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KkttHlat {tai atspaus kis J< 
Kuko* Ir pMUrreatimu dsl fatdk 
taj ipaudog įiMtlprinlmo bu omu 

‘ taurauta Dievui Ir pačiai Dainy, 
čiai, ir fmonSma naudingesnių 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. P*. 
kol tą nesupras visi katalikai, mes 
negalimo tikėtis sulaukti spaudos, 
kuri atatiktą Katalikų Bažnyiici 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu 1Ž-

- daviniu. •

Organas Amerikos Lietuvi#
Y

Rymo Katalikų švento

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

DARBIKINKAS
diarninkais, ketvertais ib 

sueitomis. 
nstniDB .........

iiidftiiis .^6.50
darbininkas 1 

360 Broaibvay, Bostoų 27, Misa.
Tel. South Boston

< ŲTARNIOTCAB/ GEGUŽES 29 D.,
rr'lįt ■■■■-- rr.n.,— — . .... , '> , , . ,

Kaina 4 centai*

Pikių jų Blaivininkų, 
seimas Įvyks rugpj, 7 ir 8 d. 
1923 lietuvių parapijinėj sa
lėj, Waterbuiy, Čt.

KARO NEBUS.
Ėoz'ana. —. Kantikai tarp 

Turkijos ir Graikijos page
rėjo. Po tam tyčia buvusio 

: , posėdžio Graikijos atstovas 
Vc'niželos .pareiškė, kad su
sitaikinta.

• SUTIKO VESTI . ;

BEKYBĄS.
- - J

London. — Anglijos val
džia sutiko, priimti’ Rusijos 
notą, kaipo pagrindą' vesti 
dervbas. -

* SUDEGĖ PAŠTO SIUN- r 

TINIAI. -

IVorecsler, Mass. Ant 
paštinio traukinio ištiko 

- gaisras. Sudegė’apič~50 mai- 
. šų su'pašto siuntiniais.- V- 

ra spėjama, kad tarp paš- 
to siuntinių buvo lengvai už
sidegamų daiktų ir besitrin- 

, darni užsidegė.

paminėjimo Argentinos res
publikos sukaktuvių 4 žmo
nės laivo užmušti ir 10 su
žeista. Tas ištiko eks])lio- 
davus vienai anuotai.

• studentai'ruošia.
POGROMUS.

■ ■ ■ 1 . J €

Bavkarcslas. — Naujas 
-smarkus mūšis ' ištiko Bu- 
cliaresto universitete, kur 
anti-semitai studentai iš. ♦ ' " ‘ - • 
prekybos,, chemijos iį* mine
ralogijos fakultetų pradėjo 
mėtyti į žydus 'studentus 
smirdančias bombas. Astuo
ni. žydai studentai liko sun
kiai sužeisti.

DAUGIAU ŽUDYNIŲ

— Ant Kaukazo luiaiidų.

PRAKIURO DEBESIS.

C art ha y e, M e-. — Prakiu
rus debesiui ūžtelėjo vanduo 
iš • padangių. Gatvės tuoj 
tapo užlietos vandeniu, upes 
išsiliejo ant krantrr ir skie
drai pribėgo vandens. šito 

• miesto gatves pa vilto- į upes, 
kai kur gatvėj-buvo-(> pėdų 
gilumo vanduo. Automobi
liai turėjo sustoti, kiti plau
kiojo vandenyje'. Augštes- 
nesės miešto dalys išvengė 
tų bėdų. Daug nuostolių 
padarvta farnieriams.

MdsliVa.
Gruzijoj rusų sovietų val
džia susekė sukilimo pieną. 
Suareštavo ir pasmerkė' mi- 
riop 15 suokalbininkų. Gru
zija buvo nepriguliųinga, 
bet paskui buvo rusų bolše
vikų valdžios pasmaugta. 
Dabar gruzinai vis bando 
nusikratyti nuo Maskvos 
jungo.

IŠPLĖŠĖ DAUG PINIGIJ

Essen. — Ūrancūzų oku
pacinė valdžia’ iš vietinio- 
banko išplėšė 90,000,(100,000*

PERKŪNĖLIS KALTAS.

. Ifonstcmtinopolis^ -^ Ant 
Maricos Upės nugriuvo tik 
tas. Susekta, kad nuo se- 
nai ten buvo .pakastos minos 
ir perkūnija dabar trenkė į 
tas minas padare eksplioziją 
ir .nugriovė tiltą.
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■ PAKELE JlLGAS.

Varšuva. — Nesenai K pa
kovė buvo eksplioziją trijų 
bombų. Dabar Varšuvos 
vieno tautininkų laikraščio 
redakcijoj sprogo bomba ir 
sužeidė., teisių profesorių

VAIKAI PRIGĖRĖ. . LUzeclų. Po. kelių dienų 
profesorius- mirė. .

*

n

F it M ar y, — Mies
to darbininkams pakelta al
gos. Gaudavo po 50c. va
landoj.-■į Pakelta 5c. valan
doj. Dirba 8 vai. dienoj.

KONE KILO STREIKAS

• . Driiiiimoville. Que.—Pen
ki vaikai netoli nuo čia pri
gėrė šuliny Įtūžus 'šulniu i 
dangčiui, ant kurio j it' sėdė
jo-

-Buenos ; A y re*.. — Laike

i

i

r >

KIEK TURI SENIU.

Daryliu*. —’Francija tu-'
5,000,000 žmonių, kurie

ll?wa\ster, —'Mies
to darbininkai buvo beišeina 

t ■ u

streikam . • Jie reikalavo pa
kelti algas ant 8 c. valandoj. 
Majoras reikalavimo pildy
mą atidėliojo'’ir pagalios ga
vo praneš kad darbinin
kai eis streikam Tada ma
joras pradėjo derybas ‘ su 
darbininkais.

šfiiiomi turime garbės paskelbti, jog L. D. S. 8-tasiš. seimas i* 
Vyks birželio 26 jr 27 dienomis Newark’ė, N. J. šv. Jurgio Ar-jos 
salėj, 180 Nevy York Avė. Visas L. D. S. kuopas kviečiame arti- 

. minusiuose susirinkimuose išrinidi delegatus ir parengti mėžimų or
ganizacijos Įąbut Kiekviena kuopa 4mLtėišę siusti vieną delega
tą nito kas 10 savo pilnų nariu. Visas, kuopas ir narius prašome pa- 
slrūpinti atsilyginti užtęstas mokestis, kad seimo gerai pasirodytų.

Kaip žinomeĮ .pereitų mėtą L. D. S. seimas buvo nutaręs laiky
ki Šht mettyseimą Chįcagoj kartą su Federacija. Tečiau dėl kaiku- 
"rių nemažos svarbus Urieža$eią buvo pakeltas klausimas, ar -negeriau 

“ būtų laikyti semias anksčiau ir kurioj nors rytinią valstijų kolonu 
joj. Tada Centro valdyba atsiklauso L. D..S. kuopą.

