ ...-• h «V „1 « i 1<. • 11, ’i - 1 / L .

Massacbusetts valstijoj per 
jiereitą mėnesį vien 78 dides
niuose miestuose automobi
liai vaiku užmušė 151. su/ei 
dė 1.158.

rik""

rims.
juos gal bus panaudotos.

AUDRA \ įsiems Žilvinas muzika- •!<

rlo. padare tą. kad už- Į
S žmones, du mirtinai <

K virtimas.
Kviečiame kuodaugiausiai oas.

ir ii versiteto D udentas. va
žioto niitomobilmmi taip, 
kad sužeidė penkias mergi-

U-l n.”

nio stabdymu it i



(THE WORKE1)

by

a»der the Act of March B, 1879.'

SUBSCRIPTION KATES»

*||MMptaDCt fgr BalllBg at special rate of poetage pruvided fl»r ja Sectlon 11U* į 
4at, gt Oct. 8. 1017, authorised on Jnly 12, MOS." Į

•4.50
•5.50.................................

BlMa and suburbs •------
Mtoešgn oountries yearly

■-/u • ________ _____
Baltijoj, tai ji stovės už (So

tybę Pabaltijos valstybitj. 
Tai bus sustiprėjimas priėš 
Rusiją. Nėra abejonės, kad 
Rusija iš visų pajėgų prie
šinsis Anglijos žygiams Pa- 
baltijoj. Bet paspurdėjus 
turės aprimti.

(Kai ši pastaba jau para- 
________ syta buvo, tai atėjo Anglijos 
L C. ASSOCIATIOM OF LABOS *r K*tijos užgincijimas apie

SOCIJAUSTAI UŽ KARĄ

I
I

ę
!'■
i
1I.S
% 
t

PAREIŠKITE SAVO MIN 
TIS IR SUMANYMUS

ki•augiją bei kuopą >u>i- 
ruikimuo^e šiaip jau darlm 
JHiikai neretai nedrįsia savo 
minties bei sumanymo iš
reikšti. Mano kad jo min
tis permeiika. kad y ra nuau

ki i- 
iiei

B

aesūiii vyrą bei niou-ri] 
Tie.dalyką apsvarstyti 
'klausimą išrišti gali g 
be prasčiokui isiki-inio. 
na_if tarp delegatą šeiniuo
se tokią. kurie drovisi ])ra- 
.bilfi. Tokie kuklūs darbinin
kai bei darbininkės privalo 
Žinoti itališką priežodį, kurs 
sako: “popiežius ir darbi
ninkas daugiau i-maiio. ne
gu vienas popiežius.” sis 
priežodis parodo, kad ii- ;va- 
sčioko mintis yra svarbi, rei
kia ją įvertinti ir naudelis.

Ncužilgio bus L. D. K. S. 
seimas. Kuopą siiGriuki-

idžiausias
kli< '(i i"

svarstymuose apm seimu 
įnešimus, bei >umanynm> 
SĮereikia nei. nusiminti 
už blogą laikyti jei kur 
manymas ar kuopoje a 
me atmetamas. Ai 
baimė neprivalo <iia 
vo minties preiškirną

.. Deleg atai ypač pri
ti budrūs ir n esi va d u 
savo supratimais bei 
nėmis. Delegatai iš
girsti kuodidžia ■

| ninku skaičiaus mmi 
pageidavimą. dūk 
suomenimm Laro;;: 
'teip būt kr<-i ; darni, 
tenkinti ku->di<!/;">

skaičių. Tadam 
bus demok ratinga-.

rimą ir toks dari 
laukti gau>ięi vaisii

MOKYKLŲ METAS

ou

Nuo seno žinomas socija- 
I Ii si u pasigyrimas tuo. kad 

___ _____ j..^ sęnV; pneš karu, vpac
ti am koją n- jam akis įduo^ 1,)billlo'k.ll.;i. Būk pe štu. 
ti. Kuo mažą dieną žydukas TauTll jaisV(; X(glle. 
via pi alinamas piie kuliu apie socijalistu pasiel- 
iiors darbo. kurs^ g\v viiimv ^j]n;į Didžioj" Karo metu, 
bus i cikaliirgas. Z\ dūkas - jaįnl!. nirime. prieš akis

“Darbmiliko” administra
torius p. V. S., “Ilarbiiiin- 
ko” No. 55, garsindamas sa
vo skolų atmokėjimą kažin 
kaip užkliuvo KOOPERA
CIJOS, kųj-ią jis vadina 
“ nesvarbiuir mūsų organi
zacijai t*netinkamų, .pridėč- 
ku.';’

Pasukimas labai katego- 
ringas. be galo žmones klai
dinantis ir keistas. Jeigu 
jau niums (Darbininką Są
jungai) kooperacija yra 
•• nesvarbusir “netinkamas 
pridurkas.” tai kamgi jis 
svarbus ir tinkamas, gal 
Morganui. Sinclairui. ar ki- 
'tam kokiam nors kapitalis
tui

ra itniokir.airas. iš mažatvės 
pri prat inainas prie biznio ar
ba prie amam, arba išlcidžia-
ma.-

dą Talmude sakoma:
1\ "k >'u mis (/(irb(is

iri ir lietuviams. Te- 
• lii-in viai. kad kiekvie-

Jei 
būtą, kokia nors 

moiiarkistinė. arba “klerika- 
- line" valdžia ir jei ji būt įsi-

gnu

Sakyti. kad kooperacija 
yra ••nesvarbiu” .ir ‘•netin
kamu elementu mūsą orga
nizacijai. tai vis viena kai]) 
sakyti sveikam žmogui, kad 
jam yra nesvrbu ir netinka
ma valgyti, renktis ir gyven
ti.

kaip dabartinė Franci jos ra- 
idikalą valdžia, tai lengva Įsi-

Jakštai būt triukšmą pakelę, 
kokiais proletaro užtaryto-

am jauno- ;

!i-<B>>•(“]iii tapt

itaylavimą vaikai 
’ilki nim’niažu dic-

pradedamą.j;j

Bet antkarą būt smerkę.
laimės a;- nelaimės
veik įą beiidraminei

■ kai]) dabar 
iabai*“eixi pyieš
s .' Tai francūzą 'oci- 
i; ir atsidūrė tarp dan- 
ir žemės — nebalsavo 

kare, narlamentc.

niokyklą. tai: 
i reikia žiūrėti, kas iš

rauk

ANGLIŠKA KALBA 
LIETUVOJ

i. M

nemokamos ir L,,?... kad apie gegužio vidu-
as mokslo Įstai - į rj j ų ‘tuvoj lankėsi šuomiies
Ksiingus vaikus ą.pg... ištininkai. Juosius pa-

■ iš vi>ą >pėką ų;t:k. ■ stotvje Kauno majo-
is lm>ti Į augš-],..ls j . Vileišis. Lietuvos lai-
sius. Bet )Į0-(k]...-. miiikai šiai]) publika.
■ku> ver-t’ -tti jXIn !•;'.< Vileišis svečio

re; K imu.
mi: bm.-o
lb;;. >;?>

aj)

Į BAIGIASI ANGLIJA PABALTIJO! \

“ -Lž keleto sn ";i e'-''] nž-m;'. K ■ '"!■ . U" Imti.jos pa kru
Į jj

TTys viešosiom mokėki"-. šom ,\ nm :a Ba 111 jo i i La m
Ū Tūkstančiai Amei-iko- G-m- , • ■ • ’ ' in-riiaim ] >asi randa vėjo.

darbininkę: 'ai’-m hr< km p < žii.;i< Stockir čni"
? baigę prndedani.-m.-m m"i<vk -k'o!! i . -į-- > -a ia > ] )ag' i 1 r i

las. Be abejonė-, re >-;i ’t"- G<^. • e a i i‘ į< ’i -n i ’k et ii įą *a: <v

1 •
$VBSpakn.-o pakmm n< " :-iy- ‘1- mv;:im -lovvkla-. Tai
“ffctfnas apie sa\-m m- D-i la nu ; a:bm ri-Dkin vs. I k-
i’diikters atciiį. Toj. ; - r v .\u gięia visa; liepa i-e i n .M.

i bendri nurodę mai >" bm- 1 mukto l'abaltijoj. Da 1A

šalį. bar mit Įiakciič -avo mni- Po

Kooperacija vra ne ‘•ne
svarbus’' ir ••netinkamas” 
mūsą organizacijai ••pridėč- 
kas”—bet yra vienas iš svar- 
biautsią. o gal ir svarbiausias 
principas, kuris rodo darbi
ninkams tikrąjį ekonomini 
kelią, veda prie ])ageidauja- 
nrnjo gerbflį'io: prie geresnės 
ir teisingesnės socijalės ir e- 
k-oimminės tvarkos—žmoniš

- - - ■ -p? į- i 
tao- tai oriteų priedeniS pa

inei nebegaMtų jau jo ir ki
tiems aiškinti bei piršti, nes 
pati jį palaike “nesvarbiu° 
ir net “ netinkamu, ” tai 
kam-gi tokį sutvėrimą kitam 
siūlyti.

