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SVEIKINAME

REMIA KARĄ

sukatas skefitia žinių apie iš- 1

m

LATVIŲ DEGTUKŲ 
PRAMONĖ

VILNIUS. V-26 (Elta). 
Gegužės m. 17 d. Įvyko Lie
tuvių Mokslo Draugijos ini
ciatyva surengtos paskaitos.

Liepojoj viena 
•firma išdirba 400,000 dėžu- 

antra didžiau- 
išdirh-i 200.000 kurio* buvo kaip ir koks 20- 

rr^įa__ 50. metinių Vilniaus lietuvių

Belgijon.
LiMvijos stiklo iiramonė 

teiirgi eina gerai. Vienoj

S
k' No. 69. Metai X.

kuopla&ausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra- 
Sčiai yra naudingiausia d*ik- 
tu- ir verti didžiausio užmo* 
kesnio.”

KETVIRTADIENIS,

D A *B I N I

OTARMimtAm.
SUBATOMIR

.................................

.......... *»&'-**.
“DarbininkapT

Dešimtasis Lietuvių Darbininkų Koperatyvės Sąjun
gos Seimas prasideda birželio 25 d. ir baigsis birželio 26 
dieną. Šiemet mūsų organizacija nėra jokiame kritinga- 
me padėjime, kaip pernai kad išrodė, šiemet Seimo dele
gatės ir delegatai, pažvelgę i organizacijos praeitį ir paly
ginę su jos įlabarfiniu stoiku, ras kuo pasidžiaugti. Xe- 
priseis svarstyti žėit ar bėit, bet reikės svarstyti kaip ir l:o- 
kiusi darbus užsitiesti n u veikim ui ateityje.

Seimas ntsibūna veikliausioje, smarkiausioje, uoliais 
darbiiiinlmis ir nuveiktais darbais pasižymėjusioje Mo-nte- 
llos. Mass. lietuvių kolonijoje.

Širdingai sveikiname brolius delegatus ir seseris de
legates. Velijame sėkmingai išdiskūsuoti pakeltus seime 
klausi m ils ir juos su nauda darbiniai u liesai išrišti. I>- 
lijame kitą kolonijų delegatams “susimontellinti.” persi
imti montellieėių uolumu ir sugrįžus saro kolonijose taip 
darbuotis, kaip Monfeltoje.

" Darbolinl-o” Redakcija,
A dminis&acija ir
S gausi u vės darbiu inleai.

Francijos parlamentas! 
remia karą

naujo svarstė Moroko karą, i
ISvarstymai buvo labai karš- sivystymą Latvijos degtukui 
jti ir Įsikarščiavimas buvo pramonės, 
įtoks. kad ištiko peštynės, iš.il.l 
kas nėra retenvbe Francijos jėm kasdien 
parlamente. Žodžių kova ė-jsj.Į (]ir])tnvi 
jo šešias valandas. Kuomet |

SPAUDOS SUKAKTUVHJ 
MINĖJIMAS

Sveikinu L. D. K. S. Dešimtąjį Seimą. Linkiu 
geriausių pasekmių. .4* dirbau Sąjungai taip, kai g >š. 
niau ir tiek, kiek galėjau. Dalykų neišredzlau lai g. k 
pienavau dėlto, kad nebuvau prie to prileistas.

Motiejus Žioba, 
Pirmutinis L. t). S. Centro Prczklei.

Marytė Leonaitė

: [Muštynės prasidėjo, tai TU1->009 dėžučių. Yra daug dirb- spaudos sukaktuvių paminė- 
tuvių po mažiau išdirbančių, pnias.
Latvijos degtukai daugiau- ; Skaitė d-ras J. Basanavi- 
•sia išgabenami Anglijoii ir čius. mec. T. Wroblewskis ir 

red. L. Abramovičius.
į D-ras savo ilgoj paskaitoj
Į patiekė geroki} pluoštą savo 

stiklo dirbtinėj dirba 60® | autobiografijos žinių, rišcfci- V 
darbininkių kitoj — Jmas jfis su savo atvykimu į. 
trečioj — 1T4. ketvirto] - ■ j Vilnių 1.905 m. ir tolimaBniu 
170. penktoj — 146. Yra it 'darbavimusi.

(buvo pasiųstas dj^ti signalu 
ikad peštynės prasidėjo. Sig- 
'nalas turėjo reikšti, kad se- 
isija pertraukiama. Bet sek
retorius paspaudė ne tą gu- 

•zika. Paspaudė tą. kurs pa- 
i skelbia, kad parlamente ki- 
įl^-revoliueija. skerdynė ar 
koks kitas baisus skandalas. 
Tai pasigirdus alarmui tuoj 

i austojo parlamenta karino- 
nokykh.je ;«,ki utenė. visos durys tapo uz-

e.-o į ;ris ■. k;>k~ij<>j .»>.• 'darytos. Parlamentas buvo 
ropra.sto^K^^ wki)D»e-e Lpsiausties. stovyje. Bet j 
<•> riutiski) šoklu • 1! ’ , • • , t • j •J | penkias minutas klaida i<si- 

j aiškino.
i Kai po ginčų ir peštynių 
į priėjo prie balsavimo, tai už 
Ikarą balsavo 519. n prieš 39 
atstovų. Už karą balsavo ir
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Turiu garbės pasveikinti Dešimtąjį L. D. K. S. Sei
mo gerb. delegates ir delegatus. Per visą pereitoji dešimt
metį mano širdis buvo su L. D. S. ir teip-gi jai saro laiko 
:r spėką nesigailėjau. Jos labui ii- bu joji m ui darbu osmos 
ir atmi yj‘\ Valio broliai darbininkai >r sesers darbi ,a rd'šs.

Jonas Jaroša,
.V nuį',*’',,)! Ailfliij<>* l.OKS. . 1 p.O.T. I.DKS Rusinu seimas

UŽDĖJO MUITĄ

Čeko-Slovaki jos valdžia 
uždėjo dideli muitą ant Įga
benamų kviečiui ir miltui.

SUTARĖ VEIKTI BENDRAI

N emažai ži
nių patiekė gerb. prelegen
tas apie savo ilgoką gyveni-

Antras iš eilės skaitė len
kiškai mec. T. Wrobl e wskis. 
Jo tema — lietuviu spaudos 
uždraudimas ir kova dėl jos.

Sveikinu X-fąjį L. D. K. S. Seimą. Tcptadeda jm; 
Diemis pala>l;gti organizaciją priderainose vėžėse ir nu 
statgti darbus išganingus lietuviams ir nrntdi-igns darbo 
ninkams.. o nariams tuos darbus irgkinti. Tenubiinda L 
i). K. S. nariuose dvasia ir užsidegimas. koks Im^o oro'mn 
zaeijos pradžioje.

RUSINU SEIMAS • APIE ATEIVYBĖS VARŽY-
- -----  M0 PASEKME

GAUDO KOMUNISTUS

Dirželio 3, 7.925. Kaunas, Lietuva.

i \ (> apie 2.90(1. 
ra kilę iŠ (

Delegatą bi 
Tie rusinai \

7x nžjmrio šiaušiu širdingą sveikini ma 
X-tąjani L. D K. >. Seimui. Geriausios kl

'.Kušinu .-eimas sušaukta? 
įtam. kad užprotestuoti prieš

autonom

foreneirių*’ skaičius mažė- 
i- o ne daugėja. Dabar 
for'-f.virių.*’ daugiau grįžta, 
‘•gi; gali atvykti.
Situos tyrinėjimus padarė 
atimini Tndns‘n*al Confe-

Francijos vyriausvbč pra
dėjo gaudvti komunistus. 
Pastaruoju laiku komunis
tai pasinaudodami karu Ma
roke pradėjo smarkesni ui- 
dėjimą. Valdžia suareštavo 
ikšiol 129 komunistų.

Ispanija ir Francija su
tarė bendrai veikti prieš su
kilėlius Afrikoj. Pirmas 
daiktas užblokuojama suki
lėlių jūrės pakraštis.

papasakojo gana 
miii smulkmenų

ringais bruožais i

J. J. Romanas,
Pirmutinis Centro L. D. >. Srk retom u s

<u
<u Xnr> liepos pradžios 1924

Širdingiausiai linkiu didžiausio ir geriausio pasiseki
mo jubiliejiniam. X-tajam Darbininkų Sąjungos seimui. 
Linkiu sėkmingiausiai išspręsti pribrendusius šiuo kartu 
organizacijos klausimus. Valio Amerikos lietusiai broliai 
darbininkai ir sesers darbininkes.

Juozas Mažeika
Darželio 1, 1925, Lietuva.

RENGIA PASITIKIMĄ GELEŽINKELIŲ SUKAK
Australijos vyriausybė į TUVĖS

rengia didelį pasitikimą A- 
merikos karo laivams, kurie 
atvyks į Australijos vande
nis. . . .