■ X. D. S. Centro valdyba savo posėdyje gegužio 45 d. š. m, at
rado* kūd: milžiniška. L. py S.-kuopų didžiuma stoją už šaiikiiną

Ū. šiąmetiiiio. seiąio'' skyrium, nito Federacijos artimoje ateity- 
jo. ir rytiniu valstijų kolonijoj. Centro valdyba^ pildydama L. p. 
& kąopą norą įr pliskolbia, seimą minetoims dienomis, minetoj ko- 
Jonijoj. , -y ' -C’ . . N A '- • ' ’ ■;

- Tcsusiūbuoja LDĘ. kuopos ir visas li.etnvią kataliką daąbinin* 
kilkas judėjimas.7 •

•i. ;

ANGLYS TEBĖRA ' 
BRANGIOS.

11 Gbtfi iuylūn.—Ni ekuomet 
į>avasario laiku nebuvo taip 
daug anglių perkama, kaip 
šiemet. Matyt žmones nori 
išnnksto-^ Beniai parūpinti 
ša.n auglių. Dėl didelio pir
kimo anglių pafalavejąv kai
nu- nenumiišo. .Tebesą ''to- 
Įsius dainos," kokios baro žie
mę. .

. 1‘RliiifH ■AtJiRIĖOS

• . ,. .......o»‘»r ’

, . Ryma*. ■ Svviitasįš Tė
vas priėmė - audioneijon ■ A- i» > * >■ «inwuv .

4ųęrikųš- lafvyno ’ jureiyiriį'dirbo.;stęngdunnm ..Išlyti 
Tie Amerikoslaivai dabar 
yra Neapolyje,;'• ųRvęiitąsfe 
Ternš .Amėrlkos jumvmmx; 
sūloike apąštaĮišką pajamų- 
niin-ąl

I . *■

fc . •>- , . •- - .

Šiūpagarba, • • . - . ,
. y ’ ŽKHBA, ĮMW

J. TUMASONIS, SetoetortuB, '

■3.'

12 balandžio dieną atvyko 
Kaiman pirmasis nuolatinis 
Šv, Tėvo atstovas Lietuvai. 
Lietuvos- katalikams yra tai 
labai svarbus atsitikimas, 
todėl reikia apie jf plačiau 
pakalbėti. . ’ ’ '

Lietuva buvo netekusi neT 
priklausomybės ne tik polu 
■ :iniu, bet- ir bažnytiniu at
žvilgiu.. Nebuvo pas mus nū 
vienos grynai r, lietuviškos 
dijecezĮjos. Žemaičių dije- 
cezijai priklausė didesne et
nografines Lietuvos pusė, 
bet. drauge, su: Kuršu ir Gu
vių žemės dalįni. ; Vilniaus 
elijerezijai priklausė gana 
daug aukštaičių, bet jos li
ros sieke ligi Būgo ir Voli- 

iiijos. Seinų, dijecezijai pri-' 
klausė visa Užnemunės Lie
tuvą, bet Seinų .vyskupo 
valdžioje kita tiek buvo len
kų. Ir pačius Lietuvos di- 
jecezijos buvo paskirstytos 
Į dvi bažnytini provinciji: 
Seinų dijecezija priklausė 
Varšuvos, .Žemaičių .ir Vil
niaus . Mogilevo metropoli
jai.

Jau šitoks bažnytines ad- 
'miuistrarijos. atžvilgiu Lie
tuvos. suskirstymas nėjd mū
sų tautai Į sveikatą: vietoje 
jungti, tolino atskiras. lie
tuvių tautos dalis, išdirbda
mas jose skirtingų ypaty
bių.

Bet pragaištingiausia bu
vo Lietuvai, kad visa Kata
liku Banžvčia buvusios Ru- v v
sijos, ribose buvo nudažyta 
lenkų spalva. Rusai mūsų 
Bažnyčios kitaip ir nevadi
no, kaip tik “lenkų Bažny
čia,”- Ir tas vardas buvo vi- e
sai teisingas: vyskupais bū
dato bemaž išimtinai lenkai 
ar sulenkėję lietuviai, kapi
tulose sėdėdavo tokie pat 
žmonės^ seminarijos buvo 
lenkiškos, . kunigai lenkai, 
arba sulenkėję.
. Nenuostabu, kad iv Ap. 
Sostas težinojo Rytuose tik 
vieną ‘ ‘ Lenkų Bažnyčią. • 
Šv. Tėvo raštai, skiriami 
musų' .kraštui,- būdavo rašo- 
mi - ■ lenkų Vyskupams.” ■

Šitokia dalykų padėtis la
bai buvo paranki lenkų en- 
tįekams. Jięms bažnyčios 
reikalai, kaipo tokie, nerū
pi, Jiėtnriiit savo Įtakojo 
Lietuvos Bažnyčią galima jį- 
pukiai išnaudoti. lejikimmp 
reikalui. Todėl lenkai kaip 
:kąd: < Entėittūs- vaistybesoj 
Taip ii* Vatikano išsijuosę, 
' ''' > 

kad- jokios Lietuvos iŠtikro 
• mūsą, kaiĖEiėtūva "—tat ilk 

tos. parįjįM Lenkija* piMyiiū. 
rijai 'kad tiį kurie Mkirm*! 
nuo Lenkijos, jr nuo

v

Katalikų Bažnyčios, 
pakraipoj dirbo Romoj ii 
senieji lenkų diplomatai 
kaip ftkirinuntai ir Zales- 
kiaiyfm^^^
prie Šy. Sosto lenkų atsto
vybe; dirb.o jie, savo reika
lui išnaudotam plačius sau- 
tikins ir spaudą.

Bet Šv. Tėvo diplomatai ' 
yra labai patyrę žmones ir 
juos apgauti nelengva. Len
kų. Šmeižtai; iš inūsų . puses 
Romoje, buvo neutraližuoją- 

■ mi. jau tai tam tikrais ■ me- 
morijalais, jau tai gyvu žo
džiu nuo to laiko, kai 1919 
metais buvo Įsteigta prie 
Vatikano .mūsų , atstovybe,

Šv. Tėvas turėjo apie mus 
žinių, vienu-kitoms griežtai 
priešingų-: lenkai tvirtino a- _ 
pie mus vienaip,' mes patys 
aiškinome visai kitaip. Tie
sai ištirti-jau pernai metais 
Šv. Tėvas buvo atsiuntęs sa
vo Vizatorių, kuris būda
mas italas, taigi žmogus be
šalis, Turėjo savo akimis pa- 
matyti, kas gi ištikrųjų yra 
ta Lietuva ir kokie gyvena 
Čia katalikai.