Rodosi, apie kooperacijos 
svarbumą Darbininkų Są
jungai, nereikėtų nė kalbėti, 
nes tas jau aišku, kad kope- 
racija yra vienintelis darbi
ninkų ginklas prieš kapita
listus ir visus kitus rojaus 
žadėtojus — tatgi ji būtinai 
turi būti mūsų organizacijos 
kertiniu akmeniu; arčiausiai 
suaugus su kiekvienu darbi
ninku. ■

P. V. Š. kopė raciją, maty
tis. daugiausia peikia dėlto, 
kad ją inkorporavus reikėsią 
mokėti valdžiai tam tikrus 
mokestis ir tas neduosiąs or
ganizacijai jokios naudos. 
Tai klaidingas dalyko supra
timas. arba perstatymas. 
Juk bizninėn būklėn organi
zacija Įstoja ne iš priežasties 
jos vardo, kojieratyviškumo. 
ai- korporayviškumo. bet iš

jkesirio gyvenimo.
Darbininką Sąjunga yra 

suorganizuota ne “šmuiliš- 
’ ką" bizni varyti, ne aukso 
veršius kaltis ir “maikišku” 
“štofu” žmones maitinti — 
bet stengtis darbininkus iš- 
Įliuosuoti iš dvasinio ir mate- 

įrijalinio skurdo; parodyti 
■jiems Teisingąjį kelią prie 
šviesesnio rytojaus—ištrauk- 
įti darbininkus iš kapitalistą 

pito :ir visokią kitą mulkintoją 
■įliiigų.
; ■ GI kad darbininkus užaugi- 
■ įnus kultūringais žmonėmis 
■;ir Įdavus jiems Į rankas giu-

(neužtenka juos išmokyti gra- 
ižiai apsirėdyti, nagus apsi- 
įkarpyti. burną nusiprausti.

i valyti ir gražiai

Šmokyti.

SAULEI NUSILEIDUS

■ dantis
-Taukštą Į rankas paimti, bet 

reikia 
!parodyti ii- pasakyti kaip ir

r^i< -|iš kur galima gauti tuos gra
mą- Tinusius drabužius ii- maistu 
Ibr.lį gracijingai laikomą šaukš

tą. -J eigų to nebus — visi ki
li painmšaiai nutrupės. To
kiu būdu būtinai reikia 
aiiar' dvasinio auklėjimo, 
auginti žiiames ii- ekonomi
niai. kad jie žinotą ir mokė
ti] kai]) įsigyti žmonišką ap 
rėdaia. duonutės sveiką kąs
ni. '■ prm dimnutės ir keletą

Darbininku

i t i k r i mis. kad gerbu-

ya. kur: sėkmingiausiai vyki- 
Įna Kristaus mokslą socija- 
i:m ekonominiam gyvenime. 
Gi Kristaus mokslas kiekvie
nam sveikam žmogui yra pa- 
geidaujanras ir norimas, nes

imti ir atmokėti aniems. 
Centras turėtų prisiųsti serų 
kuopoms ir kuopų valdybos 
turėtų paraginti tuos narius, 
kurie dar neturi, kad nusi
pirktų pagal savo išgalę. Na, 
ir aš tikiu, kad mes išpirktu- 
me už keletą šimtų dolerių ir

Kas link “Darbinijiko,” 
tai būtų daug geriaus, kad ei
tų tik du syk savaitėje. Kas 
do nauda būtų iš tokio lai
kraščio. nors jisai eitų kas
dien, o jei nebūtų ko jame 
skaityti. Tad pagalvokim ir 
būsimam seime nusvarsty- 
kim. kad būtų didesnė nauda 
mūsų organizacijai ir vi
siems skaitytojams. Aš pil
nai sutinku, kad “Darbinin
kas’ 'eitą du sykiu savaitėje.

•‘Darbininke” reikėtų tal
pinti dauginus mokslišką

rymo sistemos. Tatgi, jeigu 
nėi-a išrokavimo L. D. K. S. 
daryti akcine koperacija. tai 
galima ją inkorporuoti be še
rine koperacija — tada pasi- 
liuosuojama nuo visą bizni- 
niii obligaciją.

Tuo būdu klausimas sei-1 
mui stovi ne koperacijos iš-i 
metinio, bet kaip ją inkorpo
ruoti : su Šerais, ar be šėlti ? 
-Jeigu su Šerais .tada valstija

respomleiieijas. “Darbinin- 
kas”privalėtą pamokyti mū
są moteris valgią gaminimo, 
nes mūsą moterų didžiuma 
nemoka gaminti valgiu. Tei- 
pogi turėtą pamokyti kaip 
stubas užlaikyti, nes yra mo
terėliu. kurios nemoka. 
•‘Darl)imnkas”privaletą tal- 
pyti savo skiltvse Lietuvos 
istoriją nuo semi senovės iki 
dabartiniu laiką, nes dar di
džiuma mūsij broliu nepažįs
ta Lietuvos istorijos. Kny- 
'ga m- visiems prieinama, to
kiu būdu didžiuma neskaito. 
Kada eitą laikraštvje. tai

per visą šių šalį, tai kiek mes 
.rasim? O mums tas suvisai 
nerupi. Gal kiti sakys, kur 
gausim pinigų, juk tai daug 
reikia, kad tą namą įsteigti ? 
Taip, pinigo reikia, bet mes 
pažiūrėkim kiek jau mes 
tūkstančių priaukojom viso
kiems ponams. Na, o ką mes 
turim l C-g i nieko! Ir iš
tiesi!, šiandien žiūrint į visus 
tuos mūsų nesusipratimus, 
dideliai reikia apgailestaut. 
Rodos, tie marškiniai, kurie 
prie mūsą kūno arčiaus, tu
rėtą būti mielesni, bet kur 
tau! 'Mes tūkstančių tūks
tančius dolerių išmetėm viso
kioms bendrovėms. Da to 
negana, kapitalistai paskelbė 
karą, o paskui pardavinėjo 
bonus, mes'pirkom o kapita
listai žudė mūsų brolius. Tai 
kokia-gi nauda iš to f. U-gi 
nei jokios! Jeigu mūsą Su
sivienijimai ii- kitos organi
zacijos tą pinigų nors pusę 
butą paaukoję dėl prieglau
dos namo, tai mes būtumėm 
turėję- aukso farmą su prie
glaudos namu ir nereikėtu 
šiandien mūsų vaikučiams 
skurst pas svetinius. Bet 
jau ką prapirkom. ar paau
kojom tai neatgausim.

Kokiu būdu mes galėtume 
Įsteigti.
Pinigu

nizacija: jeigu be šėrą. tada 
kaipo apšvietus asocijacija.

Dožas

L D. K. S. REIKALE
Bandysiu šį tą pabrėžti 

apie mūsą organizacijos rei
kalus. ypač dabar seimui be
siartinant.

“Darbininko” administra
torius p. V. Sereika rašo, kad 
seimas turėtu aptarti nariu 
mokesčiu geresnį sutvarky
mą. ir nurodo, kad nariai tu-' 
rėti] mokėti bent už 3 rnėne-

Mano supra- 
ncatneš jo-

Gerai atme-
timu tas mums 
kios naudos.
nam. kada S. L. R. K. A. mo- 
kėdavom po ūOc. kas 3 raūn., 
koks tada buvo Sus-mas ? Ta
da mes buvom kai]) J)Usgy- 
viai. Reiškia, atėjo narys, 
užsimokėjo už 3 mėn.. na ir 
jam ne galvoj apie organiza
ciją. kurioje jisai priguli. 
Tai tai]) būtą ii- su L. D. K. 
S. nariais. Reiškia, narys 

už 3 mėnesius

tvirteoiiu lietuviu ir my
lėtoju savo tėvynės. Dabar 
ką mes skaitome savo orga
ne. kad Cambridgiuje tas ir 
ta dailai padainavo. Bostone 
tas ir tas ir tt. Nors tokios 
korespondencijos ir reikalin
gos. bet jos turėtų būti trum
pesnės. o pamokinanti raštai, 
istoriški našiai turėti! būti il
gesni. Tai tiek apie tuos da
lykus.