NEPAPRASTU REGINYS

London.—Prasidėjo tarjr 
tautinis geležinkelių kongre
sas. Dalyvauja atstovai iš 
visų pasaulio šalin. Yra 809 
atstovai. Suvažiavimas mi-

žiai. iškalbingai kalbėdamas 
daug jdo- 
š spaudos 
eharakte- 

pi ošdamas* 
iš vienos*

lietuvių; ir kitos (rusų)' 
pusės, kartkartėmis atrem-Į 
•lamas -:cpamafuotus. tre-j; 
čiojo Jenkųj jniekai.štusj 
lietuvių adresu. Savo pa-' 
skaito mec. AVroblecvskis paU 
rodė gan smulkų, lietuvių ju-; 
dėjime pažinimą. • •

Red. T.. Abramo\viezius’ 
skaitė lenkiškai j apie kny?i 
gų spausdinimą ir spaustu
ves Vilniuj. Kadangi šis da
lykas daugumai • nėra žino
mas. juo labiau, kad nėra 
kaip reikiant ir ištirtas. 
tai paskaitos susirinkusieji - 
klav.<ė< <u vnatingu atsidė
jimu.

Visus <kaitytojus publika 
Ivdėjo nuo estrados gausiu 
delnų plojimu, tuo parody
dama savo pasitenkinimą ir 
atsidėkodama už padarytus 
pranešimus.

Ir šį kartą i Moksl. D-jos' j 
nuo šio pasaulio G. Brazauska>. paskaitas buvo atsiųstu. . 

rikes. Vokietijos. ITolandi Paliko moterj su jauna dukrn. CPnzorįus> kuris .visą laikųn 
jos ir Anglijos.

RŪKYMAS PADIDĖJO

Danijoj 1924 m. tabokos
iki bal. m. 1925 m. ateiviu suvartota ant 3 nuoš. dau- 
i-ta 27.9OS. Gi per tą pat giau. negu 1923 m.
kmnrpi 1923 m. ateiviu nių dirbtvuių Danijoj 1923 

dalis pateko C cko-81ovaki-, laivo Įleista 97.826. Tuopai m. buvo 622. o 1924 m. buvo 
kuriuo atvyko 639. Pernai tose dirbtuvėse

buvo suskaldyta ir rusimi J;

jai. Bet jiems žadėta auto- laikotarpiu.
nomija. Čeko-Slovakija au-;27.908 ateiviai.
tonomijos nesuteikė. Rusi- 1 
nai dabar sujudo reikalauti -1 
teisių ir Amerikos rusinai ū- .- 
na talkon vi- n’mu'ian's užjū-!
'U'.’- ja tik penkta dalis to. ką

Ku.-imj seimą- buvo labai 
patriotingas. ] tainuota (au
tinis himnas i” dnim-. Ba-

ivn prakalbu. i<i;ešta n-y 
vijos reikalaujančiu ų 
VUsinains.

MIRĖ KITAS VEIKĖJAS

Taboki-

<iavo 14.750. Tokiu 
šalis neteko 16.842

pagaminta 419.726.000 ciga
rų. 1.050.962.000 eigaretų. 4.-

IR GUDAI SUSIRŪPINO
VILNIUS V-26 (Eita;. 

■•Krynica” praneša, kad Lcn- 
valdomo.- <.:udijo> gyvento

jai padavę valdžiai deklaraci
jų 400 gudą mokyklų Į.-t'-igti. 
Kuriose v;< caivKat turėtų bu*

tom.: gudu kalba.

544 svarai laikomosios tabo-[sukonfisKiiotas 
kos. 2,612 svarų čiulpiamo
sios tabokos ir 712 svaru 
uostomosios tabokos.

Pernai neapdirbtos tabo
kos Įgabenta 11.367.000 sva 
rų. užpernai 13.408.000 sva- 

kaip galėtu būti prie 1922 m. įgabenta 10.690.
~ 000 svarų. įgabenta iš Amo-

Kadangi nėra darbininku 
]M*rviršio. tai algos nėra taip 
žemos.

Da-
Ic'r apskritai imant algos 
ant 116 mins, didesnės, negu 
nrieš karą kad buvo.

Ne\v York. — Ant Stoten jni šimtmetines pirmo gele- 
Tsland buvo susirinko 35.000 Rinkei i o pastatymo sukaktu- 
žmoniiĮ pamatyti orlaivių įves.
maniebrus. Dalvvavo 142 or- antrasis 
laivių. Minios matė visą ko- Liepos ! 
va ore ir matė lakūnus su veikimą pirmojo 
skiečiais leidžiantis žemvn. ant pirmojo geleži:

Suvažiavimą atidarė 
karaliaus sūnus.

Dienojo, kurioje būva lai-' 
Jojamas garsusis Amerikos' 
veikėjas senatorius La Fule-Į 
tte. tai Baltimorėj mirė ki
tas veikėjas senatorius Ladd

FONDAS BIEDNIEMS

garvežio buvo artimu nabašninko La 
:elio. *Follette’o Itcndradarbiu.

r

K0NFISKUTA
VILNIUS. V-26 (Kitau 

konfiskuotas paskutinis gudu 
laikraščio “Krynica” numeri.-.

VILNĮ U S. V-26 (E i ta) P‘ Vil
niaus Aido” 56 Nr. policijos 

Už. ką konfis
kuota — policija ne<af 

nežinojimu.

Su-

toj-

nd

NE W AR K, N. J

21 <1. Š. m. a’siskyr'

lle dulžia-isiamo nuliūdime. įsėdėjo ps-tradoj.(“Rytas”^ 
• Lai būna jam lengva šios ša- j 
lies žemelė. i

i J. S.
ReG. Reiškiamo gilos nžuo-1 

jautos moteriai ir visai šoimy-Pekinas, Kinija. — Kini 
jos užsienio reikalų niiniste- • y^vžinoję pilniau — perą 
rija paskelbė, kad Šaneha- ’vsjmp daugiau, nes dalmr tu- 
* _  _ 2. f 1 _ _. 2 — _ 2 _ •« X««« 1 141 ■ » - . ■ >■«» *

VILNIEČIU PERSEHO- 
JIMM« ■ 

l/'nkų spaudus ž niomisNe\v York. — John E.
Audrus, kurs yra vienas iš 
dešimties turtingiausių pa
saulio žmonių, organiuzoja ,,t,# ....— l/at ...... - ... .
fondą, iš kurio bus šelpiami bia ministerija, atsako avėti- idarhis ir Newarko didis veikė - metų, pienas iki 12 
brednų tėvų nesveiki vaikai, mos valstybės. i ja“). pinti. /*<*1 *

jaus streikų ir riaušių kalti-j finte abejonių deliai vardo, sibaignsioj Gardine lietuviu tik 
ninkais yra svetimų valsty .(G*] Jurgis Braaas-Brazaus-Į gudų byloj 68 kaltinami^! 
bių atstovai. Už viską, skcl-.kas — “"Darbininko*' bendra- teisti kalėti nuo 6 iki

i jas).
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Juk kiekvienas gyvas orgįč

...... ...........
padaryti gali tik jaunieji.

jdšnarys gerb. JQ$A8JA* 
Visą jM 

pa įrifąsė i3& iwiui, o & 
Jaškriėvičiug. > virį
šimtb.- Kuopa' gw graži#

4>WMrclidi mtter S«*ę XgISIS ąt tM part it Beitos, «m
' «Ą*r thr A un."
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jųišiaieių cehlaį ‘ tautos een- 
tąi teberia Taktus Ifcmįo Į&elri; i 
tai. Bet vyriausias susivie
nijimo tiksiąs.— tąį apdrau
da ir patalp a.

Kas jiems yra tikslų, 
mums bus Ubjau Įrankiu. 
Mūsiytikslai platesni, užtai 

i mums ir pavojaus nėra su
materijalizėti, įvedant pašal- 
pos-apdi-audūs skyrių.

Patyrimas parodė, kad 
streikininkų-bedąrbių reika
lus gali aprūpinti, ir tai tik 
dalinai, didžiulės unijos, ar
ba valstybė. Mes be reikalo 
toje srityje ir bandymus da
rėme. Praplėsti žymiai lab
darybės darbą su “broliškos 
pašelpos fondu” — maža tė-’ 
ra vilties. Be to kooperati
nis susišelpimas labjau ati
tinka kooperacijos dvasiai, 
negu labdarybei.