' Ap. . Vizitatorių buvo vie
nuolis tėvas. Zeehini. Atvv- 
kęs Lietuvon, jis aplankė ne 
tik mūsų miestus su jų kata
likiškomis ištaigomis, ' bet 
buvo ir daugelyje . sodžiaus 
parapijų, visur' iškilmingai 
priimamas ir nuoširdžiai 
sveikinamas. Tėvas Vizitą* 
torius ats igero ti' i ingai e,j o 
mūsų žmonių pamaldumu 
ir prisirišimu prie Bazny- 
čios bei Ap. Sosto, Matyt, 
Vizitatorius aiškiai pabrėžė 
tai ir savo pranešimuose 
Ap. Sostui. Vizitatoriui su
grįžus Romon, mūsų Val
džia netrūkus gavo praneši
mą, kad Vatikanas pripa
žįsta Lietuvą dęJure, šisai 
pripažinimas Įvyko kur kas 
pirmiau,, negu Eutentes val
stybių pripažinimas.’

Tų pačių perėjusių metų 
rtidenyj.e sužinojome kad ta- 
,sai pats buvęs Lietuvos Vi
zitatorius tėvas Zeehini yra 
pakeliamas i arcivyskupus 
.ir skirmnas Lietuvai nuola
tiniu Šv. Tėvo Delegatu. 
Nuo. pirmutinių apie tai.ži
nių praėjo dar apie keturi 
menesiai.- Mūsų atstovo prie 
Vatikano pranešimai ‘ "Val
džiai pasklydusias žinias 
patvirtina oficialiai. Ir štai. 
12,.balandžio men j dienų 
vykstą 'Lietuvon. Jo Eksce
lencija Myrros ArcivyskiL 
pas Anfoninas. Zecchini, kai
po nuolatinis šv. Tęvo mm 
su šaltai Delegatas.

Vadiiiaši, katalikiškų ji tjė- 
tuvar jaįn nereikalauja j o-- 
klų ' ta vphiinkų, pati t i e- 
sioginiąi slieina į santykius- 
sū Bažnyčios .Galvm -Reiš
kia, Ivnkiy globa jau pasi
baigė, dtmsų BaBiyčia galu

tTol'io. -A Japonijos augs- 
tidji valdininkai veda aš
trius ginčus dėl santikių su 
Rusija. Daugelio yra tokia 
nuomonė, kad reikėtų pra
dėti pirklybą su Rusija.

TURKIJOS UOSTAI 
. UŽDARYTU

Konstantinopoli*.. — An
garos valdžios parėdymu vi
si Turkijos uostai uždaryti. 
Artinasi karo vėsu!a, ’

Braukt o n f Mass .--AI. I< va- 
raciejus, 20 m, .amžiaus vai
kinas, susilaukė -mirties be 
laiko. - Jis dirbo aptiekiĮj, 
kurios savininke yra apy
jaune italė. Dirbo toj' ap
tiekė j, ir kitas • vaikinas. 
Abu buvo kandidatu i vyrus 
italei. Netikėtai vienas kon- 

’kureiitaš M. Kvaraciejus ir 
.išnyko. Tik kol kas nežinia . 
ar pats panaikino save," ar. 
kas Įeitas tą jam padarė.

NELAIMĖ;

‘ RIAUŠES.

TFr / 'd e n, Vokiet i ja.—R i ai i- 
šėse buvo užmuštų 7 ir su
žeistų arti 100. jvairios rū
šies riaušės eina daugelvj e 
vietų, kur ■ francūzai yra 
okupavę. - ■; --

Detroitu Mieli.n— Sti’yt-ka- ’ 
ris susimušė su autoniobiliii- 
mi. Žuvo vietoj 7 žmonas.

PRAGARO KATILAS
VERDA;

t

tinai atgauna savo lietuviš
kąjį veidą..

Mūsų dijėėezijos' jau tuo 
pačiu p.aliuosuojamos nuo 
priklausomybės senosioms 
savo metropolijoms ir ima
mos belarpion paties Šv. Tė
vo globali, kol nebus’ nusi
stovėjusios Lietuvos sienos, 
kada bus .galima sutvarkyti 
mūsų I mžnytine -provinei j a <

Juo artimesni santykiai 
tėvo su vaikais, juo dides- 
1 ūs jų meilės ryšys. Mes. 
Lietuviai katalikai, visuo
met gerbėme ir mylėjome šv. 
Tėvą, kaipo šv. Petro Įpėdi
nį Viešpaties Kristaus vieti
ninką. Šisai7suėjimas i be
tarpius su šv. Tėvu . santy 
kius juo padidins mūsų mei
lę ir prisirišimą prie Ap. 
Sosto. ■ ,

Todėl atvykimas pas mus 
šv. Tėvo Delegato visais at
žvilgiais yra begalo svarbus 
1ie tik lietuviams katali
kams. bet iv pačiai Lietuvos' 
valstybei.

Nuoširdžiai sveildndauu. 
Jo Bksceleneiją Ap, Delega- 

• tą linkime jam; kuogeviam 
sio„pasisekimo,jo darbuose;

. ąKauno “Laisve^) ? -

LIETUVIAI DJfiBMNKAI, ATMINKITE!
Kad ?MĮaiibįmųkasls jąų parduoda Lietuvos ■pinigiį^-lG : 
tų perlaidas ir savo ckatigams :darbiiiųil<ams suteikia , 

; patarrniviiųą/ fMLgi vįsi tie, kurie iioritę,^kad . Jūsų 
ąiiųfeūii Lietuvon pmigai patektų f Jūsų giminių raū* 
kaŠ£ visuomet krei^kitūs jias uDARBINĮMKĄi’\ jisai 

visimmvt įmosirdžiai Tumk ptaaimnus.
Darbipinkai;\tsimkite kad“Darbmmkas” yra:Jūsų.

[ DIDŽTAGSUS ■ĄRADGAŠ. "...'. . •'; A.... /'■;' -L 
ŠiųsdanŪpimįtis^r klausdami litų kalnų Aįsumnet adre*. 
suoki! ęjaišlms šiaip t • , • i - ...L •.

- ■''./"i L^^D.ARBlNiNKAS ’̂ - -■AVA . 
36BAVost Broadivnyy \ Boston/M, Mass

London. — Buvusis Ang
lijos pumikūasVLhū^cL’GėT^r- ~~ 
ge kalbėjo Edinburge.- Jis. 
aiškino apie Europos.padė
tį.’ Šake, kad Europos tau- 4 
tos iš karo neišsiuešė jokios 
pamokos. . Visos tautos ma
te karo baisumą ir nei vie
na netik negalvoja apie tų' 
baisiiinų. išvengimą ir-karo . 
prašaliiiimą, bet plargi visos 
ginkluojasi.’ pienuoja nau
jus užpuolimus. Sakė, kad 
Europa tai • tarsi pragaro 
verdantis katilas. • • ff

. ViOhhiyh/n. — Garsusis . 
daugelio laikraščių savinin
kas liearst pareiškė, kad jei. 
demokratų partija' išrinktų .• 
Kordą kandidatu į'preziden* 
tus, tai tada liearst ji rem
tu. . Iš to- kilo daug kalbu a- 
pie tai, kad Ford gali kar
tais apsiimti kandidatuoti į 
prezidentus. ' Tada jo išrin
kimas nebūtų abejotinas.