Gerb. adv. Daužvardis ra
šo. kad mes išreikštume savo 
mintis per organą, ir kas mū-

■išmestume, o ko reikia, kad 
pridėtume.

Taigi aš nurodysiu ko 
mums darbininkams būtinai 
reikia. Mums lietuviams dar
bininkams būtinai reikalin- 

Tik

li žs i mokėję
jau neis ant mėnesinio susi
rinkimo. sakydamas, aš užsi

gas prieglaudos nantas. 
pamąstykim, kiek mes šian
dien turim mūsą broliu'be 
-akiu, be koją, be ranką, be, 
pa j ėgli. Tai mūsų prieder
mė atkreipti mūsų mielašir- 
dingas akis ant tą nekalti! 
kūdikėliu, kurie apkrikštvti 
kataliką! bažnyčiose, o nete
kę tėveliu žūsta svetimtaučiu

prieglaudos namą ? 
neturim, kur juos 
Duosiu pavyzdį, pa

imtą iš musą tėvynės Lietu
vos. Juk mums yra žinoma, 
kad Lietuva stojo iš peleną, 
neturėjo nieko. Na. <j pažiū
rėkim k<ą ji šiandien turi: 
aiškinti nėra reikalo, nes visi 
žinom, kai]) šiandien Lietuva 
stovi. Mums Amerikos lie
tuviams Įsteigti prieglaudos 
namas yra 10 sykiu leng- 
viaus negu Lietuvą atstaty
ti. Duokim sau. mes nelip- 
dysim milijoninio namo, bet 
nujii.rksim farmą. nors už 
$1-5.01)0. Įnešim $2.000 ir tu
rėsim prieglaudos namą.

Kur gauti tuos du tūkstan
čiu d<>L l Atsakvmas trum
pas. turėtume suaukoti. Jei
gu AVoreesterio lietuviai su
dėjo dėl Lietuvos reikalą. 
$110.01)0. tai kodėl mes nega
lėtume sudėti nors tūkstanti 
per metus dėl prieglaudos 
narn<> ! Lengvai sudėtume 
jei tik būti] pradžia. Tai-gi 
broliai darbininkai, būsi
mam seime apie šį sumany
mą gerai apsvarstykim ir 
bandykim tą Įkūnyti. T;is 
daug prisidėtu prie organi
zacijos sustiprinimo, nes ta
da kiekvienas žinoti], kad 
nelaimėn patekus, turės kur 
nors <au gabų priglausti.

apmąstyk ir pasižiūrėk kas 
tavęs laukia, šiandien mes 
sveiki, rytoj gali mūs nebūti 
ir likę mūsą maži vaikeliai ii 
bijūnėliai gali patekti i sve-

o mes perbėgkim timtaueiiĮ rankas.

ręs,. tai tik iš mūsą miesto, 
nekalti! kūdikėliu pateko į 
svetimtaučiu rankas apie 
200.

o kokia-gi draugija, ar kuo
pa neturėdama mėnesiniu 
susi rinkimu f. Aišku, ji ne
veikli ii' ant galo visai pa
krinka. Tad mes to privers
tino dalyko nesvajokim in- 
kiTivti. Mes. kurie manom 
.palengvinti organizacijos 
gerbūvį, tai galim pirkti bo
nus ir raginti savo narius, 
kad užsimokėti!, kuris gali, 
iškalno. nors ii- už visą metą.

Kasi ink to tūkstančio do
leriu ką reikia atmokėti už 
niorgieius. tai nereikia ]H*r- 
daug nusigąsti. Juk šiandien 
mažai rasim namą, kurie nr- 
turėtii morgičią. Kaip pa
reikalaus atmokėti bonus, tai 
manau mes surasim būdą 
kaip jiems atmokėti. Mes. 
kurie neturim dar i>ouų nei

$
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Lakštutė Karvelėlis Grybai
Našlelis Gaideliai Močiutė
Kukuliai Rūtą sėjau Vakar vakarėlį
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“DARBININKAS”

386 Weat Broadway South Boston. Mass.

teisingumu. Todėl
i;ržo< reikšmes Lietu- 
isai l’abaltijai .
Lietuva, nei Latvija.

T1S. Kaina tik ŪOr. Koranu-, knygynam- ir agentam> 
duodama- didelis nuošimti-. I ?«• i k «•» 1;» 11 k i t *• tuojaus. Pi
nigus .-ių.-kite kurtu su už.sakynuiis.

kad u

-kerk imiami. !’<■• da/- m /■■- 
R®1 pastainir.i pa■. ■ /.ūžiu. 
IMės sakome, kad /ydu< ma- 

reikėtų Imikm-ti. o dau- 
įgfau imti iš jęi pa vvzdžio. Žv- 

ne vien mum- yra pavyz- 
*džrii darbŠt ūmo. bud rūmo, 

vumo. taupumo, bet teip- 
-gi vaiką auklėjimo. Žvdai 
^tflpmasi savo vaiką pastaty-

nei Estija. nei Suomija nei 
kiek įiesudriipins dėl Angli
jos idstiprinimo Pabaltijos 
pakrantėse. Ne tik nesudre
bės sakytos valstybės. l>et pa- 

saugesnės. Kadangi

tyvį judėjimą lietuviu darbi
ninku tarpe.

Gi kad plėsti, aiškinti ir 
kimti ką nors kitam, tai pir
ma reikia pačiam turėti. O 
jeigu, sulig p. V. S.. Darbi
ninku Sąjun^T išpieštų, ku



> £ ■

Pora dienų atgal gavau 
laišką nuo Petro Lukšos, iŠ 
Grand Rapids, Mick, kuris 
meldžia nuo mūsų kuopos 
aukų, sako, “Sergu jau 14 
mėnesių, moteris serga jau 5 
metai, na ir turiu mažti vai
kelių ir neturiu kuom maity- 
ti.” Ašaros krinta skaitant 
tuos žodžius.

Ar-gi tam žmogeliui nebū
tų lengviau apleisti šį pasau
lį būnant lietuvių prieglau
dos name ? Jisai žinotų kad 
jo vaikeliai liko po prieglo
ba jo brolių . Taigi broliai, 
nors sykį susipraskim ir im
kimės už darbo, mūsų varg
šam darbininkam namą sta
tyti.

Kada mes nupirksim nors 
mažiukę farmą ir turėsim 
šiokią tokią pradžią, tuomet 
galėsim paleisti mūsų gerb. 
adv. Daužvardį su prakalbo
mis po lietuvių kolonijas, 
rinkti aukas, o aš užtikrinu, 
kad aukos gausiai plauktų, 
nes kiekvienas žinotų kur jo 
aukos eina.

Mūsų priederme būtų atsi
šaukti pas labdaringos drau
gijas. ką jos šiandien skurs
ta nieko neturėdamos, o susi
dėjus su Darbininkais butui 
kitoks veikimas ir kitokia

Nedekgstai btnkičio ti- 
kietus turi išanksto užsa
kyti.

Poilsis. Liepos 3 d. — po
ilsio dieųa. Tų dieną delega
tai galės su Bostono indomy- 
bėmis susipažinti, pasimau
dyti, pajūriais pasivaikščio
ti, ar taip praleisti kaip kam 
patiks.

pie 9 vai. iš ryto, visi delega
tai ir visas jaunimas vyks 
Lawrencan, į Palangą, kur į-

Apskričio metinis Išvažiavi
mas — Gegužinė. Ten bus 
base-balKo ruiigtjTiės. (kir
si s geriausios Vyčių base- 
ballo komandos) įvairiausi 
atletiški žaislai, • muzikalis 
programas, o apy vakarė j 
šokiai, salėj kuri randasi ant 
ežero kranto. Norintieji ga
lės maudytis tyrame ežere ar 
laiveliais plaukinėti.

šokiai. Prieš seimą, bir
želio 29 d. Parapijos salėj 
i’kur sesijos) rengiami pui
kūs gėlių šokiai (flovver 
dance). Čia delegatai turės 
progos su vietiniu jaunimu 
susipažinti.

1 \ Et; ist B AC1J a . Birželi o 29 
d. vakare, (per šokius) atvy-

KAS GIRDĖTI LCTJYiy IflUJMUBtt
HARTFORD, OONN.