II. Apie kooperaciją ma
žiau gal reikėtų šnekėti, o 
daugiau toje srityje dirbti. 
Faktas yra, kad ligšiol L. D 
K. S. Centras, a) neužmezgė 
jokių ryšių su esamais lietu
vių kooperatyvais, b) neiš- 
vystė jokio jų instruktavi
mo, c) nėjo prie Įkūrimo ko- 
operaci jos kursų. d) nedarė 
jokių žygių kredito koopera
cijai išvystyti (Amerikos lie
tuviai ligšiol nesukūrė dar 
nei vieno kooperatinio ban
ko. net nei mažo bankelio). 
Nemanau ir negaliu tuo kal
tinti centrą. Žinau, kad ne
galėjo, neaprėpė. Tačiau 
reikalas reikalu vis tiek pa
siliko. - Ko nepadarėme va
kar, turėsime padaryti ry
toj. Savo uždavinio atsiža
dėti negalime. Mūsų parei
ga yra prisidėti prie pasau
linio kooperatinio judėjimo 
ir savo darbo dalelę atlikti. 
Šiandien tik kooperatininkai 
sudaro rimtą pajėgą prieš 
militarizmą ir karus. Tik 
klausimas, ar suspės darbo ! 
žmonės: praregėti ir' susi- parapiJK,5 ; 
spiesti po koopęraci jos vėlla•. Webster St. 
va,, kol nbliferistams užeis..Įare ;^ūs puiki

tlūitąumą pidguį^įnio rnr
įfcs lįjFtūs pįiel. D/g: J§GiW darbią^^fi 
Juk kiekvienas gyvas oįt^- 
nižmas hękenėia mirties,
ri gyventi. Taip ir L, D. K. • p‘ . .H į«««»«,. A.wp<s>

’ t & ° WlyS &AK'
larvti eah t.k jamueji.' n^^'u^retai. N.

Ar irepat^ąųktų 3ąun;iĮ- pagrefa gąvd antrą Darbi-
I innkij sen^ bet ta? ą|siti-

jko labai Įietįkėtai. Dauįgiau 
tokių šposų jau vąrgu bępa- 
sitaikis. Tatgi dabar naudo- ( 
kimės visi, prisikvėpkime > 
kilniosios dvasios tiek,, kad 

!jos pilnai užtektų kokiemą 
l penkiems ar daugiau metų, 
i kol kitas Darbininkų Sei
mas, gal penkioliktas, bus 
Naujos Anglijos padangėje. ’ 

Visi, kas tik gyvas, iš vi- 
;sų koloniją, seni ir jauni, 
i vyrai ir moterys ir vaikai, į 
LDKS. šeiminius vakarus, į 
JMontello, Mass. ' ,

męs turime 
jį$bjąu realią veikimo pro
gramą. Per Į0 meti} apeida
vome idėjomis; dabar jau 
laikas tas idėjas įkūnyti 
praktikom Laikas darbais į- 
rodyti tų idėjų tinkąmųtū^

I. Ąr nebuvo mūsų 
klaida, kad įgšiol mes vęm 
gėme ekonominio veikimo. 
Tasai veikimas būtų davęs 
nariams apčiuopiamos nau- 
doš, gi organizaciją būtų pa
statęs ant tvirtų finansinių 
pamatų, čia turiu omenyje 

ypašalpinį ir pomirtinį sky
rių.

Mes bijojome netekti idea
lumo, pasišventimo dvasios, 
bijojome sumaterijalizėti. 
Bet ai- tik nebuvo toji baimė 
tuščia ii- nepamatuota. Bro
liška apdrauda nuo ligos ir 
miiiies —tai viena iš koope
racijos judėjimo šakų. Vi
sas kooperacijos judėjimas, 
kaip vartojimo, gaminimo, 
kredito srityje, taip ir Įvai
rių apdraudų srityje — sie
kia prakilnaus tikslo — per
tvarkyti ekonominius žmo
nių santykius, sutvarkant 
juos Kristaus mokslo pa
grindais. Kad tą tikslą at
siekti reikia daug rimto ir 
tvermingo darbo. Reikia 
daug ir pasišventimo. Ko
operacija tik tolimesnėje 
ateityje žada apčiuopiamos 
naudos; gi iš pradžių reika
lauja iš narių daug pasišven
timo. Tad nėra pavojaus su
materijalizėti ten. kur nori- 
.ma pati materija apdvasin- 
ti, ekonomija sukrikščionin
ti.

Alus sulaikė ligšiol nuo 
paša] pos-apdraudos skyriaus 
įvedimo — baimė pakenkti 
mūsų susivienijimui, kuri vi
si mylime. Bet ir čia mes 
giliau to klausimo neapgal
vojome. Juk ir susivieniji
mui dar platūs dirvonai tebe
lieka išarti, ypač traukiant 
i savo organizaciją vaikus, 
jaunimą. Gi L. D. K. S. tik 
mažą dalelę jo ekonominio 
biznio tegalėtų atitraukti. 
Daugelis narių matytų rei
kalo ir galimybės apsidraus
ti vienoje ir kitoje organiza
cijoje. Be to susivienijimui 
jau nebėra pavojaus su
smukti. ypač jeigu kreips 
tinkamos domės į vaikus.

Gal ir nebloga, kad nestei
gėme apdraudos skyriaus iš 
pat pradžių. Tuo davėme 
progos labjau sustiprėti mū
sų susivienijimui. Tačiau 
dabar jau laikas ir apie savę 
pagalvoti. Galėtų kas pasa
kyti. kad ir susivienijime 
mažoka idealinguruo. kad jie 
vien savo biznio žiūri, kad 
kapitalus ligšiol beveik vien 
kapitalistinėse įstaigose lai
ko. kad nebešelpia Lietuvos! 
reikalų, kad gal todėl ir 
mums tas pats grasytų. Bet 
viena, tie reiškiniai susivie
nijime gali būti tiktai laiki
ni. Susivienijimas jau pa
darė tautos ir katalikystės 
dirvoje didžiausių nuopelnų, 
gi ateityje -galės padaryti 
dar žymesnės naudos. Antra 
— nereikėti! stebėtis susivie
nijimo vien bizniška krypti
mi. Juk jisai taip ir tam tik 
ir buvo kurtas. Tiesa, jo kū
rėjui a. a. kun. Burbai rūpė
jo iš jo padaryti tvirtovė 
prieš lenkus, įrankis nuo 4ls prie L. D. K. S. Gal rei- 
lenkų atsiskyrimui. Tasai jo

jų idėja mokįiriis aniątų.,*? £r • 
negalėtų L. D. ! 8, ir cen
tras ir kuopom tu o reikalu y- 
patingai susirūpinti ir už- 
mėgsti santykių su atatinka
momis amerikonų organiza
cijomis ir įstaigomis, kaip 
darbininkų unijų, taip h 
miestų, valstijų, atskirų as
menų laikomų amatų mokyk
lomis. Jaunieji pramoktų 
geresnių darbų ir amatų, už
tikrintų sau geresnį pragy
venimą. o ne vienas ateityje 
gal ir Lietuvai atvažiavęs 
padėtų kelti jos tekniką ir 
pramonę. Amerikiečiai tu
rėtų išgelbėti Lietuvą nuo 
vokiečių teknikų antplūdžio. 
Savo teknikų nėra; bile rei
kale visi šaukiasi i vokiečius.

Džiaugčiaus, jeigu seimas 
•rastų galimybės t.ą keletą 
minčių pasvarstyti.

Nuo širdies linkiu organi
zacijai bujoti narių skaičiu
mi. darbais ir turtais, gi 
šiam jubiliejiniam seimui į- 
rašyti savę aukso raidėmis į 
organizacijos istoriją. 1

Sveikinu visus —-
Jūsų Kuu. F. Kem-cšisi 
Dotnava,

1925 m., geg. 20 d.

[3^8 TADRE. Dovanos bmĮ 
įteiktos ketvergį t •pirmo ją 
seimo dienoje.! ;• i 7 : ’

' Karlai

1 kp., Boston, J.
Vinickas, 12 kp^ Bropklyn, 
N. Y. — artistas J. Bikinis; 
16 kp., Elizabeth, N. J. — J. 
Puzinas, S. Startislovaitis, 
A. Stulgienė; 51 kp., Cleve- 
land, Ohio — muzikas J. Či- 
žauskas; 72 kp., Detroit. 
Mich. — V. Barkauskiene, 
J. Kulikauskas; 103 kp., 
PhiladeĮphįa, Pa. — J. Gied
ris, J. Jankeliūnas, K. Da
nielius, Ig. Januškevičius ir 
P. Šimoliūnaaų ; . •

Vajaus pasibaigė, gi dar
bai ne — dirbkime ir ant to
linus.