PRIŪME REZIGNACIJA

Varšuva. — Prez. AVoęie- 
ebmvski. priėmė Lenkijos 
prenuero rezignaciją/ Vėl
ios, naujas promioraų, būda- 
riueja naują miuisterių ka
binėta. ./ . ' • ■: . J.

■ \
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[L , ]Eina 1M South Bofiton’o Utarolnkala,
• ■ Įtotvei'gals Ir subatomir. Leidžia Ali.

Ljbtuvių Rymo Kataukv Sv.' Juozapo 
fiuuteomntu S^jtoga.ifn .

t .,,, ..-

r “DARBINI N K A S”
JThb Wobkeb)

tĖH* LnruAisiAif Tbi-Weekly Pabėk ■ 
Eubllshed every Tueaday, Thursday,

I • . f
jūi4 Saturday by* St. Joseph’b Lxtk- 
U£WlAW R. C. Association of Labob.

' V. A/'-V!-
“Eriterca aš second-class matter Sept. 
12, 1915 at the post office at Roston,

. Mass,, under the A et of Mareli 3,1879.' 
“Acceptance for malling atspecial rate 
pf postage providedL for iu Sectlon 1103, 
Act of Oct. 8,1917, authorized on July 
12, 1918.”
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•• ’ [“Turtu Norma” lietuvių j prisipirkę daug dolerių
kalboje. Paraše Uosis. markės kainai puolant, tuo- 

I1V VjIvl llViJĮVO Jonas Vinickas, jaus ėmė parduoti dolerius,
' w w. y # L------------\į tikėdamies daug pelnysią kį-

llllfl61imn ' DIDELIS STBEIKA.S laut markėms.
U UWJ*M*V DUJinOJ. Bet veikiai prakišo visk®,

—. • —- - kumnet gauta kitų žtaitį,
ma apie 1,800 ūkininku ko-į Essen- ~~ Uortmundn - ir kad Poincare pasilieka vie- 

■ " _ kitur vokiečių komunistų toje.
sukeltas darbininkų streikas . ———■

_ Mėsininkų pelnai. j 

j Skaitlinės nemeluoja, bet t |t3„Kp,Ta« rinTninmini. sTTPiKHsi
S ™ skaitoma tik apie 30 tougi- pl“ta kaiP p0 H STOVI
an^lų piiėzodis. ,Kąi-ku-f bet visos didžiulės Jos Kuhro teritoriją. I Už NAVO.
rios kompanijos parodo la-,3 v ; vl.fe0S y J Dortmunde vokiškoji no- -—-
bai nedidelius dividendus. (Bikago.^ Gatvelcamj '

nuotat takmidziasi, M VosĮ^1^ kooperatyvus; soyja šiame mieste Avimus. Nori gauti .dm-
galus su. galais suveda ir. tomistą gaXw Jie«*>' Auloje

imdami labai mažą pelną, 4*01 fa so^ ? ,n1 ? e^iec j miestą ir laikosi sa- ir
negali mokėti didesniiHivi/^0®6“^“ tulals U liUkobl sa Į ■
dendų kaip 10%. Vienasis 
tų mėsininkų, susikrovęs 
jau daUgeIrmiiijbiita<ttaerių 
nesenai pasakė reporte
riams, kad jisai nešioja per
nykščius batus ir vaikščioja 
su užlopytomis alkūnėmis. 
Bet pažiūrėkime, kaip jie 
skaįtliuoja? ■

’ Didžiausioji iš Chicagos 
skerdyklų kompanijų “Ar- 
mour & Co.”- pagal “St., 
Francisco Star,” inkorpo- 
ųtavo savo biznį 1916;ais mė
žtais ant20milijonųdol. Bet 
šių metų pradžioje jo kom
panijos kapitalas sieke jau 
210 milijonų dol. Kaip ji
sai darydavo su pelnais? 
Jisai’ jų neišmokėdavo šė- 

buvo kas mus veda ir kelią ^ms, . bet išleisdavo vis nau- 
; nušviečia. Mūsų vadai ir ta-į 
teligentai, jei kuris ir. turė
jo šiek-tięk supratimo apie 
kooperacijos idėją, tai ne
norėjo į.tą judėjimą maišy- 
ties arba dėlto kad nematė 
sau tame pelno ir išrokavi- 
mo, ąrba dėlto kad nenorė
jo pykintįes su pirkliais- 
krautuvninkais. Kapitaliz
mo sistema ii juos ’tatraukė, 
suspaudė, pasirišę ant biz
nio virvutes — dar- labjaus 
gal negu . paprastus . darbi- 
•ninkus, dėlto tai darbinita 
kai ir lieka-be vadų, be už
tarėjų.

2) Neturėjome tinkanuį. 
vedėjų mūsų krautuvėms. 

.Kooperatyves krautuvės ve
dėjo pašaukimas, šiandien 
beveik taip svarbus, . kaip 
kunigo. Jisai yra naujos ga
dynės pranašas, ir pijonie- 
rius. Iš tokio vedėjo rėika- 
laujama bent šiiį keturių 
svartaaiisių ypatybių: a j tū
ri išmanyti gerai prekybą, 
b) turi .suprasti gerai ko
operacijos idėją ir jos rei
kalų. vedimą; turi būti pat
sai savo- kooperacijos nariu, 
ir ją visa širdimi mylėti, c) 
turi būti sąžiningas žmogus, 
d) turi turėti malonų, pa
traukiamą būdą ir mokėti 
su žmonėmis gražiai apsiei- 
,ti.

Mos beveik - neturėjome 
tokių vedėjų, kurie turėtų 
visas čia/paminėtas . ypaty

bes.-- Vis tąi šio, tai to truk
davo, o kartais kitam lietai- 
mingata ir visų tų keturių 
ypatybių trukdavo^ J ;- 

/ Jeigu / jisai nėteisingas 
žmogus ~vtai nuo naminio 
vagies negi apsisaugosi, /y- 
pač kad narių tarpę-, itatai ta- 
pašitaikd. prityritųų Icontro- 
Įtarių., O jeigu liurbis arba 
pikčtariut — tai irgi ne įdek 
tepasi(lžiaugsį, Nuvarys te- 
mį ’niio kojųų ųitbaiclys ..pir
ko j us. -v .Vel-gb viena iš,• ” blo
giausių vedėjų ydų buvo tįų 
jau! jie neturėjo, gero, supra
timo apie ko-oporacijos ide- syklin. Apie "tai dar _ 
ja ir kad nesistengė reika- besimo kitame straipsnyje 

" ” . .... -ą ( ( . i

KODĖL MŪSŲ KO OPE- mc. Mes nejpme.josna pirk
ti, mes jas apkalbinėjome, o 
paskui mes kažin kode! rei
kalavome sau nuošimčių ir 
dividendų, ir labai pykome, 
kad^Amunis jų nedavė, 

j ^/žinomą /^aip/bų^o/nedel- 
to, kad mes būtume‘jau taip 
nedori buvę, bet labjausia 
dėlto, , kad niekas mums tųi 