Bvwbxw swririnkinMuu
Šv. Jono Evangelisto Dr-ja yra 

viena iš seniausių ir didžiausių šio
je kolonijoje. Nors ji susirinki
mus laiko kas mėnesį, bet svar
besnius nutarimus apsvarsto ir 
priima tik metiniuose ir pusmeti 
niuose susirinkimuose.

Taigi, birželio 7, 1 vai. po pietų,

tus mokestis — padaryti toopot 
rekordą gr*žų h* aeeKrtettėti org*< 
nisacijos ir neatstatyti slvęą į dar* 
bininkų priešų eiles.

Darbai pas mus ne kažin kaip ei
na; PeHsbvrge, N. J., liejykla ir 
keletas šilkinių dirba neblogai, o 
kitos dirbtuvės stoja, darbininkus

AMdš, jė dūk- Borui vadovavo gėrb. muzikas V. 
tt - £4* 41 Kapravfciatė, Alb^r- 
Ufl, Alėaėa jaunikis — P. Bortui* 
kką Vokiečių generolas — J. Sa- 
datukas, Miesto galva — P. Ja 
nušiitis, Ona, prof. tarnaitė — A. 
ŽnhaAaitė, Vokiečių oficierius— 
P. Trt>feitis, Vokiečių kareivis — 
J. Simonaitis, kaimo moterys — 
abi sesutės P. ir O. Urbšaitės.

parapijos mokyklos svetainėj bus J atleidinėja. Vienos šilkinės dirb- 
pusmetinis susirinkimas, kur bus,tnvės darbininkai streikuoja, rei- 
svarstoma daug svarbių draugijos 
reikalų. Todėl visi nariai būtinai 
dalyvaukite.

Narys

HARTF0RD, CONN.
Del svarbių priežasčių Darbinin

kų 6-tos kuopus susirinkimas šį 
menesį bus nedėlia anksčiaus, t. y. 
birželio 7, tuojaus po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes bus ren
kami delegatai į Conn. apskričio 
susivažiavimą ir į Seimą.

švč. Trejybės bažnyčioje birže
lio 7 bus brangi metinė šventė iv 
vaikučių pirmoji komunija.

Reporteris

kalauja žmoniškesnio atlyginimo.
Bėda Eastono ir Pelisburgo šil

ko a ūdiju darbininkams, kad jie 
neorganizuoti. Kapitalistai nau
dojasi, ir organizuotis draudžia: 
jeigu pamato kur nors organizuo- 
tės pradą, tai tuoj jį užsmaugia, 
arba su visomis šaknimis išrauna.

Vienas dalykas pas mus lietu
vius labai blogas, kad mes patys 
prastai organizuoti, o būdami blo
gai organizuoti, nesusipratę, nepa
žįstanti organizacijos — tampa ir 
net ir šnipais dirbtuvėse — išduo- 
dani savo artimus brolius, kurie 
kariauja už visą darbininkų gerą

Lietuviai, vietoje šnipinėjimų, 
organizuokimės ir būkime pavyz
džiais kitiems darbininkams.

M. S

Eg

nauda.
Aš jau per daugelį metų ši 

sumanymą baladoja per niū-

registruoti ir informacijų 
gauti Vyčiu kambariuose, 
kurie randasi prie parapiji-

ną. — bet mūsų Sųs-mas tą KELRODIS

■u smala. Tad dali
no nekvaršvsiu. bet

(lai-biniiiko yrinteles duris, o 
gal jis ir greičiau išąirs ma-

Kai p pasiekti sale. Atvy
kusieji į North Statiou imki
te City l’oint Subtvay karą, 
ir važiuokite tuo karu iki H 
gatvės So. Bostone. Eikite

Šiuoni kari bus gana, nes 
aš jau ir taip, turbūt. Įsipy- 
kau skaitytojams su tokiu il
gu pasakojimu.

Ant seimo gal negalėsiu 
būti, tad ant prieglaudos na
mo prisiusiu auką, nors ma
žą. ant pradžios $2.90. Kas 
dauginus tam tikslui ?

Jonas M. Kirvaitis.
7-tos kuopos pirm.

Seventh St.. tada pasisukite 
į kairę ir čia tuoj parapijos 
salė ir Vyčių k'. -'pos kamba-

LIETUVOS VYČIU 13-TAS 
SEIMAS

.Atvažiavusieji į So. Sta-. 
tio’i imkite Cit/ Point 
Broadway karą ir išlipkite 
kai}) aukščiau nurodyta. Ar
ba galite vykti fieisiog į 
“Darbininko' ‘ofisą. Tada 
išlipkite prie E gatvės (E ir 
Broadvvay). “Darbininke 
ir-gi galėsite užsiregistruoti 
ir gauti informacijų.

Ka>’ apsistoti t Delegatai 
gali apsistoti, šiuose viešbu
čiuose: Adams House. 553 
AVashington St. Kambariai 
82.50 ir aukščiau. Bellevue 
TTotel. 23 Beacon St.. prie 
pat State House. kainos 
$3.00 ir aukščiau. Copley 
Plaza. Copley Square. fprie

Kainos $5.00 ir 
Esseq Hotel. 695 

prie pat So.
Kainos $2.50 ir

BRIGHT0N, MASS.
LDKS. 22 kuopos susirinkimas Į 

bus birželio 5 d., pėtnyčios vaka-į 
re, 7 :30 vai.. Lietuvių Svetainėje, I 
26 Lincoln St. Malonėkite visi na
riai susirinkti, nes šis susirinkimas 
bus labai svarbus: reikės apkalbė
ti kuopos reikalus ir gerai pakal
bėti apie pačią organizaciją, nes. 
seimas jau arti, reikės išrinkti de
legatus Į apskričio suvažiavimą, 
kuris bus birželio 14 d., So. Bosto
ne* ir atstovus Į seimą, kuris bus 
birželio 25 ir 26 d., Monteilo, Mass.

Gerb. nariai-ės, pasižiūrėkite ar 
mokestįs yra pilnai užmokėtos, jei
gu kurio užsilikę, tai pasistengkite 
kuogreičiausiai jas atsilyginti, nes 
kitaip mes pasirodysime apsileidė
liais.

Tatgi da kartą prašome visų na
rių susirinkti — nes šis susirinki
mas bus svarbiausias šuosie metuo-

Kp. Valdyba

rią išpildė solistė St.
'bbvd nuo kp.

būkietas. Nbrt 
buvo pasižidėjtfs ūr 
šiame programe padainuoti,"- 
turėdama didelį šaltį —
vo. T'"W

Už muzikaliuos dalies 
ino išpildymą priklauso garbė 
gerb. muzikui V. Greičiui,,o.ugto- 
atfališkos — didžiai gerb. Juozui 
Klimavičiui, kaipo Clevelando lie
tuvių teatro tėvui.

Vyčiams šio talentingo -teatn>' 
mokytojo nereikėtų užmiršti nie
kuomet.

Greįiius.
Programą vedė ir prakalbą pa

kaki O .Mikaičienė, šios kp. 
višų namų didžiai mylima ir ger
biama narė, kuri yra viena iš pir
mutinių šios kp. org&mzatorka ir 
darbuotoja. Apie gerb. kalbėto
jos kalbą daug nežymėsiu, nes ji 
yar žinoma visai Clevela^dp visuo
menei kaipo įžymi kalbėtoja. Tik 
tiek pasakysiu, kad gerb. kaibėto- 
papūga, o kita su mažu ftiabsiuku, 
ko clevelandiečiai dar nebuvo ma
tę. Sesutės Urbšaitės netik gali 
lošti juokingas, komiškas roles, 
bet ir daug kitokių, kuriodvi įvai
riuose veikaluose yra labai tinka
mos.

“Varne” tikrai vaizdavo di
džiulio karo laikų francūzą, kuris 
gana gudriai vokiečius mokėjo 
priversti, kad jie jo reikalavimus 
išpildytų ir pristatytų jam reika
laujamų pinigų sumą; jis savo ro
lę atliko gana gerai.

“Alesė,” kurią, kaip mau teko 
girdėt.! iš visų Clevelando kritikų,, 
jaupradeda statyti pirmoje vieta; 
je, ne tik komiškose rolėse, bet iri 
melodramiėkosė, nes ji šį sykį taip 
atsižymėjo, kad vienas iš didžiu
li!} Clevelando kritikų taip išsireiš
kė: “Gaila, kad jai nebuvo su
teikta gėlių bukietas už jos tok: 
puikų lošimą.” Taigi, pasirodo, 
kad p-lė 0. Kupravičiutė užsitar
navo didelį vardą tarpe visų 
Clevelando lošėjų ir kritikų, kad 
net dauguma stebisi jos gabumais.