Pndeką

Visiems darbuotojams, or
ganizacijos augintojamsj ak
tyviesiems nariams, varde 
visos organizacijos, tariu šir
dingiausius padėkos žodžius 
ir prašau nenuleisti rankų ir 

Fant toliaus.
Vajaus Vedėjas

'Visų-pirma rūpi man pa-{dargi užvylėme, paraginę dė- 
'Isveikinti savo vienminčius, ti į mūsų įmones savo sutau- 
kJŽ D. K. S. narius ir nares.'pas ir paskui negalėjome iš- 
k|įlaukus 10-ties metų savo j tesėti jiems savu pažadų.Tie- 
iri^ūižacijos . sukaktuvių. *a? lue« —
SSSjjp gi norėtųsi būti sn ju- 3) išleidome visą eilę gerų 
'^/dalyvauti-organizacijos [knygučių, brošiūrų ir gana 
''į^fiėjūje! Bet nei platus uoliai jas platinome. Bet 
r •• - ■ 1 mes nepajėgėme to darbo pa

varyti gilia ir plačia vaga. 
Nutarę sukooperatinti mūsų 
organizaciją, mes daug šne
kėjome ir skambinome apie 
kooperaciją, bet labai mažai 
padarėme, kad kooperacijos 
judėjimas Įleistų giliau šak
nis mūsų visuomenėje. Tie
sa, mes —

4) Įeiname į antrą dešimt
metį su žymiai padidėjusia 
mūsų organizacija (tai vai
sius uolaus ir talentingo dar
bo p. Daužvardžio). ir žy
miai pagerėjusia finansine 

' padėtimi (tai vyriausias nuo
pelnas p. Sereikos).. Bet.. . 
ir čia yra savas “bet.” Bet 
organizacija netruks sutirp
ti, jeigu jos. neriš .ateityje 
tampresni ryšiai, jeigu na
riai nejus stipraus ir naudin
go vadovavimo ir nematys 
bent šiokios tokios apčiuo
piamos naudos iš prigulėji
mo prie’ organizacijos.

Ar būtų galima kas pakal
tinti dėl tų visų trūkumų? 
"Nebent save pati turėčiau 
skaudžiai apkaltinti, kad tu
rėdamas narių pilną pasiti
kėjimą. neišvėriau prie vai
ro. o pu pustrečių metų dar
buotės prie “Darbininko,” 
1917-ais metais palikau Bos
toną. Tiesa, buvau per silp
nas. kad pasiimtą užduoti 

Tinkamai išpildyti. Reikėjo 
sustiprėti, pasisemti žinių, 
prityrimo. Bet juk ir Bos
tone būdamas gal būčiau ga- 

. Įėjęs tai bent dalinai atsiekti. 
-Bet ką-gi gelbės spekuliuoti 
dėl praeities galimybių. Rei
kia skaitytis su faktais. Žmo- 

; gus ir nenoromis dažnai žy
miai priklauso nuo gyvenimo 
aplinkybių. Faktas yra tas. 

' kad šiandien tik iš Dotnuvos 
begaliu kalbėties su savo idė
jos draugais.

Galės kas nusiraminimui 
pasakyti, kad socijalistai 
dar mažiau nuveikė ką nors 
pozityvaus. Jų organizaci 
jos per tą laikui beveik visiš
kai ištirpo. Liko tik gana 
pelningi tūliems asmenims 
bižnehai. Bet ' socijalistai 

! mums nei pavyzdys, nei pa- 
1 ’gūoda? Jie ne tam atsirado,

Ir širdžių vienybės. 
uJ^b/kakakus:' 10Tiai .metų 
l^jMgĮ&izat-i j os įsi kn ri m o 

broliai ir se- 
^a^įį^iž-'šiapus okeaao, ; iš to- 

visą mūsų- širdims 
Lietuvos — ši r- i

jsfeŠtt' organizacija. įeitu t 
■^«j^\dbyjntnieti sirnaujo- 
Mgįšf atnaujintomis jėgomis, 
irkad^audai'didesne energi- 
■^•^Jnntn mūsų užsibriežtns

'•Žpaaums dar daugelio dešimt 
V^škąktuviii ir , kad’ 

Jfcė&vieria/iš jų parodytų, 
y- "'^mįiį-priauginią'mūsų or- 

jos nariais ir nu- 
š^fe^Lsidarbais.

B . uO^ęr’.žiūriiit. gal leng-; 
fe sukristalizuoti mintis i r: 
fe Į^j^lįzjprįe -tikslių - išvadų.- 
Į/ ešW ir'dirbant organi- - 

Sįaįos sukutyje. Taip ir

bet sekant iš tolo .jos! 
gana aiškiai matytį 

lį.".įtyj^ūkumai ir reikalai. Sa-’ 
^dįaisatis atvirai pareikšiu.

-«i Jį<įįi|jĮr ‘ ir kitos rūšies ląikra- 
įgįąf (negudrus jų džiaugs-

oi'ganizacija Ilgšio!

;'j^a^ingų darbų buvo: 
' T»sa. iries —

»
irėn)e naują srovę 
lietuvių darbinin- 

atskirdami juos nuo 
beprasmės ir tir- 

ę*‘ «eio£.ĮUkos. parodvdanii 
' ė prakilnesnių idealų ir

Erkelių' tiems - idealams
. - Bet reikia pasakyti 

kad naes apie tuos
1S; .daugiau. šnekėjome' 
iįelįte. negu darėme ką 
praktiška,. kad tuos i • 

: priartinti k M.ęsneaP’ 
draugų pakan- 

.pneittionernis ir Į- 
Į kad Ji e y galėtų eiti

^j^o3ytil->keįiu-ir siek- 
^U^ibreztdjo ti kslo. ’

įkjrrėine spaustuvę, įsi- 
Jai yra suda-i

ĮrnuftiU-. „ .
kad ką nors pozityvaus sta- 

netui’ėdami tyti. Jų'uždavinys ardyti ir 
tautos pajėgas ir jie 

____«ia (tą uždavinį ;kaip, galėdami 
įbrolį zari seserįvykdo.' Mūsų'kitokie užda-

■•i'■• 
"č. 
&

tyti. Jų uždavinys ardyti ir

rioras paleisti i “‘darbą" 1 
sus nuodijančių duju rezer
vuarus. Jeigu Amerikos gy
ventojai žinotų, kaip r juos 
žada pavaišinti Japonai už.; 
kelių-keliolikos metų, visi’ 
bėgte bėgtų į kooperaciją ir 
tiestų broliškas rankas Japo
nams kooperatininkams.

Taigi ant žūt ir būt L. Į). 
K. S. turi patapti Amerikos 
lietuvių kooperatininkų .cen
tru. jau ne vien savo vardu 
•— bet ir darbais. Apie tai 
seimininkai tūrėtų labjausia 
galvas pasukti. r j

3) L. D. K. S. galės 'sarti 
ateiti Dėdes Šamo žemėje 
užtikrinti tik tuomet, jeigu 
pasirems ten augusiu jauni
mu. Juk tai aišku kaip die
na. Kaip pritraukti jauni
mą prie L. D. K. S. ? Nevi
si jaunieji tuščiaviduriai. 
Yra ir mąstančių žmonių. 
Tuos reikia surakinti ir i or
ganizaciją Įtraukti. Vienus 
galėti! patraukti kooperaci
jos idealas (jei tik būtų nuo
sekliai vykinamas; tuščių žo
džių neklausys) ; kiti gal pa
siūk va t y tų pine apdraudos- 
pašalpos dėtis; trečius ben
drai darbininkiška idėja, 
Kristaus mokslo nušviesta 
galėtų patraukti Gal reį-. 
ketų dar pagalvoti ir surasti 
kitų ypatingų motyvų, gąbpš 
eių priraginti jaunuolius aė-

Rep.

VAJAUS PASEKMĖS

DARBININKO KON 
GOS

bus ketverge ir pūtnyčioje, 
birželio 25 ir 26 dd., Monte-: 
llo, Mass.

i -Sesijąbus gražiajam Ro- 
mūvp's 3?arke, o praprogos 
})ai*apĮjos svetainėje, ant 

t. Ketverge-Vū- 
i vakarienė, 

vi- jTuric^ Maly vaus delegatai,.
. miesto yšįdiųinkai-į^ cbdzĮū-! 
ma Monfėllo lietuvių.

į Montelias.laukia. ir patar-
[tinA ktiodąugiausia darbi-

L. D. K. S. naujų narių 
vajus pasibaigė birželio 15 
d. Daugiausia vajuje pasi
darbavo! 2 kuopa. Sloiitellor 
Mass. — prirašė 138 narius.

Antra iš eiles seka 51 kp., 
Clcveland. Ohio.— prirašė 
113 naujų narių.

III, Detroit, Midi. 72 kp. 
— prirašė 59 n.

IV, Cambridge, Mass., 8 
kp. — prirašė 51 n.

V, Nevark. N. J., 14 kp. 
—- prirašė 36 n.

VI, S o, Boston. Mass., 1 
k p.— prirašė 35.

ATI, Elizabeth, N. J., 16 
kp., prirašė 33 narius.

Kitos kuopus prirašė po 
mažiau, bet viską sudėjus Į 
krūvą — vajus davė apie 
tūkstanti naujų narių.

KEISTUMO HĖ8A
Dažas išnaujb prie manęs 

prikibo, rašydamas kąd ma
nu logika keista. Apie tai jis 
rašė pereitos tiūbatės nume- 
rpje. Rašo, girdi, 4-kam ta 
ironija, tuščias kabinėjima
sis ir negalvojančių skaityto
jų kiaidiftimas.”-

Aš prieš- tūlą laiką nuro
džiau, kąd. kpoperaęijps pri- 

: Tatgi Vajų skaitome Ubai dėčkas nereikaliiiįakri' Tada 
pasisekusiu. Tįe^a, buvo ga- Dažas ėmė koopgnici^-ginti, 
Jima ne tt^tari^ bet dešimt Statydamas maifc|ko<|eraci- 

-jos priešininkų.} > Įtodžiau, 
kad tokiu ncsu/JDabar Da
žas^ prikiša. kačkĄš negalvo
jančius skaityto^fe klaidinu. 
Alano suprątimūč kjfeidini- 
;mas yra tadav kai dalykas nė
ra taip išdėstomas, kaip jis 
ištiknijų yra. Aš targ neiš- 
dėjau dalyko. Parašiau sa
vo nuomonę ir su jaįfalima 
sutikti, arba galės
S. sc'imas atmesti. Ntiomo- 
jiė* išreiškimas;Bėra<klaidi
ni imas. Todėl ne mano,-o Da
žo lorika yra keista.