; dalykų gerai nepaaiškino, 
kad mes savo tarpe neturė- 
joine nusimanančių. koope- 
ratorių, kad mūsty inteligen
tams gal per mažai Šitas ju
dėjimas terūpėjo. Dėlto, ir 
kooperatyves apšvietos dar
ias pas mus visai buvo už
mirštas ir apleistas. Į susi
rinkimus nariai ateidavo, 
kad pąsipešti,z pasibarti, 
pripliaukšti 'visokių niekų. 
Varydavome ilgiausias ir 
darniausias diskusijas de' 
kėlių biznio centų, apie ku
riuos neką ir tesuprasda- 
vom, o dalykų esmės nie
kaip negalėjome užgriebti. 
Visi buvome . lygūs neišma
nėliai. Ir negalėjome mes 
augti ir mokinties, nes ne-

r

R AT Y VAI ŽUVO?
•

Iš kelių dešimtų koopera- 
tyvių krautuvių, kurias lie
tuviai'buvo inkūre Suviėny- 

Mstij bėišlikfcgy-/ 
vų tik gal 1 ik^/y Kitos 

— uždarė duris, arba per
vedė biznį pavieniams pirk
liams.

.Kodėl taip atsitiko ? Prie
žasčių buvo daug ir įvairių. 

' Turime mokiiitiek Jš klaidų, 
kad daugiau į tas pačias ne- 
beinpulti. Tad panagrinė
kime nors svarbesniąsias to 
nepasisekimo priežastis.

1. Turėjome geru norų, 
'bet nešinojome nei kaip to 
darbo griebtis, nei kaip jį 
varyti. Steigėme krautuves; 
dėl biznio-, dėl pelno, dėl pa- 
sipeįnijimo ir įsteigę manė- 

’me, kad mūsų krautuvė toks 
pat paprastas biznelis, kaip 
ir visi kiti panašūs bizniai. 
Mes ir . stengėmės dažnai 
taip viską nustatyti ir su7 
tvarkyti, kad mūsų biznelis, 

•gink Dieve,- niekuo , nesi
skirtų nuo kitų biznelįų. 
Męs nežinojome, kad. koope
ratyve krautuvė tik pavirsi
mu gali atrodyti kaip kitas 
biznis, bet kad jos visai ki
ti pamatai, kita dvasia, ki
ti principai; kad mūsų 
krautuvė įsteigta ne pelnui, 
bet nartų taupymui ir bend
ram broliškam veikimui iš
vien; kad toji mūsų krautu
vė tai naujo pasaulio, nau
jos tvarkos pranašas ; *> kad 
tai plyta į naujus žmonijos 
rūmus.

Mes įsteigėme krautuves, 
bet mes jų nemylėjome ir ne
buvome joms ištikimi. Mes 
lieko nenorėjomo joms duo- 
i, o daug iš jų reikalavo-

bai

♦-v

t

| ir viskas.
. . i vo nozieilose - i Vilijos- prezidentas 'Win.

mais ir skiriasi, teeiaus vie- vu.y, , ninnhir HniTCTT.mn« .iii ir kM sudarė, taitaį.vi- . vl(^.kW^l ke‘ . S

Sąjungą, kuri įsteigė Ceųt-r’1C darbuojasi įsjudmti . ■snmpvnifi mums už-
ralius sandėlius ' sgsę Rufao teritorijų. sa. M0ii«l MunazuiU munjs uz- .

koma, nori įkurti sovietinei “K??®®1!- Suurdie tad jie ga-
Kaimenių ... • w.Ii rasti priemonių paclidin-

dTaūclosdraitgija^ Į Prancūzų autoritetai, ku-l^* Jiegalipadidintinžmo-
Dešimts metų atgal Wood- rie, okupuojta teritoriją, į Į k^snk 

bridge, N; X ir apielinkės tai šaltai žiūrisi.. Leidžia plaukos dideles., Tegul tik 
farmeTiai inkūre'kooperaty-vokiečiams žudytis. . pie Pal0C.0 Vle^al savo pajų
vę apsidraudimo nuo ugniėsl Berlynas. — Berlyne gau- Wgas‘ Tuomet pubh- 
draugija. Jie daug prisi- ta žinių, kad Rufeo terito> 3^ ^as čia veikias, 
kentė nuo karstiniu rijoj streikas plinta ir ko- M^Hikai gi nori didesnio 
kompanijų, kurtas lupo di- munistai visur ima viršų. ' hzmokesmo ir 3,ie tai ^gaus. 
deltas mokesnius ir tuos mo- ‘ Vokietijos. ’ - vyriausybė APle Kit Jviegų .
kesnius vis dar keldavo. De- prancūzų autoritetams pa-PIllomollta> 
Teitais metais kooperatyve! tamtė reikalavimą, kad iš \
apdraudos draugija šutau-kitų vietų vokiečių policijai z i
pė savo nariams $145,000.00. butų, leista .keliauti į apirn- ___  :.
Tik vienais pereitais metaisįtas streiko vietas ir. kovoti-Danijos 
naujų apdraucįų . gauta už šu kįlanČiąis komunistais, karo laivo-Gejser ištiko eks- 
pusantro milijono dol. Kad. Neš paskui gali pasirodyti Į pltazija. Sužeista47jurei- 
daugi gaisrų buvo labai ma- pervėlu. .
ža, todėl'mokesnis buvo š‘u- Čionai kol-kas nesuprata 
mažintas nuo $9.06 nuo tūk-Į tania, , kokius tikslus turi, 

francūzai, jei jie nėmalši- 
šina keliamu komunistų 
riaušių. -

Pernai rudenį . Federaci; 
* ■ jos Kongrese visi buvome 

Susirūpinę moksleivių 'rei
kalais. žvarbu .tai katali- 

,! kiškai Lietuvai, kuri vis 
dar tebekovoja už laisvę ir 
kaipo vienatinio savo išga
nymo laukia sau geresnio 
vadų, tikinčių, dorų inteli
gentų. Bet nemažiau svar
bu; tai ir išeivijai; kuri gal 
dar mažiau palyginamai tu
ri' tikinčios inteligentijos, 
negu Lietuva. Mums, iš
eiviams tai begalo dar svar
bu ir tautiniu žvilgsniu. Pa
jutome pavojų mūsų, lietu- 

•vybei, nes jaunosios kartos 
didžiuma auga visai svetima 
mūsų tautinei, dvasiai ir i- 

. dėalanis. Jei čia augę jau
nuoliai nestos ateityje prie
šakių, mūsų lietuviškų įstan
gų ir organizacijų, jeigu lie

tai 
jau

i .

l

< > t> *

> *x»<

>1 ’ ■

< u ft

• '» ’ f i «

• I « .