“Albertas,” kurį galima pava
lyti L. Vyčių 25 kp. Rudollf Va
lančio; ištikrųjų. jis nelošia, bet 
gyvena scenoje, jo tie meilingi žo
džiai, jausmai, taip publiką suža
vi, kad žmonės negali per ilgą lai
ką jo lošimo užmiršti ir atsigerė
ti. Taigi apie jį daugiau nerašy
siu. nes visvien kito tokio Cleve- 
lande nėra, kuris taip galėtų vai
dinti melodramiškas roles.

“Vokiečių generolas.’ ’ir-gi sa
vo užduotį atvaizdavo gerai, nes iš 
visų Clevelando kritikų teko iš
girsti teikiant jam komplimentus 
už jo vaidinimą. P. Janušaitis, 
tikrai vaizdavo francūzų. miesto 
užvaizdą, kaip kalboje, taip judė
jimuose — savo dalį atliko pagir
tinai.

“Jonytės roię vaidinu p-lė O. 
Kupravičiutė — tikra “Čiaii Čap
linas." Labai gana, kad šią Cle
velando lietuvių garsiąją scenos 
mėgėją vadinu vyrišku vardu, nes 
man dar iki šiol neteko sužinoti, 
kokia Amerikos yra gabiausia ar
tistė komiškose rolėse, bet Galis 
Čaplinas, tai yra žinoma;-; visam 
pasauliui: taigi tas garsusis juok- 

r man lengviau buvo atsi- 
Žinonia, p-lės O. Kupravi-

Pašalinis žmogus

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAIAL

Pirmininkas — M. M. K&mAUdBUk
20 Faxson St., Monteilo, Misa.

Vice-Pirmlninkas — J. Jareše»
562 E. 6-th St., So. Boston, Mum.

EaStlninkas — J. V. Smilgls,., .
69 Clark St., Cambridge 39;-l(aM.

Iždininkas — V. Jakas,
55 Hampsheri S t., Cambridge 89, Mm

%

g

I

b.t tekėjimus .š ausų. nors 
i nesvarbiu. reikalauja tuč-

KŪDlKly

DEL APRŪPINIMO
• MOTINŲ" IR <JU 4

darys 
minti.
ėiutės aš nepriskatiysiu prie Ame
rikos garsiųjų artistų, bei Cieve- 
lando lietuvių tarpe ištikrųjų nėra 
gabesnės lošėjos tokiose 
kaip pastaroji artistė.

Kiek ši jatmuoič pridarė publi
kai juoko, tai net ir pakaušius no
kti riems žmonėms paskaudo besi-

CLEVELAND, 0HI0 
Paminėjimai dešimtinio 

jubiliejaus
Gegužės 3 d. š. m. L. Vyčių 25 

kp. apvaikščiojo savo kp. dešimt 
metų gyvavimo sukaktuves, ku
rios buvo minėtos šv. Jurgio para p. 
svetainėj sekančiu programų-. Pir
miausiai buvo sudainuota pora 
dainų, pasakyta graži prakalba, 
du labai puikiu veikaliuku persta
tyta, deklemacija gražiai pade- 
klemuota, kurią paruošė gerb. V 
Greičius, įteikta pirmiems šios kp. 
nariams po gražią gyvu gėlių rožę. 
Kaip minėjau viršuj, kad buvo 
pirmiausiai sudainuotos dainos, 
ja taip publiką sužavėjo ir su
griaudino, kad daug žmonių iš 
publikos teko matyli verkiant, o 
šičia augusio jaunimo tiek daug 
nusistebėjimo, kai gerb. O. Mikai- 
čienė čia gimus ir augus taip gra
žiai gali kalbėti. Iš nekuriu vy
čių merginų teko nugirsti: “Aš ir 
mokysiuos! kiek galėdama dau
giau lietuviškai skaitymo ir kal
bos.” Nors man yra žinoma, kad 
tos jaunuolės gražiai kalba ir skai
to lietuviškai, bet buvo matytis iš 
jųjų, kad jos tuo nėra patenkin
tos. Brangios sesutės, ir jūs guli
te turėti tokius gabumus, kaip 
gerb. 0. Mikaličicnė, ir jūs turite 
tokią progą, kaip ir ji, ir jiis ga
lėsite kp. penkioliktame jos jubi
liejuje taip gražiai išdėstyti Vyčių 
visus nuveiktus darbus, kaip ir 
pastaroji šios kp. narė, tik dau
giau pasišventimo reikia, o tas len
gvai galima pasiekti.

Po prakalbos sekė deklemacija, 
kurią padeklemaro p.lc A. Stepu- 
lioniutė. Ši jaunuolė, Dievo do
vana, savo grožybe ir jausmais 
taip publiką sužavėjo, kad aplo
dismentams nebuvo galo. Didžiuo
kis, brangi jaunuole, tokia gražia 
Visagalio dovana ir savo tėvelių 
kalba, o tamsta visuomet būsi vi. 
su mylima ir gerbiama.

Veikalai.
Perstatyta “Kontribucija ir 

“Ponia Pipsė ir Panelė Tipsė.'' 
Abu po vieną aktą. Pirmame kū
rinyje dalyvavo šie lošėjai: Varne.

L. Vyč/.Į 25 kp. džiaugiasi šia jau
na artiste, kuri užima imt dvi rie
ti veikai;, vaidinime — komiškose 
ir melodramiškose rolėse.

Taip pat ši kartą dalyvavo i 
gerb. J. šeštokas, kuris jau senai 
buvo eievelandiečių laukiamas pa
sirodant scenoje. Nors šis artis
tas šiame programe mažą dalelę 
programo išpiidė, bet žmonės jo 
balalaikos skambinimu labai bm o 
patenkini i.

Prie programo pagražinimo pri
sidėjo sesute ir broliukas — Grei- 
čiukai. kuriuodu labai puikiai pa
skambino airi piano duetą, kad net 
buvo priversti pakartoti. Žinoma, 
tėvai muzikai, tai ir vaikai negali 
būti skirtingesni. Bravo, jaiinup- 
liai! eikite ir sekite savo tėvelių 
pavyzdį 1

Dovanų įteikimai.
šokantieji I.. Vyrių 25 kp. na

riai buvo ap<lovanofi rožėmis: F

“tliiaj.” kurios kalba ir judėji
mai labai buvo panašūs į francū- 
ziukės, tarnaitės; ji buvo pilna 
nusiminimų ir rūpesčio, kad vo
kiečiai nenužudytų jos ir jos šei
mininko, Varnės ir jo dukters Aie- 
sės. P-lė A. Žukauskaitė labai 
tinka tokiose rolėse. Kiti lošėjai, 
kurių buvo trumpesnės rolės ir-gi 
savo užduotis atliko gerai.

“Ponia Pipsė ir Panelė Tipsė.”
Šiame veikale dalyvavo šios ar

tistės : p-lė A. Simonaitė, kuri vai
dino Gugelienės rolę — labai pui
kiai savo užduotį atliko. Pasta
roji vaidila visuomet savo roles ir 
nudavimus atlieka kttopuikiausiai, 
tai-gi ir šį sykį, galima sakyti, kad 
dar geriau ir puikiau pasirodė, ne
gu bile kurį kitą kartą. Nesitikiu, 
kad pas jąją kas rastų trūkumu 
vaidinime, o ypatingai aukštos kil
mės y patų rolėse.

“Ponios Pipsės” rolę vaidino 
p-lė P. Vrbšaitė, o ‘‘Panelės Pip
sės" p-lė 0. tTbšaite. Abi sesu.

Menįjti ftpžnhalhno. ar ap- 
iprastas ir geras vanduo dėl 
Ino yra borakso rūgštis 
i. Jos pusi- šaukštelio rd- 
paimę virinto vandens.

Danty*.
Sveikas kūdikis turi prasikalti dtin- 

:arp š.'šrn ir sepiimo mėnesio. Dvi- 
i!<-šimts dnntij siidarb [rtrina setą arba 
•■pik-niilius.' ir jn pasirodymas labai 
Aairu'ijn. I’rif-žitira šitų laikinių dan
ei j ra laimi svarbi. Juos reikia du sy- 
k:u : diena apvalyti švelniai trinant 

m:::kšui audekiti arba vata, pavilgy- 
,;■ s>; lioraksinės rūgšties mišiniu. Kti- 

k;auaaJi: didyn, reikia jį pamokin- 
var‘<a: danėj šepe-tikn. nes sveikumą 

ar.- -;;'; priklauso žymiai nuo
priežiūros ‘•pieninių.’ ’

Antrieji arba amži:ii<-.;; dantys pasi
rodo apie šeštus arba septintus kūdikio 
metu*. Sere pareina dantys. Priežiū
ra šitij rtaiį-ų y.-a Į>:rni»P:’ės svarbos. 
Yra 'oč;-::s ;.a'p,-<>-is kas mėnesiai

i 7-ram :n::t>:-i: a;>žiurėti kūdikio

ST. CLAIR, PA.
LDKtš. 107 kp. susirinkimas į- 

vyks birželio 7 d. š. m., bažnytinėj 
svetainėj, tuoj po sumai. Kviečia
mi visi kp. nariai atsilankyti į susi
rinkimą ir atsivesti naujų narių 
prisirašyti prie LDKS.