V. S’creikar 
“D-ko” Administratorius

- a , - Į,; ■

pasisekusiu. Tiesa, buvo ga-

i pūkštančiu ftaojį narių gau
ti. bet kaikttrioĮns kuopinis 
ir na riami trinią, iniciatyvos 
ir drąsos — pradėjo Įsismą- 

r-ginti tik vajaus pabaigoje. 
' Taipgi reikia pažymėti fak
tą. kad daugely vietų buvo 
nedai’bas arba nors .jo šmėk-

ifrnkif jš visų kolonijų daly- la- O visų svarbiausia — tai 
vaut-i Darbininkų šeiminėse organizatyvio dėsnio neįver- 
pr a nuogose. Juk lielfryia tris tinimas. .Šis dalukas žmogui 

dartanjnkams L. D. K. S. sei- neaiškus ir gana — mat ric- 
mąviūro lienos tūrėtų būti bių dolerių nesimato, 
taūi-tikromis šventėmis, ar- _
ba nors šventvakariais: jei- 
gir jarrdieną' seime negalima Praeito iseiiuo skirtas do-

PIK NI KIS!i

Rengia Šv. Vincento Vyrų ir Moterų D-j« Brighton, HįĮes*

28 Birželio-June, 19|5

hcėtų su paties jhuuimd attso- ledu 
tikslas buvo atsiektas per ke- vąis tuo reikalu - pasitarti,

Šis piknikas bus gražus ir linkspias. Vieta graži ir patogi, .prie ežero? ’.jjįiis 
galima mdudytisf laiveliais pasivažitfiniir Žaisūv Buaprireiigta įvairių paa.jK,lb]i^;; 
iiimų, grajys ir muzikantai. Bus virves traiįldm^TČBrightoūVs' su NbrwMį’įjir 
South Boston ’as. su Ca<jįibridge’iu.

Ėrightoniečiai, kitrie važiuosit
Knųperącįj os-Svetainėj vai. rytel

Karais ir automobiliais reikia važiuoti sekamai: Važiuojant ią Bostono ; 
jų kolpni^.. ^žįųpjęiie iki Xai’wnod/Cei±,al> iŠten važiuoti Walpole 
ėdri St. f*riyaziąvusK WilsonSt, važiuoti ikifaųmos. . Visus ^.ečiaDR^lJG

. ...Jeigu, ^thvpifcukae neįvyks,. bus perkeltas aut, ĮJępos

ūdge’iu.



Stella Maris

dies.
Narė

graži

diege. ” Juzė atsižymėjo

LAWRENCE, MASS.

Devintinis

Birželio 14 d., šv. Pranciš
kaus bažnyčioje buvo Dievo 
Kūno Šventė, kurią mūsų lie-

r

ogrią kfanti&jo jęąip 

iško

jų drąugijoė pasipĮkthioT?. Ch 
imriųpąsiel^imu irūžgyrė S<- 
rySuo itiioąpręndį. ; Kuqon£ pir-

>, ėją bylp 
£ająwnn<

|ąike, rinkinio pinigą, 
. .dvi narės Teatriška Chcįrtr iv 

su didžiausiu .pdshyžHnų gelb
sti laisvamnįams kad tik; dau
ginu sūkolekiavus pinigų ir 
kad tik tas heapkėnčiainas aan- 
Mariečių kun. P. Garmūs būtų 
trisme pasmeigtas. O4‘Sanda
rūs” redaktorius liktų išteisiu ■> 
tas. Katalikai,: kuriems rūpi 
lįatal&ų gerovė ir garbė, tuo- 
mi T. Choro narių pasieN 
niu labai . pasipiktino i/ 
draugijų susirinkimuose tapo 
tame reikale t iškeltas klausi
mas: kaip tai gali būti, kad/Tl' 
'Choras priklausydamas I>rięl atstovų. Bet matant jog bus

tų Moterų Draugijos atstovių, 
čia jau pasigirdo balsas visai 
atbulai. Atstovės griežtai pa
reiškė, kad Aušros Vartų Mo
terų Draugija pilnai užgiris to
kį" T. Čh. narių pasielgimą ir 
yra griežtai nusistačiušios ap
ginti T. Ch. šiame klausime. 
Podraug dar viena atstovė pa
reiškė, girdi, programų išpil- 
i^nruo& gali bįūtiįĮad ir žy
das, ar koks’ reformatorius^ 
Toks Aušros Vartų Draugijos 
atstovių pareiškimas padare 
pasipiktinimo įspūdį ant vilų

noaaAift»8 Vartą Moterų 
Draugija kaipo vienintėlė 
draugija, lttri.Ua šią dienų tą 
pačią savo konstituciją šven
tai katalikiškai pildė ir pildė. 
Bet ve jau radosi ir tarpe jų to-

nedėtią bų^ SI

Iš am Maironiu parko.

nė4, vardo, 
jteų parti

jas Mataraspa-

©4 Mgitaip p**

mokytojos h _ 
apleisti woreesterį — v&^upjfc

Worcesteris juda visais
Jisai mano iPafriažiavo ant ri

JqąipQ.k»^Įikiškąf draugi ja <ga.- 
l§jo leisti ęayo nariams- taip 
ęfgtis žeminant visą katalikų 

. risuomenę. Tr kovo 25 d. Są- 
ryšib susirinkime pasipylė ręi- 
katovimai draugijų, kadjsąry-

sunku prieiti prie galutino re
zultato, ten esant gerb. kun. V. 
Vilkutaičrui, visi attsovai suti
ko pavesti teismą klebonui. 
Klebonas sutiko Ant ateinančio 
susirinkimo išduoti: nuospren
dį. Na ir štai 27 d. gegužės 
p«rts klebonas atnešė d]U laiškus 
— vieną K. D. Sąryšiui, Antrą 

T. Gh. Klebpnas negalėda
mas ilgai būti .susirinkime atsi- 
jprašęs išėjo. Laiškas;, kurį 
gerb. kun. V, Vilkutaitis para
šė, skamba taip: ‘.‘Nė vienas 
narys katalikiškos draugijos 

į negali laužyti Bažnyčios prisa-

ęįes pasielgimą. Sąryšio atąto- 
yįi po apkalbėjimo nusprendė, 
kad»T._Gh. turi tuos eavoaiąrius 
pta^ąlinti .iš, savo taįpo. žricad

. ^okmo^^pareągNąuose viešai
juosnepriimtųdalyvaųti ižpil-
dyaieprogitųųe. OjeigiT. Chų

čtfyK? JĮĮ^ki-^hymų.Jaį^-įat U0aH*riti i 
ijio, kad ir pafeęT. Cli. riiri TS-rpagelSą Bažnyčios priešams 
eiti išJC D. Sąryšio i/nesikkai- darbe, kuris r mintų Bažny-

deda užtarti laisvamanių dar
bus. Aš niekad netikėjau ir 
netikėsiu, kad minėta draugi
ja galėtų tokius darbus užgirti 
ir savo atstoves įgaliotų sąry
šyje tą pareikšti ir duoti savo 
vardą įtraukti į . sąryšio nutari
mus, kad A. V. D-ja užtaria to
kius katalikus šmeižiančius 
darbus. Brangios sesės, ap
mąstykite ir apsižiūrėkite kas 
tą viską daro, ar-gi jūsų visa 
draugija tą gali nutartį! Man 
rodosi, kad jūsų tarpe yra tik 
kelios laisvamaniams prita
riančios ne tvarkios moterėlės, 
kurios savo naudai tik tos jū
sų nekalta draugijos vardų 
panaudoja, tai-gi kaip sakiau, 
apsvarstykite ir stengkitės ap
ginti savo draugijos vardą, kad 
Aušros Vartų Moterų Draugi
jos vardas neskambėtų amžinai 
suriši® /plačią#.- knygose; 
Imap kad jįfeų i atstovės. *sako, 
kad jūsų " draugi ja užgyrė T. 
Chorą hūįrią ^pasielgimą prieš 
kun. P. Garmų ir tas yra užra
šyta nutarimuose, kurie buvo

vąrdo irjhodaai save skelbti 
anglą te^ari^aasę, kaųp vie
šą pąrdariiMoja,
tai ką-giju raiškia jūsų drau
gijos varias. Dar karią pri
menu, jms, sesės, aušrietės, 
kurios šią A V. Dr-ją suorga
nizavote, palaikėte iki šiam lai
kui jos gtrbę ir vardą, steng- 
kitės ir ari toliams būti sargy
boje, nes jus esate pirmutinės 
įr jūs pririjote visados prižiū
rėti tvarios, kad jūsų- darbai 
ir garbe nebštų darkomi kokių 
dviejų ar trijų nesusipratusių 

’|ir tuščios gerbės sau ieškančių 
ąarių. Tų jums veliju iš šir-

ta^lqbX pa
LDK8. 09’ kuopos suširibki- 

mas įvyks nedėlioj, birželid & 
<L, tuojaus po pamaldų, bažny
tinėj svetainėj. Prašomi arisi 
susirinkt ir užsimokėt prigu
linčias “Darbininkui” mokes
tis. Taip-gi atsiveskit naujų 
narių prisirašyt prie Darbinin
kų Sąjungos. Da kartą prašant 
neužvilkim teip ilgai mokesčių, 
juk galima kas mėnesis užsi
mokėt, yra lengvas užsimolj^- 
jimas, nes raštininkas kas piur- 
kutinį sekmadienį mėnesio bū-1 
na ant svetainės.