k

t

f *

1 < . 1

**.

H

s,

4

[jų šėrų. Tokiu būdu kapi
talas išaugo per 6 metus de- 
šimtariopai, Armouras vis 
skundėsi, kad jisai negali 
mokėti didelių dividendų ir 
kad dabar tegali mokėti, tik 

: 10-tą nuošimtį. . Bet nuo 
210-ies milijonų. dešimtas 
nuošimtis išneš 21 milijoną 
dol. Jisai po teisybe -kas 
met pelnydavo ne 10%, bet 
apie 100%. Bet kad nepa
rodžius savo milžiniškų pel- 
Tiųrjjsai tuos pelnus pavers
davo į naujus sau Šerus, nuo 
kurįų visų teimdavo tik 
10%. Per ilgus metus žmo
nės tikėjo, kad tie mėsinin
kai ištiktųjų nedaug teuž
dirba. Kada .darbininkai 
reikalaudavo algų pakėlimo, 
kompanija atsakydavo, kad 
nėra .iš ko, kad vos teišsiver- 
Čia. Pagaliauš neperseniai 
•viskas buvo .‘išvilkta aikštėn 
•ir parodyta, kas per var
guolių esama tų mėsininkų.

Darbininkai kada nors tu
rės savo ko-operatyves sker
dyklas : pa v. Šveicarijos ko- 
operatoriai turi savo ko-op. 
skerdyklą,- kuli yra didžiau
sia visoje šalyje.

Kooperacija Dailij oje..
. Nedidelėje Danijoje esą-

- ,i«S II I. .. I „ - , I. \į ■!■>■■■ I.

lingu žinių ingauti. Dėlto 
tai ir yra begalo svarbų 
kad tie mūšų gabūs ir jamė 
vyrai, kuiie turės, drąsos 
spjauti ant kapitalizmo vi
liojimų ir eiti, dirbti jr tar
nauti žmonijai ko-opęracijps[ 

. dirvoje' .r*, žodžiu šūkaut tfe 
kurie ateityje . vedęjai 
musų kooperatyviškų krau? 
Juvių, ^ąndšiįų, liaukų ir tt, 

kad jie pa»įsterig‘tų</ląQqi. 
ąįisipažinti" su tarptautinių 
kooperacijos judėjimu, kad 
ir tękoriją to judėjimopažin
tų ir pfąktii&ų štimį ingy* 
tu. ■" : ‘ -

Iš tų dviejų nepąsisekįnm 
piiežasčių,., kurias čia ■■ nu< 

;švietęme — plauke kitošį: tai 
nepiĮdyukm Roehdale’io tai- 

■ pakai*'
L

stančio iki $4.45. Nuo kai- 
kuriu trobesiu mokesnis su- 
mažintas iki $2.00 nuo tūks
tančio.

k. BUVO TRIUKŠMAS..

NEPAVYKO NULĖKTI

Bęrliit. — Rusijos ’ atsto
vas. Krassin iš Maskvos no
rėjo nulėkti Londonan. Bet 
tokio šposo nepavyko iškirs- ■ t 
ti. Pasiekęs Karaliaučių 
turėjo imti traukinį. Bet da- . 
bar'pasirodė, kad netrukus 
bus padaryta komunikaciją 
tarp Maskvos ir /Londono* 
oru.. Tą kelionę bus galima • 
padaryti per 36 valandas.

Berlynas. — Čionai gavus 
žilini apie Pranei jos pre- 
rniero Poincare atsistatydi
nimą, Kilo neapsakomas en
tuziazmas. . .

Spekulantai,kurie turėjo 
i

tuvybe jiems nerūpės, 
tos lietuvybės dienos 
būtų suskaitytos.

Štai kodėl svarbi
Giedra ir giedrįnįnkų judė; 
jumis. ,

Buvome sukrutę visi sto- 
ti~ giedriiiinkams į pagalbą, 
bet gvvenimas nelaukė v 

k-

mums siūle naujus ir nau
jus reikalus ir prašo para
mos.

T

Atėjo Klaipėdos reikalas. 
Remūmp. ; . /

Atėjo Ša'ulių reikalas. 
.Rememe.

Atėjo Lietuvos našlaičių 
reikalas. Kemčnie.

Buvo Šv. Kazimiero Drau
gi jos reikalas. Ir to neats- 
tūmėme. •

Atėjo Kazimieriečių rei
kalas. ,Tr to neapleidome.

Atėjo Lietuvos rinkimų 
reikalas. Ir tą parėmėme/

Niekur neatsisakėme. Vi 
sur'davėme.. Tik vienos žie
mos bėgyje sudėjome keletą 
dešimčių tūkstančiu doleriu. 

: Nepatapome dėlto bied- 
nesni už • tuos, kurie nieko 
uictair nedavė. Davėme ir 
Dievas .vėl davė. mums. Su- 

• dejonitadaug, nes dejoine vi- 
•sita Nenuvargopie^iė^ dčjo- 

, ,me -pū truputį ir juūošiiv 
dziaų .

Kas turi moralę teisę pyk- 
ti.už tai, kad nies tuos re. i- 

/ kalus aprūpinanta;? Kas ga- 
: ilpitakaištą-daiyi iykatl mes 
' per' daug išnUittdujami ? ICtal 
■ tįk tie> /kurie visur duodavo 
ri- Jurūtų teises, čia ką nors 
pasakyti. Bpt argi imta taip, 
kaddta,. kinta clĮioda, neru- 

"goja, o;.džtaitgiasi, gerą dur
tai • darydami GL niekus 
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rnlbti ir pyksta kaip tik tie, 
airio niekur nieko neduoda. 
Tad juos ir palikime jų kal
ioms. O mes eikime- prie 
tavo darbų,

Tad kaip-gi su mūsų gied- 
dninkais. ir ateitininkais? 
Visais šventaisiais, beširū-

■ inndami mes .prįsipažinki- 
ne, kad-savo svarbiaiisį ir 
rUrminūsį reikalą — mūsų 
noksleivius, .mes kaip ir 
pamirštame. Vietoje reika- 
iugų dešimties, tūkstančiu 
lolerių,. mes tesurinkome 
jiems tik suvirštim tūkštan-

■ į; Turime per pusę šimto 
itipeiidijautų. ' Turime ište
kėti ką pažadėjome.

Kas gi daryti? Apleisti 
jų negalime.

Bet skelbti vėl naują va- 
jų--būtij. gal’ tikroj jaų per- 
laug, juo labiau, kad karš* 

’nji vasara jaii ęią pat ir jo
tie vajai tuo laiku neturėtų 
pasisekimo./ . •/.

Mes turime vieną, pieną, 
ųd ir neblogą, kurs nieko 
jomiskriaiistų, nieko ne- 
jvargintų, ūieko-' neužgtitaųų 
n kurs duotų progos mūsų 
išeivijai pažinti, arčiau savo 
gieclrininkUHA Tą ploną pa* 
sakysime "tik už savaites ? 
dabarnmtyiįine, lies norime 
sužadinti mūsų Jaunimo ir 
ypač .giedriniitaų didesnę 
atydą.