Gerbiami St. CTair, Pa., darbi
ninkai. spieskitės visi po aukščiau 
minėtos organizacijos vėliava, nes 
mes tik susiorganizavę galėsim sa
vo užmanymus įvykdyti ir savo 
troškimus atsiekti. Lai nelieka nė 
vieno St. Clair, Pa. ir Port Carbon 
lietuvio darbininko, kuris ueprign- 
letų prie LDKS.

Vyrai ir moterys, visi į susirin
kimą birželio 7 d .

Kp. Valdyba

0. Mikaličimie ir P. 
Šiems nariams bnvo

Glugodienė. 
prisegta po 

po pi

Komunija.
Tremmit Sts.

;o
pas

Kalbės žeminusi
K nr 1; rri pfi

moj Mnniripal salėj ant E.

artistinės

Rengimo

gerb. M. Karbaus-

Rankiotas

toj pat salėj kur ir sesijos.

Mas.
Prasidės iškilmingomi

m<> reikalais kreipkitės siu<> 
adresu: L. V. 13-to Seimo 
Renginio Komisija. 427 E. 
Seventh St.. So. Boston.

J. BARV AINIS,
654 N. Eleventh St

1925 m. Lietuviu 
salėje. 1!)2 East

ores apsistoti ‘pas 
žmones. tokiems

KIEK SAMDO DARBI 
NINKU

Kordo dirbtuvės, kuriu y- 
ia įvairiuose miestuose, sam
do darbininkų 161,000.

lietuvių bažnyčioj 
išių. pageidaujama

ti šiuo adresu:
Seimas. 492. East

Mass. arb;
Komisijai.

T’ re sos Komisija

d;:-b‘i: “Dievui, T' 
ir B.

PHILADELPHIA, PA.
Visi Philadelphijos lietuviai 

darbininkai norintieji gauti lai- 
kraš“ "Darbininką." kreipkitės

Bai‘rmša.i

sūdai

maris nariams :r
Kuopos pirm. P. Barfnikas persta
tinėjo

nok ^ęriausį 
i savo kudi- 
sa Iriais pre- 
t>rai — duok 
arė (langiau

•i moterį}, negu 
a ta i krūvon sn- 
iikiiii Ronien’s 
~:>j. kiYMš išau- 
SVOiklU kunus.

>n:ii ir milionai
< iforninkiTs bei 

izs i nieži liros

aukščiau.
Atlantic Avė..
Station.
aukščiau.
Boylston
Kainos $.’

EASTON, PA. 
. Susirinkimas

LDKS. 40 kuopos susirinkimas 
bus sekmadieny, birželio 7 d., tuoj 
po sumos, bažnytinėje svetainėje 
Malonėkite visi nariai sueiti, nes

reikės pakalbėti apie organizacijos 
seimą, kuris bus šio mėnesio 25 ir 
26 dienomis, Monteilo, Mass. Jei
gu negalėsime delegato nusiųsti, 
tai gal pagaminsime nors kokį ine- 
ma ar p.

Kadangi seimas artinasi, narių 
rekordai peržiūrimi, kaip centro 
sekretorius paminėjo — visi neuž- 
simokėjusieji bna spenduojami, tai 
malonėkite visi užmmokėti užvilk-

dalyvauja. scenoje ir visuoim 
vo užduotis atlieka kuogeriausiai. 
Taip ir šį kartą judvi publikai 
juoku pridaro tiek ir tiek, kad net 
publika turėjo ir apsiverkti iš jų 
padaryto gardaus juoko, o ypač, 
kada iš jii viena įėjo ant scenos si; 
taigi nebus pro šalį pažymėti ir 
kokias koras dainas dainavo:

Tai gražios dienos.“ 
vnssias dainas — koras buvo pu
blikos priverstas atkartoti — pa
dainavo “Tai gražios dienos."

s
0

bT Jf A
7 \ \ A/d

i

Nuo 1857 trys gcntkartės kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Je; pasiusite šį apgarsinimą į Tho 
Rorden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalinyje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.
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NEWARK, N. J.
pus iš Newarko keletai kores- 
eneijų, kurios visaip spėliavo 

įpijines ieigas ir išeigas, tat gi 
u paduodame “Darbininko" 

Bjęaitytoją žiniai autentiškas skait-

VIETINĖS ŽINIOS

£

71

DARBIU!KKS8

sausio 1 d. 1924 m. iki sausio
- 1 d., 1925 m.

I S laidos:
Klebono alga..

'"■PAgelbininkui alga...........
‘ .Zakristijonui alga...........

'Vargonininkui alga ....
Vanduo, šiiuma ir šviesa
Apdrauda...........................
Nuošimčiai už paskolą ..
Pataisymai per mcią ....

x Smulkmenos ...................
Šv. Tėvui.........................
Indi jonu ir Negru M-jom’
Šv. Žemei............................

; Katalik. Uuniversitetui. .
' Atiduota skolos bankui

j ant notos.....................
r Atiduota skolos aru seną

bilų...................................
Į Ekskursijos išlaidos ....

Spauda ...............................

... .$1,100.00
350.00
740.00
960.00

305.39
5,199.87
1.663.41

29.00
21.00

9.00
5.00

500.00

335.00
707.00

62.50

' Viso išlaidomis..............$13.984.24

Įeigos:
Balansas nuo 1923 metą $2,492.98 
Sekm. ir šven.-t. kolektos 3,656.05 
Mišparų ir švei.t. kolekt. 113.75 
Dešimtuką..............
Metinė mokestis .. 
Kalėdą kolekt a . . .
Velykų ko-lekąį ... 
Bnzaras ...................
Indijonu. koncertas

... 3.598.09 
736.00 
760.15

... 1,072.65 
51.00

Ekskursija....................
Žvakutės ir ::.................

t, Del negru ir indi,joną kc 
lėkt a....................

I Del Šv. Žemės kolekta. 
/. Lietuvos Artistą koncei 

I tas (teatras) ..............
g Šventam Tėvui kolekta. 
I’ Nuo įvairią daiktą .. . . 
|| Misiją Įeigos..................

1.1)06.3,2
409.00

21.00
9.00

35.00
29.00

530.00

i

Iš viso.............
Viso išeigų .. .13.9S4.24

Balansas 2,9S4.G1

Mokyklos Įeigos ir išeigos nuo 
1924 iki 1925 m.

Išeigos:
Mokytojo alga.................. 8727.00
Anglys mokyklai ............. 159.75

j Viso išoig

I n ei g o s :
Balansas nuo 1923 ;
Bažnyčioj krioktos
Nuo vaiku.............
Pašalines jei ims . . .

343.47
99 OO

Viso mišru . .
Išeigų.............

Balansas

5 0'

Parapijos skola
Morgičius.......................šgo.ooo.OO
Nota................................... 25,500.00
Semi bilų 1919 .............. 673.37

Viso

FED. SUSIRINKIMAS
Kat. Federacijos 3-čio sky

riaus susirinkimas iŠ priežos- 
ties gegužinės procesijos te
įvyko praeitą sekmadienį, taigi 
dabar yra šaukiamas ant atri- 
nasėio sekmadienio, birželio? 
d., tuoj po sumas, bažnytinėje 
svetainėje. Visi draugijų ki 
kuopą atstovai malonėkite lai
ku susirinkti, greit reikalus a 
svarstysime ir paskui galėsi!!?? 
eiti kur kam patinka, šia?- 
su.-irinkime užgirsime daug n- 
j)ortą ir apsvarstysime- viešą 
kitą labai svarini dalyką.

Sk. Raštininkas.

DIRBA NUŠILĘ.
Bostono Sąjungininkai dir’ę?. 

visomis pajėgomis: vieni ruc- 
šia.si prie seimo, kiti prie aps

bus birželio 14 d., o da kiti pie
nuoja kaip supliekti Montelb 
p a s k n t i n i o s e dieno s c.