Bari. J. A. Milius

WOWB8TKR, MA8S. . 
iie-Taa

Gerb. kleb. kun. Vasys atva
žiavęs IVorcesterin pradėjo 
smarkiai dirbti; pasižadėjo dė
ti visų pastangų, kad visos 
draugijos gyvuotų kuosmar- 
kiaūsiai, nepamiršo ir Darbi 
inkų Sąjungos ir ‘‘Darbinin
ko” — žadėjo teikti savo nau- 
čBagiausius -patarimus.

LDKS. 7 kp. nutarė, kad 
kiekvienas*narys pirktų L. D. 
K. 8. šėrus ir stengtasi kuo- 
greičiausta • panaikinti visas 
organizacijos skolas.

X L. D. K. S. seimų išrinktas

racusę Univer 
York ^kistijoj.

■sesutes. Pranas mi

L “ Gebdrtiti tįdVo' Viėna' iš 
u:---- --------^ojC.*^biausių mokinių, dar baigdami

o dabiV liet ‘užsipėlhė ‘ ir 
‘ ‘ schoolarship, $^£ra $tip$P£ 
diją. Ji taip-gi atsižymėjo ir 
ant “g iri s-” basketbaH team’o 
‘ * žaisdama ’ ’ centre. Rudenį ji-

ju&darią - 
i^Ostret,” au < 
%wnių negirdėjo, ū 
Mti dar dabar gdMį 
buėį’^rad/ksd 

?°/a Dailhttėa ff W
tvti). .Tame vak

mokslo.
Išvadas padarius pasirodo, 

kad lietuviai yra visur pirmu
tiniai. Linkėtina šiems jau
nuoliams šviesios ir laimingos 
ateities! Teatras ir KondertĮt

šv. Cecilijos choras 
iant varg. gerb. E. ŠlapdJf&il 
iengė sekantį program^T

(1) Lošimas — “T^ 
kliuvo,” kuriame dalyvav 
Vaitkūnas, P. Šeputis irllf. į 
čiūnaitė. . ' ’

...... j (2) Koncertas:. (a>tuviu, katabka, gruz.at »pwk-!tam,ią naktellp _
M1pJ° ,, i i- ii Auvtant audrelė,” — sdo,Pa,nalllatIa,keg;erb.kun.F. Wamon.en (c)
M. .Iura>- dalyva-|(]vart choras;
vo apart kunigo .Turo, kun. F. daiįavimSls!..U.
X innauskis, A t. Duos narni į Petr6ni {e) uOi lak*to, 
ir \. P. Dr-jėlė, vadovaujant -- - -
O. D. Sideravičiutei. Šv. Ceci
lijos choras, vad. M. Dąiliutei, 
gražiai giedojo Litaniją prie 
.Saldžiausios Širdies, “0 Sąlu- 
taris.” “Tantum Ergo,” “Te- 
'gul bus pagarbintas.”
, Altoriai buVo išpuošti “Fa
langos” beržais, kuriuos parū- 

rio ir vietos katalikai veikėjo, pino P. Raznauskas. Gėlių bu-

Y0UNGST0WN, OHIO.

Nelaimė

Bėgy kelių mėnesių p-lė M. 
Kapturauskaitė sutiko antrą 
nelaimę: praeitą rudenį buvo 
automobiliaus suvažinėta, gi 
dabar, birž. 13, vėl sutiko di
delę nelaimę; jai važiuojant su 
draugais ir draugėmis kitas 
automobilius >mogė Į jos auto
mobilių ir labai sužeidė.

' Nuliūdęs

N0RW00D, MASS.

Moksleivai

Birželio 12 d. įvyko “Nor- 
wood Higli Schoorės” užbaigi
mo vakaras. Tarpi baigančių- 
jų matėsi ir trys lietuviai: Ju
zė Saulėniutė. Gendr.ūta Balai
tė ir Mikas Spiridavičius. Mi 
kas, tai p. Klemenso Spiridavi- 
čiaus, LDKS. 3-čios kuopos na-

” — choras; (f)'
— solo, O. ZodeiŽa;

k‘Važiavau dieną” —į
(h) “Man gaila”
ir A. Žodelis; (i) “.oWį>iJ
Jai” solo, .M. Adl

pQ -( j ) “O* kas sodneP^?
(3X Lietuvos HyrnnaŪv

ryayBuauę'ęruaftenGnEnirjta

L D. K. S. X TftS KONGRESAS
ĮĮJHUi

BIRŽELIO 25-TA IR 26-TA D. D.
šMlmiaga Vakariene grandiozinis koncertasį

Birželio 2 5-1 a dieną
»h; PASATUOS SVETAIN&JE, 7:30 vaL vakar*.

idte ii «viojątoetreHų, vaikų šokių, eilių, 
kalbėtojų kalbų.

nba(j0lfiĮilki. Tiktotas (tik 78c., o programa

Birželio 26-ta dieną
PARAPIJOS SVETAINĖJE, 7;30 vai. vakare.

Programe dalyvaus vietinis choras, po vadovyste varg. J. Banio, ir soUstfll 
M. Česniute ir M. Monikaite; pagarsėjęs damininkes L JuSka, HNew Havttu 

Conn.; p-lės M. ir 0. Gribaitės ir p-nia Skndrienė ii Bostono, V. Sereika, 
Cembridge’iaus ir keletas svečio iš tolimesnio kolonija. Šis koncertas žada 

ti toks, kokio nei Neateitoje nei visoje N. Anglijoj da nėra bnvę.

|ząn(a pritąikyvietos apiMnkybių ir tolimesnių kolonijų darbininkų tik 78 irSO centų. 
---- i------------------------------ ------------------------ - -----
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Jšim pi®.

.- ..Kįpąpijos klebonas, Ros- 
■B^birželio 27 d. š. m. mi- 
MHrios dešimt metų kuni- 
K> jubiliejų. "Kartu su tuo 
Bku bus atnaujinta taip 
I|Km88 “barbecue” (kepi- 

gyvulio), bus iŠkep- 
OSaKs, Boyle Brothers pa- 
HK jautis. Iškilmėse da- 
|K^ Mass. gubernatorius, 
BĮm> majoras, senatorius 
Bįk'ir daug kitų didelių po- 
Mferių ir valdininkų. Svar- 

kalbėtoju bus New 
■^majoras p. J. E. Hylan; 
■Bob tema bus kaip jis is- 
■P penkių centų “ferus” 
■r-Yorko mieste.

gUAIGt HIGH SCHOOL?
Bostono žinomo veikė- 

■IgA Jono Jarošo sūnus Jonas 
baigia garsiausiąją Bos- 

MMjloLatin High School. Atei- 
Hįįt&ą pčtnyčią gaus diplomą, 
■ntmas apsukrus vaikinukas 
wh susirado darbą Old Colony 
mmst Banke.
E* Birutė Jarošaitė, kuri baigė 
Efergent School for Physical 
SEdueation ant vasaros vyksta 
ttj Berkshire Tlills. Mass.. i 
B^mnp for Girls. Per vasarą 

mokytojaus. Prie nuolati- 
^įAo užsiėmimo ją pakvietė Chi- 
ĮŠtĮngos Šv. Kazimiero lietuvių 
Kakademija. Ji bus gym teacher 
Mfc>je lietuvių Įstaigoje ir teip-gi 
^lietuvių parapijinėse mokyklo
je.

Dėdė Antanas

CITY POINT

O d

Mi

Delko lošėjai ratelio nešioja 
savo uniformų marškinius išsi
vertę, ypatingai kuomet ateina 
lavintis!??

lūšną ir supratimą apie base 
bąli turėtų susirūpinti dėlei 
ateities.

parodė

Sjl.(MM).

i B.

valau c
penkt

•T.