1 . ■ M. Sekrete
■ J
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PAREMIANT ’NAUJĄ 
TVARKĄ.

Tilpo keli straipsniai 
“Baihiniiike” apie naujos 
tvarkos reikalą. Ne tik 
mums reikią- sutvarkyti Lie
tuvą, bet visą pasaulį pasta
tyti ant teisingų pagrindų. 
Kas per naudaį-jei pastatom 
mažą . laivelį -geriausioje 
tvarkoje, o dideliu kad ir 
netikęs, užėjęs ‘sunaikina. 
Taigi tas pats ii' su Lietuvą 
būtų šioje kapitalistų tvar
koje bei gadynėje ir veltui 
šiuom laiku rūgo jame ant 
Lietuvos kapitalistų, nes ki
taip nebūtų Lietuva atsilai
kius prieš pasaulį. Tik de
ja, kad per iškrypusius. iš 
teisingą idėjų bendrovių Va
dus, dingo ir‘mūsų-lietuvių 
darbininkų, keli milij onai 
dolerių, su kuriais buvo ga- 
Įima ir Lietuvoje daug gero 
nuveiki. Tai-gi pradedant 
darbuotis uaujos tvarkos o- 
balsiu, ’ nepaliaujant darbo 
ir eidami evoliucijos keliu, 
žinomo, tikrai, kad pakeisi- 
me Įeugvamtvąrką ir visuo- 
inęiiė išvien; prisidės/ beta' 
dra'L . Uivilizuota žmoni j a 
reikalauja ramybčfcir; pa- 

: tenkinančio gyvenimo* Deri 
keitimas turės būt teisingas, 
/įvairių..' bendrovių/ akeijo- 

su
lig" .apribuoįo^ nuosavybės. 
Kuomet- nebus? * leidžiama 
tapti milijoniomais, tuomet 
"tik iiitš pasąųlyįu ramybe. ir 
kiekvįeiuun. savo šaly je bus 
putmiidnimas. ; Vėliau pa
aiškės gerai,’ nes yra para
šytą šioje temoje knygele ieatįįouetmtf

© ■

•g;

t

v

- >

*. «

KELIAUK LIETUVON PER KLAIPEŪį SU
PALYDOVE

Liepos 7 d. šiais /metais naujausiu ir didžiausiu Royal 
Mail Linijos laivu OHIO.

Laivas OHIO yra naujausias, su patogiau
siais įrengimais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 
pėr vandenyną.

44*

? ••

■ • . -’l

Keliaujančių reikalus 1 * 
iš Bostono ir New Yor- g 
ko iki pat Kauno ypa- g- 
tiškai prižiūrės gabi ir 1. 
intekminga lietuvaite, g * 
2Lt rtjoną PuseviN ut r, 1 

: Lietuvių I’rekybos Ben- 1./ 
■ drovėsy Lątaakorčių |p 
skyriaus darbininkė. g

Dabar ■ patogiausias | 
laikąs aplankyti savo, f 

/Tėvynę Lietuvą kuomet | . 
ji yra pilniausiame gra
žume;

Tam tikslui. mes ir/ 
rengiame _ šią speciali 
lietuviams ėksku.fsiją su 
patyrusia- palydovo

I?4ė DūsoHMutė yra anierikiete. motus lai- ' 
b ko gyvenusi Lietuvoje, ir su[ kelioųvgrdkaiais iš ■ 
. AlsųpushyųpmkūžiiĮusi / • ‘ ;
: -Važiuojantiems ąpsūmikj’ti; ųiagąpliname
• .sųgrįžuniii dokumeiituk ku kurkus į d meitėšius. 

galesjm jokių kliūčių sugrįžti, .. Uaųiią fr vizas/, 
r pa yūpimiinė« y Klauskite tuoj ‘piktesnių inf ortam' 

ei jų laiškais m* ypatiškai pas ū /

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Bmdw» Mm Į



' t

tt

■k

< __

t

■maRBiNi iK-i-ipiI1S RIROfTI I IFTlfflll KfH IflNl W itašlss, nes savininkas to parko įčinskięnė, D. Mankus. Po suski Lietuvos.
imu UlIUIklt MLtU Vų* RtlMUilWUul.i nevalė, tai dabar mes turime dirb-frinkimui buvo išduota atskaita.1 \ Lai^gyvupja .PhMadelphiojos L?

— įti> idant viskas atrodytą gražiai. I jki 2 Od. gegužio ineigą turėjom Į K, Sąryšis,
, NEW TORK, N. ¥. nemažiau kai 12 khygučią gaus už Į Pagelbėti galima subatomis pn viso $24,450, o išmokėta $4,450,1 
q r 1\F T |pusS prekes 50e. - Reikalaudami Į pietą, nes daug lietuvių dirba tilc į Gryno pelno atliko 200 dolerių. į

ULxJ^H^eipHtės pas>^i^utorią*kom-Įiki pietą. Tai-gi gerb. pašvęski- F Labdaringa Draugija turi šutau-15 
Tpozitorią kun. J. Čižauską, 1313 įme kiškutį Kitose , laiko ir pagel-Epiusibankoj $l?160,97.-

Korespondentas J. St

■ > K. D.

f HARTFORD, CONN.,
K. of L. ir La Balete College

‘ L. Vyčių baseball teamas turės 
rungtynes su La Salote 'College 

i studentais geg. 30 d, - Vainiką 
:Dienoje.
į. žaidimas prasidės 9:30 iš ryto 
[ant La Balete daržo. Norintiems 
matyti šį įdomų žaidimą, galima 

, r - . . . - [visiems atsilankyti.
[Akcijas galima nusipirkti pas dos gatavi ištiesti rankasir duoti t.

;e]įb. kleboną, u*‘Wt, Maironio įpągelbą,^ A , / / / , J'J
l .gas ^ayhu'V/labaį/' jomis esu paten- i peniur^veB'Siigirinkimų/ ČS^uriiir t/Tjk^čja,/nęWisą buvo tulk^s 
[vintas ir sv. Kaz. Drjai labai užĮpn^ymėti, *jog jau daug liet, tas [ kurie \tflc žiūrėjo per kokią rai 
jas dekavoju.- [.akcijas turi, bet dar vis-gi ma-1 miglą, lyg nieko nematydami ar-

Stud. J. A. Vaitekūnas. I žai. Tai-gi pirkime kuodaugiau-lba nieko nesuprasdami, nusiduo-

. kričio suvažiavimas įvyko 20 d I
• gegužės, Nciv York City, N. Y.