REDAKTORIUS 
LYTAS

“Sandaros” red. 
lys jumšalinamas, o
kviečiamas *‘ Amerikos

PRAŠA-

A. A. T.;
į jo vieą 

Lietu
vio” ])rašalintas btęįėgis šen--
lis Jokubinas.

Apie p. Jokubiną patys lai-

jis nemoka m” vienos kalbos; 
“Keleivis’’ atkartotinai patar 
jam eiti i vakarinę mokyklą ir 
pasimokyti nors kiek kalbos.

sekios kalbos: Jokulr.no sali
ninkai Tūli vadina “haibe.’ ■ 
T. šalininkai Jokubiną “ha 
ha.”

Kokio jie yra “Bark” .skai
tytojai tie sprendžia patys.

$'•'6.173,37

Kun. Ig. Kelmelis, klebonas
Juozas Juknius, tmm^esns
J. Mikalauskas

SUTAUPYK $2,000 DEL
plrkdnmn® 
untnų, su 
Bom„ skyri 
džlo grind 
plazfli. g: 
lll.OOO.

Arbn pulku 
mą po 5 kum 
vementni. 
pora dešimti; 
gnradžius <lei 2 :iv 
kioj vietoj, tik su.

ton. Mass.

duodama aprubežiuotas skait
lius, tai norintieji dalyvauti pa
sistengiate tuoj įsigyti. Kaina 
$2.00. Galima gauti pas S. K. 
Komisijos narius, k. t. Bendo-

Iš DIDELIO DEBESIO

MARIA MPOLfi. Artinantis 
gegužes pu majai mieste buvo 
garniu, kad komunistai neini?-

raiti, Medonį, Tamuliūną ir gosią: mėtysią atsišaukimu, du- 
kitus. Taip-gi “l)-ko” atimi- monstruosią. Tačiau atėjus ge- 
nistracijoje ir pas M. Grybaite, gužf.^ pirmajai įvyko visai 
Iš kitą kolioniju užsakymus priešingai. Vi>a jų “nudieja” 
siųskite laiškais šiuo adresu: 1.. Į_ balandžio mėn. 29 <1. naktį 
V. 13-to Seimo Bengimo Komi- i kai kuriuos užkampiuose (pav.. 
sija. 427 1\. Seventh St.. Somi. i kiemuose) numetė keletą atsi- 
Boston. Mass. :šaukimu. Pasirodo pasidarė *'šaukimą. ]'

Gasp. Pagelb. j bejėgiai Mariampolės komuni.'

GEGUŽIN ĖPROCESIJA

renula laliai nraži g- 
priH'i-'ija. kiirujji- m.yv 
pie šeši septyni šimtai ė 
ro ketuvią parapijų.- m 
ir lū.ergaičią. Visos in 
buvo apsirėdžiu>‘m> bau 
sipuošusio> gėlėmis, 
išėjo nuo šv. Ib-irc 
apie 2 vai. po pietį 
i bažnyčią apie tr>-Č-

Proee.'ija baigta 
ha žny Č- i o j e gemaž i nė 
mis ir šv. Palaiminimu.

Lietuviu kataliką vai k 
genužinū puva-UJa darė

B

PRANEŠIMAS

Kai

<uana i

z:me

IPARGABENAMA MONETOS' 
] KLAIBŪ.DA. 22. IV. Ba-, 
i'miiižio 23 d. j Klaipėdą mjilrni-

d s!
£

MILLER’S
DRAPANŲ KRAUTUVE 

VISOKIŲ APRfiDALŲ 
<lcl vyru, motoru ir vaiku 
Geriausios rūšies ta voras; 
pigiausios kainos So. Bos
ton ’e.

C; K Iii A USKlk RŪŠIES 
tavoras*

SOUTH BOSTON J-

Bru-adv
5b š diiudanie U

.cainps.

MILLER’S
261 WEST BR0ADWAY 

Tarpe C ir D Gatvių
SOUTH BOSTON, MASS.

g

ii

&

't

PADĖKAVONĖ
į Mike Bluis, 501 Pine Hilis gt, 
. Minersville, Pa. rašo: “Dėkui Tamarai 

p. žukaiti, už jūsų stebuklingai šutai-’ 
: sytas žoles, kurios mane sveiku padart.

<> j Turėjau vidurių didj sukietėjimų, ski!
- ! vio nedirbimų. galvos skaudėjimo, nak 

i nemigo, dieglius viduriuose ir nle- 
; ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su- 
1 naudojau Jūsų žolių du pakeliu No. 
i 30oA, tai ras visas nesmagumas nno 
įmanęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 

gui kreiptis pas žukaitj su negerais vi- 
ž i ORO SUSISIEKIMAS KLAI-: Sei?^.^ jU

PĖDx4__ HELSINKIS :l 'i,usi vb'-«d 20!lų Ir knygų kataloguAdresuok taip:
KLAIPĖDA. 22. IV. N:m \ M. ZUKAITIS

v. s o, ’ . 449 Hudson Avė.. Rochester. N Y.

;m- Įveža ketvirtą Lietuvos vario ■ 
ąilinminijo monetų partija vi?

— jn.075.()00 monetą .1.45GJKH) li-įt^is
l':'’ ąą sumai. Moib-tos i Kauną bu>

/jungos N. A, Apskričio motin
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PARSIDUODA (FARMA) 
ŪKE VISAI PIGIAI

15 minučių paėjus nuo miesto. 7-nlų 
kambarių naujas namas, miesto van
duo. s karvės, t bulių- 
kiaulių, dauįt vištų, vis 
vištų. 22 akeriai žeiiu'^ 
dirbamos. Priežastis 
niitvė. negalima užlaiky 
ma greitai parduoti, r 
Pirmas mortrivius s:gx 
XUTS. ®2 \V. Broadu

lys. TO 
lel 3«O 
u keriu

t<«lel iHiri-

l'HV 1
^.. L OM. Brocktm 

DANTISTAS

DR. A. J. GDBMAN
(GUMAUSKA8) 

,706 Malu BL, MoetoDa, Ku. 
| (Kampu Broad Street)

Ma

PROGA PIRKTI TEL. So. Boston 0606—
LIETU VYS DANTISTAS įį 

A. L. KAPOČIUS f 
251 Broadway, So.Boston?

(“Keleivio” name) -į 
Onso V a la ik*: nuo 9 iki 12, nuo I 
:l:30 Iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 vakare : 
; Se rėdo mis nuo 9 iki 12 raL dien» ■» 
pubatomls nuo 9 Iki 6 v»k. Nedl t 
[įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' 8

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGI!
vai. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po pletč

7 Iki 9 rak.
889 Broadway, So. Bostoa.

Tek So. Boston 2881.

381 WEST BROADWAY
South Boston Mass.

TeL So. Boston *10

J. MACDONELL, M. D, 
GaUaM nukalbėti ir KetvHfkol 

onso talakdob: Rytate iki 0 vai.
Po ptetij nuo 1-4 
Vakarais nuo6—# 

588 B. Broadwsy, 8c. Boston

Milžiniškas

18 METŲ SOUTH BOSTONO

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, 80. Boston
VALANDOS: Nno B r. ik! 7 t. vai

KAS TURI PARDAVIMUI T* v* •_ _ _ _Išvažiavimas
c.L 1925 metais, 1 vai. po pietą, 
parajtijos salėj, 492 E. Sevuntii 
St., South Boston. Mass.

Gerbiamosios T. .D. K. S. kuo
pos ir jų valdybos, malonėkite 
pasirūpinti sušaukti kuopų su
sirinkimus ir išrinkti atstovus 
Į Šį suvažiavimą. Kadangi šis 
suvažiavimas bus metinis ir 
prešseiminis, todėl turėsim iš
rinkti atstovus Į dešimtmetinį 
seimą, kuris įvyks birželio 25 
ir 26 dd.. Montello, Mass. Ka
dangi seimas įvyks N. A., to
dėl reikėtų sukrusti visom kuo- 

siąsti atstovą kodau- 
ąi suvažiavimą. Ko- 
itstovą suvažiuos, to 
alėsim nutarti geni 
Meduoti juos būsian- 

'iame suva- 
•inkti atsto- 
na. Todėl

GREITU LAIKU , 
PARSIDUODA NAMAI

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

5V. JONO EV. BL. PAfrEIR 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
’irminlnkas — M. Zoba,

5.39 E. Seventh S t., So. Boston, Mu^ 
Telephone South Boston 1518-—J.

viee-Pirminlnkas — .T. Petranskas, 
250 Gold St.. So. Bosten, Masa.