Išgirdęs

Berniukus . . .Važiuosiąs

minus "yveno Cumbola, Pa.

aymuisi yrąyBpto nli- 
lių ilgio,, Jfao parapijoj salto, 
K kur seųno ąeaijoe įyyte) iki 
-‘beaehių*; nueiti trunka apie 
tris minūtąs. (Tbciel dėl kar
ščių delegatams pavojaus ne
bus). Šiltomis dienomis tas 
pakraštys knibždėte knibžda 
besimaudančiais, kurie suva
žiuoja iš apylinkių.

Čia yra ir garsios “L” 
Street’o maudynės. Jas užlai
ko miestas. Jos garsios ir pa
togios tuomi, kad čia galima 
maudytis “Adomo rūbuose.” 
Be to čia vanduo turįs druskų 
gerai veikiančių į žmogaus 
sveikatą.

Visu pakraščiu yra puikus 
bulevaras pasivaikščiojimui, o 
City Point’e yra ir keletas par- 
kuČių su suolais. Viename jų 
yra ir aųuarium (žuvynė) su 
gana turtinga kolekcija įvairių 
jūrės gyvūnų. Atdara kasdien 
iki 5 vai. vakaro.

Home runs, kome runs tai 
nuolatinis šauksmas lošėjų. 
Kiekvienas stengiasi pataikyti 
su lazda j kamuolį taip kad tik 
toliau jis nulėktų. Tai sunku 
atsako ne vienas. Pasakyti 
lengva. Kun. Strakauskas-ge
riausius home runs mums pa
duoda kuomet mes prasikalsta
me, tada tikrai žinai kad tai 
geras home run. .

(Ka*{** Broad Strttl 1

Jų SelmyiAy nVl»*k po kuntm- 
' — p*l, ■*••■, rendn*

kala* tik. 83.900, KiamkU 
|____ _ PIJ^VOKAS, IMS E. Bru»«Y

>wįf, South BukĮįmm jMatas. • < į

PARSIDUMA NAMAS
Ir pigiai, VtthniUną nereikia nie

kam pokyti, nes aS puts savininkas esu 
Namas 3 Šeimynų, .Ųl kamluirių. tuį^-gi 
teras jardas ir leidimas perniir) įlel jja, 

radžlaus jau pagaminta. Labai gera 
progti. NesigailCa kas pirks. PAUL 
MIŠKINIS. 291 AV. Third St.. So. Bos- 

on. Mass. (I»?:Ų

DR. A. A GOBIAN
tcKnurozam -

PARSIDUODA BRIGHTON’O 
i LIETUVIŲ KGPEfcACIJOS

i VALGOMU DAIKTU
KRAUTUVĖ '

NAMAS ANT PARDAVIMO
!»ROAI>\VAY. So. Boston'e. gražiausioj 
vietoj, 10 kambarių, visi įtaisai. Pigini. 
Mažai įnešti. Atsišaukir. Dlt. J. !_XN- 
ržll'8. ;kSl B’way. S. B. Tel. S. P,. -10ue

į TEL. So. BoetoaftOO—H'

A. L. KAPOČIUS
251 Brp&away Sa^Bton 

("K^ulvit" nsmtį
700 9 M12. ano iki 8 ir auoISO iki#vakire. 

Beredomis nuo 8 Iki 12 M dieni 
Sttbatomis nuo 9 iki 6 vai NmMsuoatomis nuo 9 iki 6 vai NecM 

guostis nuo 9 Iki 12 (pagalia tarti j

į' ATVYKSTA Iš VAKARO
£ Išrinktuosius Į L. Vyčių ]?>- 
felą seimą delegatus kviečiamo 
^atvykti iš vakaro ir dalyvauti 
^rengiamuose ,gi 
■Čia bus progos 

jaunimu.
togiau nuvykt 

iti su apsihuvimo vieta.
riau padarys tie 

įvyks nedėlioj ar sul 
pdar geresnę progą t 

inti su vietos lim
(.'aplinkybėmis ir t. t. Taintri 
prieš seimą galės gerai 

Todėl kvieėiame v
legatus ir svečius i Bostoną at- 
.vykti kuoankseiausiai.

tvykimą praneškite 
'Rengimo Komisijai.

Seimo Rengėjai

ų >o kmosc. 
įsipažinti sn 
Taip-gi bus

DALYVAUS W0RCES- 
TERIO CHORAS

Gauta žinia, jog
kričio milžiniškoj
Liepos 4 d. Pakan
vaus ir pagarsėjęs

: choras, vedamas rn
itniuko J. ......
įgavo Vyčių apskr
■Savickas nuo s-

ę Pampi jos vargon
maičio.

Ta žm.in
*m. V. T.

Kuriuos šie So. Bostono ■: 
“beaehiai” nepatenkina, tie 
gali važiuoti už 20c. į Revere , 
Beaches. Ten be pajūrio yra ’ 
ir visokhj ratų-ratukų pasitran- 
kymui ir kitokių pramogų. To
liau yra garsūs Nantasket 
Beachiai. Taip-gi su visokio
mis “pramogomis.” Bet iki 
čia reikia laivu pavažiuoti virš 
valandos laiko. Yra jų dau
giau, bet čia suminėti labiau 
populiarūs lietuvių tarpe. j

Kuriems delegatams bei sve-1 
čiams jūrą vanduo bus per šal- Į 
tas ar per sūrus tie galės nu-; 
vykti i Palangą ir ten tyrame | 
ežere pasimaudyti. i

Karščiuose vanduo kiekvie- 
nam labiausia pa,geidaujamas. 
— didžiausis patogumas. 
Bostone vandens ir gėrimu 
maudymuisi yra užtektinai. To
dėl vasaros laike So. Bostonas j 
patogiausias miestas.

So. Bostonietis

KELIAUS KITAIP
Šįmet 4 d. Lmpo?. So. Bo>to- 

:iai Į Palangą, kaliau? ne 
Įtrokai? bet puošniais hu=ai=. su 
l^ražiomis minkštomis sėdynė
mis. Jų paimta du talpinančiu 
po 35 ypatus, bot vietos jau 
^baigiamos rozrrvnoti. Mano- 
iina pripildyti dar tris. Norin- 

f tieji busais važiuoti vietas buri 
išanksto užsisakyti pas Vy'-iu 
kuopos narius.

SPORTAS

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
BERNIUKŲ RATELIS

Prmadienio popieti visi
Šv. Petro parapijos B 

ūkų Base Bali ratelio s”< 
1 MrN’ary darže kur p*-r

PATOGI VIETA PIKNIKAM
Kas šių vasarų norėtų niknikus rengti 
.arba ant vakacijų atvažiuoti, turime 
labai didele ir patogia vietų, netoli 
beachiai. KAZIMIERAS MICKEVI
ČIUS, Loįvell Rd.. Ilarvard. Mass- 
Town Farm. (Kelias per Lexingtu«?. 
Uoncord.

g,vwntoj; viskas tiuslerniškai įtaisyta. 
Saliioiuosb.s inušinos. Parsiduoti* už 
S6. KM). Phttejmes aitrias galite gauti mis 

54 Lincoln St., Rrign- 
"> iki Saio vakare.

( B.-3O>

HIGH SCHOOL
REIKALINGA MERGAITE dirbti į 

Real Estate ofisų, per vakacijų laiką. 
Tnri turėti prasilavinimo ant typewrit 
er’io mašinėlės. Klauskite laišku tiktai 
uit 306 Broadvvay, So. Boston, Mass.

OR. PUSKUNIGIS
1 GYDYTOJAS 
VIDURINIŲ LIGŲ

į vaL 9 Iki 11 ryt& 1 iki jpo nUt 
» ma ~ T Iki#rak.
, 889 Broadway, So. Borton.
’_______ T*L So. Boston 28L

naintii imi 
kirornis ši’unlmnis. plektrikos

Motinos! Jei ran 
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną.

LROVEs-sjefiklUS
DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
ku negu kiti mais
tai krūvon sudėti.
Trys gentkartės 
juo išaugo.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden. Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept. 2

GARADŽIUI VIETA
ŽenPi’.USČl k:

UARAGEN
Boston, Ma

ANT RENDOS
IR TAU REIKIA MORGIČIŲ 
PINIGŲ? NESTROKAVOK.

'ei tau trūksta pinigų įsigyti ntiosavy- 
>ę, ar tu nori l-n»o. 2-ro. 3-ūio staty

mui namo, jei nori jjerniair.yt; < ,i»:lr 
tini morgičių, arba ttarc’.uoti, matyki-

n.-iudingni:

GERAS NAMAS
•<>n St.. Koom 824,

TbL So. Bwton S7u

J. MACDONELL, H. D.
1 GoBmu ir
' onno v*lawdob; Rytai* Iii 9 r*L

Po pietų nuo 1—g
’ Takarali nuo®—v

538 B. Broadvay, So. Boston

skvrinin šildomi į*1 
užpakalio, i

Lietuvis Perkraustytoj as

J. J. MORKŪNAS

PAIEŠKOJIMAI

Ka-Atsiliepkit, jei
ji. teiksitčs prtinešti. nž kn
tga. P. UZUPIF.NF-. Menki- 

Sintautų vai., šakių aps- 
tis. LITHUANIA.