?rot. Raštininkas — J. GltnecMs,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mana 

’in. Raštininkas — M< Selkte,
40 Marine Road, So. Boston, Mm, 

Kasierius — A. Naudžtunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Ma* 

N-arkdarys — J. Zalkls,
7 Winfield St., Sot Boston^ Mass.. 

draugija laiko susirinkimus kas trš 
čių nedGldieaį kiekviena mėnesio, 2-rf 
valandą po pietų, parapijos galčj, KO 
E. Seventh S t., So. Boston,

DR-STfi LIETUVOS DŪKTE1Ų 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčklena,
203 W. 3-rd St., So. Boitqn, Ma* 

'ice-Pirm. — A. Janušonleng,
1426 Columbia Rd., So. Boston, MaM 

rot Rašt. — O. Slanrlenž,
443 E. 7-th S t.. So. Boston, Haas.

’in. Rašt — J. Keys.
115 G Street St. Boston, Mass.

žd. — O. * 
105 8-th 

’varkdarfi 
164 6-th

»raugijos reikalais kreipkite vlsadoa] 
protokolų raštininkę. Draugija laito 
savo susirinkimus kas antrį ntamte* 
kų kiekvieno mėnesio 7:to vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos git- 
v«o, South Boston, Mass.

Rengia švento Stepono J. E. K. Draugija 
Cambridge, Mass.

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

Birželio-June 7-ta d. 1925

nors
Be

<a ne nonos

ANT NAVICKO UKES
124 SUMMER ST. (Šalę Endicott St.) N0RW00D, MASS
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Birželio 14 dieną.

SODALICIJOS VAKARAS
Pereitą nedėlią, gegužio T 

d.. Lietuvių poliažnytinoj salę 
įvyko Sodalicijos Paneles Šv'. 
vakaras. Vaidinta originaliu, 
iš Cb.ieagos gautas veikalas. 
Atvaidinti nusisekė labai g-, 
rai. Vaidino p-lės Kofrina -(F01" 
Paulina švagždžiūtės. Oru 
Grybaitė. Ona Pašakarniut-j 
Marijona ir Julė Babiriskai'Kj 
Ypatingai gera: vaidino Kot: --

tip Cambridge’iaii* taip ir apielin 
i ant virŠminėto išvažiavimo, km 

nksmai laika prale

rolėje. Tikroji tet
r i j o n a B o b i n > k i 111 ė.
kesnės rolės buvo p-lią Pa
nos

sol:
B-d

nt

REIKALINGA TUOJAUS
ant rneru'irin nrhn nriMO n?
dlnf. Dnrl>:i< mt vK-nlos. u-UiimIo-sI
gern. KrOpkiiFs K \.\I.I ZKI. I’.o

'.uos mc-
imas k'io-

Pamint 
švagždžiut»”. šoko taip 2'--m 
kad patenkinta publika m- ’< 
šaukė keturis kartus.

Dar buvo mergaičių dygi r.'-i ruimu at-tovam. kad ma'.ončtn- 
orkostra, kuri susirinkusien-. rnfito nesivduoti 
labai patiko.

Prieš programą gerb. kleba 
nas kun. K. Urbonavičius pasa
kė prakalbėję apie jaunimą r 
jo reikalus, paaiškindamas Sa 
dalicijos reikšmę ir tikslą.

Žmonių buvo veik 
lė.

Pramogos vedėja 
Margarita Grybaitė.
gi yra Sodalicijos vedėja. Š? 
daliai jos-gi dvasios vadu yr 
gerb. kun. Strakauskas.

Pramoga Sodaiioijos pirmi 
line ir šauniai nusisekė- visa

=imokd; I
Tain-g’:

EXPELLERIS
— . , P'ave.a Skausmus!
J2x-.:te Fe;t“ taip- kad ils 
E bc yas r-"-::=entas persisunktų 
P«-. O<4 Į pat tą Vietą, iš kur 
paeina
Pa:n-Expe::e<s palen^vi-a kraujo 
_suxep:rr.ą^ :r atsteigia normali 
Kraujo teicč;:—ą gįslomis. 
va;st:nėse. Tčmykite, kad butų 

zoažer.k.is ą-.t pakelio.
F. AD, RICHTER & CO.

S-"Į7 & South Sth Sts.
Brooklya. N. Y.

NAMAS ANT PARDAVIMO

pėdinti.

Kid.ibiDI

Stanluliutfi, 
St., S®. Boston, Mat*.
— •. Mizgirdleto.
St, So. Boston, Ma*

tV. KAZOHERO K. K DRsJOf 
VALDYBOS ANT1AAAI 

Pirmininkas — J. JsrtMta.
225 L Si-»s-. Sr>. Rosfon. Mrrb.

-’lce-plrm. — J. Grnblnsku
157 M Street, So. Bo«t»a. MaM 

.‘rot. Raštininkas — A. JtnuSonls,
1428 Colnmbta R<L, S. Boeton, Ifaa 

-'Inlnsų Raštininkas — K .Klikls,
8 Hatch Street, So. Boston, Ma* 

iždininkas — L. Svagidys,
111 Bowen F t. Se. Botom, MaM 

Tvarkdarys — P. Lančka,
395 E- Fifth St, 80. Botton, Ma*

Draugijos reikalais kreipkitės t1b> 
los 1 protokolų raitininku.

Draugija savo susini kimu laiko >4| 
>edėldien| kiekvieno mSoeate 1-m* vu. 
po pietų parapijom aaMM SavMft

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOB 
VALDYBOS ADEESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zsli^lms.

514 E. Rma<]xvay, So. Rflrtofc, Ma* 
VICE-PIR.M. — Porllns.Ruta,

!>" C Street. So. Rnston. JUa*.
PROT. RAST. — Antanas. MaceMMU, 

♦50 E. Soventb St.. So. R«<tnn. MaaL 
I-'IN. RAfT. — .Tneznpas Vlnkerlčim, 

908 E. Brosdway. S*. RMon. Ma* 
hLASIERIl S — An.lr. 7/Ul«kas.

611 E. Fifth St.. So. Bnttton, Ma* 
MARŠALKA—Kazimiera* MiknllionK .

906 E. Rroadvay, Ro. Bo«ton. Ma*
D. L. K. KeNtn<’-ln I»r»ncl.h laiko ta

vo mėnosĮnhĮ” gn<lrinkimus k»s pirm, 
nedėblionj kiekvieno mSnecfo, po nu«. 
694 M’n-bi ngtnn St.. Roatnn. Mass. 
1:30 v.-il po pietį,. Ateidami ant atuti* 
rinkimo atsivykite su savin daugiai 
naujų tvarių prie musų dmftjoa pri* 
raly 11. /

o p:
ku. r."
l

pilna sa-

Ten buvęs '

p.
M.

PARSIDUODA NAMAS IR 
BIZNIS

Subatoje, Birželio 6-ta,1925
Parapijos Svetainėje

492 E. 7-th Street, So. Boston, Mass

KAZIMTEUo R. K. T>!

DIDELIS BALIUS

ŪKS. CENTRO VALDYBA
PARSIDUODA

Jonas Jaroša, niro

So. Bnsfnn. Mr
J. V .SnUlgis, rašt..

4 Berkshire St

buvo 
kuri

P-' 
tcii-

JAU GALITE GAUTI !
Iškilmingojo Rankioto Tei

giamo pagerbimui L. Vyčir, 
EMo seimo delegatu, tikėtu ja. 
galima gauti. Rankiotas Įvyk- 
Liepos 2 d., parapijos salėj, 49. 
K. Seventh St.. 7:30 vakaro.

Kadangi tikivtą tebus pat

r.'itnmlu'r"

KONTROLES KOMISIJA
.1, SmiljrN. 127 Clierny S 

Cnmbriilce. Mn«- 
Kudirka. JI Enmklin St 

Nonvivul, Mnsc.
Klovienė. 14 \Vnver!y St.. 

Rrlchtnn. Mnss.
>’AVO PTmTURF-TO.TAS- J Glineeklc 

7 Tbotnn.M l‘Hrk. So. Boston. Mnss.
ADMINISTRATORIUS — V. ftprelkn. 

868 W Bro«dway, So. Boaton. Masa.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS

Boston

.IMI įnešti S1..7W). I’ETUl 
!W2 \V. Bi'<uuiwav. 
r-1 s b. 4195-4144.

PERSIKĖLĖ į naują vietą

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimu, todėl verta paa jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAAA8:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W

Jokulr.no