PADĖKAVONĖ
Mike Bluis, 501 Pine Hills 8t., 

Minersville, Pa. ražo: “Dėkui Tamst*. 
p> žnkaiti. už justj stebuklingai šutai 
sytas žoles, kurios mane sveiku padarf 
Turėjau vidurių did} suklet5Jimų. ski’ 
vio nedirbimų. gaivos skaudėjimo, nak 
tirais nemigo, dieglius viduriuose ir nle 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip až *u 
naudojau Jūsų žolių du pakeliu No 
805A. tai tas visas nesmagumas nt> 
manės dingo ir rellju kiekvienam žmo 
gul kreiptis pas žukaitj su negerais vi 

dūriais, o tos žolės ir jumis atitaisyt 
i Prekė 60c. už pakeU.” Atsiųsk 10c.

- | o gausi visokių žolių ir knygų katalogų 
< Adresuok taip:_____ ___
:i : M. ZUKAITIS

1 [ 449 Hudson Avė.. Bochester. N Y

VARGONININKAS
Paieškau nedidelės vietos, kur bū
bt galima atlikti bažnyčios parei
gos prie pašalinio užsiėmimo, arba 
atlikti ir zokristijono darbą, /bo
rą moku vesti gerai ir turiu kle
bono paliūdyjimą. Meldžiu ats:. 
šaukti “Darbininko” redakcijom

1« METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STORE
AKIŲ SPECIALISTAS

8W> W. Brosdvay, So Boston
VALANDOS; Nuo 9 r. iki T r. rak

Siuvėja
Siuvu visokį morern ilniparin

audeklų Ir'pot

X Prie

Vilk:

P. STANCĖLAITĖ 
598 East Broadvay 
South Boston, Mass.
’"->d Spuare Ib’orn 4

JUOZAS M. VERVEČKA
IVERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway

BR0CKT0N, MASS.:
684 No. Main Street

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

ry> ratelio matyt deda pasian
sas prirengti ratelį ir kiek ga
lima kiekvieną atskirą narį 
prie atsakančio prasilavinimo 
delei pėtnyčios lošimų sn Ne
kalto Prasidėjimo Parapijas 
berniukų rateliu.

Lošėjai kurie dalyvaus 
nyč-ios lošima;

P: P. Lukoševičius-
C: B. Jakunskas
Tst B: Juoz. Sanda
2nd B: Vii. Sabas
3rd B: Mik. Smigo] sk
S. S. Juoz. Losčinskas
L. F. Pof. Mareolionis

F. Adei. Valentas
B. F. Juoz. Vengras.

BOSTONO PATOGUMAI 
į Didžiausi Bostone patogu
mai vasaros Įnik*' tai maudy- 
jfffe. Jų yra daug ir patogių. 
(Jomis galės pilnai pasinaudoti 

vos Vyčių 13-to Seimo de 
tai. Ir patartina jiems pa 
ndoti, ypatingai tiems, ku 
toliau nuo pajūrio gyvena. I Pranc iškus Tjikoševieius Šv.

' So. Bostonas, kur seimas į- Petro parapijos berniukų rate-

PASTEBĖJIMAI
Praeinantis svetimtautis 

klausia vieno berniuko, kas per 
kuris nešioja mušimo lazdas? 
Ar nežinai kad tai Mikolas 
Crendolis, mū<ų maseot. 
vienas tas mažiukas berniukas

Tom« motinnmc. knrinc turi kndikiu- 
lv>t negali jų žindyti, rekomenduojama 
Tk.rden's Eagle 1’lcnns lwuik’itčnii- aTi 
lyra puikiausius pienas ir gerian-ia ■ 
Vniknis. moksliškai siimiilšy'as Ir pn- 
rengtas. Rorden's Eagle Pienas yra 
maistas budavojąs stiprias k<>|ns ir 
sveikus kūnus. .Ils kūdikiui suteikia 
svorio, kuris reikalinga sveikatai Ir 
■normaiižkuraul. Jis remiama ir reko
menduojama gydytojų per 85 metus dė
lei jo aogėtua kokybė*.

Laivu Dansonia
IIU-VCTA LIETUVIŲ UKRSŲ DRAUGIJA 

SocTFt IMass.

Nedėlioję, Birželio-June 28 dieną, 1925

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo nštria« ir kroniškaa užsieenė- 
jushtsi ligas- vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėlinusius metodus, kaip fnf: 
ultra-vioietiniaie spindulinis. kwart? 
žiburiu, thermo therepa. ir kltnis 
plektro medikališkni* budais. Eli
minuoju kraujų, šlapumų, ir : pinų- 
dulns savo l:ilx>rat<>rijoje. Nutrau
kiu N-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus Etiškais.

Ofi»o raUtndot 
nuo 9 ryte Iki 9 vakar"

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas----------------------S. B- 4900

Tel. So. Boeton 0829 
uurruvis dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS I 

4K Broadway( toutk BortM 
Qfi9O

MO 9 Iki 12:00 ryta tr tma 1:80 
Iki 5 ir oao 0 ^K> iki 8 rak vakar*. 
Oflaa* uždaryta* aabatoa vakarai*

Residencijo* TelejdiMi**: 0T7>M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 458BM 

s. unsEVKigsEYIČIUS

JOSTON’O DUAUGUy 
VALDYBŲ AIRESAI

3 V. JONO E V. BL. HSELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
i’lrmlnlnkas — M. Zoba,

539 E. Seventh S t, So. Boston, Kam. 
Telephone South Boston U6—J. 

vTce-Pfrminlnkas — J. Petnuska*,
250 Gold St, So. Boston, M *M.

Rrot. Raštininkas — J. Gllneefeto,
5 Thomas Pk., So. Boston. Km 

’in. Rjštinlnkas — M. SeikU
40 Marine Road, So. Boston, M-***, 

Casierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Bom, W***, 

Tvarkdarys — J. Zafkls,
7 Winfield St., So. Boston, Mm*. 

Draugija laiko susirinkimui tas tre
čių nedėldienį kiehleno m&esio, 2-re 
valandų po pietų, parapljo*lalėj, 4? 
E. Seventh St, So. Bostofi, JOat.

DR-8TB LIETUVOS IMTKRŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVO

SOUTH BOSTON, NLS8. 
VALDTBA

•irm. — Z. ZičkienS.
203 W. 3-rd St, So. Boston, M&m, 

'Ice-PIrm. — A. JanušonfetJ,
1426 Columbia Rd.. So. Boston, K***, 

rot. Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Maa*, - 

’in. Rašt — J. Key?,
115 G Street, Se. Boston,

žd. — O. Stanluliatš,
105 6-th St, So. Boston, tfsut. 

varkdarė — O. Mizgi rdient
184 8-th St, So. Boston, Vam 

trauglJoB reikalais kreipkiterisaiJe* J 
protokolų raštlniEkf. Drauda laito 
savo susirinkimus tos antri utamla* 
to kiekvieno mėnesio 7^0 rataare, 
parapijos svetainėj ant Pakto* gat
vės, South Bostoc, Kasa.

iv, KAZ1MIZB0 R. K.DKJ00 
VALDYBOS ANTKAiAl

Urmininkas — J. Jaro**,
225 L Street. So. Boston Mare.

Zlce-plrm. — J. Grabinskas,
157 M Street. So. Bosto. Mato, 

>rot. Raitininkas — K. JandomM,
1428 Columbia RA, S. Baton, Mmi 

iTnfnaų Raštininkai — K Jltoda,
8 Hatch Street So. Bosttą Mato 

UdlnlnkM — L. incldya,
UI Bow«a ft, Sa. Beata, Bato 

Pvarkdarys — P. Lasyto,
896 E. nfth 8t So. Besta, KML 

Draagljoa reikalai* kreipUtto vlaa- 
Jos | pratakotų rtititiinto-

Draugtja savo suatraklma* kito >*• 
mdOdlen] kiekvieno a^nrelol-OM

D . L- K. KEISTUČIO DR.-JO8 
VALDYBOS ABRISAI 

BOSTON, HA#
PIRMININKAS — T. ZnHeHu.

514 K. Broadvray, 8*. Mrtfc Maa*.
VICE-PIRM. Povilu BrAtl ‘

PROT. RAŠT. — Antanto-Mill Jto**,
450 K. Seventh St. So. Boston. Mato.

FIN. RAFT. — JncnpoK Viite-riSto
906 K. rtroadreay. S*. Ėoatt, Stato,

KARTERIUS — Andf. ZrttoH, 
«11 R Fifth St. So Mtffe

B«ai Katate tr PobUe Notaras. €M WMh1n*toa St, Boetm, Mato. 
1:80 vai. po pietų. AteMaralinl atoto-

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia genaus} packutžnį patarnavimą, todėl varta pa* jį 
kreiptis.

D. L t KetataBo Oratorija lai ko aa-

Sari ii. JžSfc&iA