Buvo garsinta, kad įvyks susi 
rinkimas parapijos salėj, bet de’ 
parapijos f erų (bazaro) negalėjo i 
Tai buvo p. G. Bartašiaus salėj i 
NcW York City. Apskričio orga 
nizatorius atidaręs suvažiavimą 
Apskričio suvažiavimas įvyko pc

* šešių mėnesių laiko. - Ką darysi

B
 apskričio valdyba Aesirūphu 

valdybė’ 
lvo ir protokolo neskaitė. Su 
važiavimą vedė apskričio organb 

zatorjus. .
Tai matom kuo mūsų darbiniu Į 

kai rūpinasi. Reikėtų tankiau: | 
•turėt suvažiavimai ir rimčiau dar I 

. bininku klausimą gvildeni, I 
Daug gražių minčių buvo įnesT 

ta ir nutarta. Manau kad kitc| 
kas parašys. ’ . /

Pirmoji Komunija ir •
Dirmavonė.

, r_ . . - v. i • I mokėjo $35.Musu parapijos vaikučių buvo I .
20 d. -geg. pirma komunija ryte, c f 
6 vai. vakare buvo dirmavonė i 
Žmonių buvo prie dirmavones a I ‘ 

■ pie pora Šimtą su mažais vaike 1 
liais. Bažnyčia buvo gražiai iš-l 
puošta. Draugijos su vaikučiaif |

anties?&lldeĮPerai<ie15:- P?’[darbininkai: F. Gilis/o. Tannde-lmui. Bos lfalksmūs šokiai i<
4. «F^.I4 b£l- .. T. 11 I Pas m®n» daug yra, kuim veikslais, kurie buvo rodomi kaip L...^ Q Radzevičienė, V. Vat-lvisoki žaislai. Žodžiu sa-

,- - ■ Mat pooljbuvo Klaipėda apsupta mūsij.Ine- lceviaus & A;Gurskis. Turiu pa-lkaI1f bus visi natenkiati'
ruimiuose bolesbado iš pinigu ii- [tavos didvyrnį SauiiĘ. susikopusinL^... kd Vincas VatkevKim tt- ? , . , P,., „

'tokiu būdu gauna sau beef siew i būi-elį Muosnorin. ‘ S'« CT°k° ’T'

ir taip sau pragyvena iš jų, Dau- Su nekurtais tūlais “Vienybės'! mmnis ig ko'jam pffihmo dėka 3ralfS-:
gelis prastovi ir Maiklo redakci-[skaitytojais net teko m gerai susi-į^lQ k og> * ĮKiKlarauską,- L.''Jankauską
jojCtaes ten dažnai* dfekusuojamal kibti,-gird-t:•-tarim-visi'remtį Bam l __ .. i - .......‘-^epdir M. Klovieiig.
apie bolševiluj rojų ir kitokius da- liūs, tai vienintelis mūsą Lietuvos Į •• -'-Į . ...... . ... ...... 1.
lytus. • apginimas. . Šauliai tik tegalėsią j

Čia policija suareštavo ' tūlą išgelbėti, o 'Lietuvos valdžia nesi- 
paukštį Cibarowskį, .lenką. Matl rūpinanti apie Šaulius.Taip “Vie- 
lenkai myli ponišką-gėrimą ir ki-Įnybė” sakanti. Bet kaip buvo 
tiems užfundyti. Čia rasta daug Į kviestas ant- Šaulių organizato- 
moonsliiiies ir kitokios medžiagos įmaus p. A. Žemaičio prakalbą ir 
jos gaminimui. Tai-gi Ciborows-1 teipgi prisidėti šauliams reikalin- 
kio laukia teismas. Čia da viena i ga pagelba, tai tas kuris šaukė ir 
rusė pati save nusinuodijo gažu į kvietė visus remti Šaulius, tai ne. 
ir du kūdikiu. Ji^ paliko laišku-Į tik kad neišmetė kokį skatiką dėl 
tį, sakydama, kad ji nenorėjo | paramos Šauliams, bet neatėjo ; 
antru kartu eiti ant operacijos. I prakalbas. Ant ryto buvo už
jos vyras, sakoma, buvo bolš.evi* į idąustas, kur palikai. Vėl is a- 
kas. [pie kkką kalba. Tai’matot,.kad

r. Žvalgas.!'visados didis*‘^Vienybės” balsas
. . _________ ' [ir jos rėmėjai neišpildo, balsas

HUDSON MASS. [buvo, balsu lieka', o daubą nesima-
. .y ■ Į to. . < .. . ’ .

Atsilankė pas mus netįkėtašr Gerbiamas p. A. Žemaitis, Šau-

| Westminster Ave„ Detroit, Mieli, [bėkime kitiems darbuotis/ Tie Į
Dainos Brolis. Į kurie nenori arba negali ten dirb-Į 

———-------- Iti, tai prašome pirkti kųodau-|
HARTFORD, CONN.. ' I gijusiai akciją. Akcijos parsj- 

, ——- įduoda po $10.00 viena. Toliausi
(La Salette College) I pabrangs. Tai-gi pasiskubinki-1 _ ___ .

x. ... Ime, nes paskui gailėsimės kadai Mūsų kolonijoj Jietuviai nieką-
a e a 7; Ataniero rau- I jau bus akcijos daug brangesnės. Idos nėra Užšalę dėl Lietairds, visa-

Iš\Kdunof^i itaz, Dr-jos^&ny- Mebont 
as gavau; dabar jomis esu paten- įtųėndrąves\ SŪ: 
intas ir sv. Kaz. Drjai labai už I pažymėti, Vjo

(

h PHILADELPHIA, PA, 

Prakalbos ir aukos.

Ir •

sugąudė vargonai ir choras “Ecci | ( 
Sacerdos.”

Vyskupas pasakė gražų pa
* mokslą, pagildamas parapijoms 

ir kleboną kun. J. šeštoką. Žino
“ ~ nių buvo pilumbažnypia... v.

Gegužės 19 d. prasidėjo para: 
pijos bazaras. Tęsis iki 3 diena, t 

„ birželitf. |
Gegužio 13 d. rodos.buvo-Nev I 

Yorkc Moterą Sąjungos apskričk T 
suvaižavimas; |

Nėw York’o Senis I

DETROIT, MICH.

. -'g
Į PIKNIKĄ. | mums’rūpi L. H. iigfįciį

--r. .[užduotis šviesti ' darhfafa-
Rngiami, Mass. Visiku ir pal,odyti kasyrA 

^vas- Uitame 'jjhiriiiiki, užtarytojai ir tau 
Slontello aiit pikniko 30 Į.[išnaudotojai, tai visos Ii. D 

T SUS1; S; kuopos pasii-ūpinkiiė pri
rinkti 9-Įę valandą ryte ant Įjį^į kodaugiausiai atstovi 
Lincolii St. palei Lietuvių^ ^y^iaviiiiiį. Taip-gi ma . 
Svetainę. Yra paimtas di- Mkite pai-ūpinti &ag « 
delis trokas, kuris tik už vie- L sumanyMifdel orgZife.......

M doleiĮ niuves ir parves.Laiprjningjdme, kad 3ia 8U 
Teip-g-i bus 11' autoniolirliii, cįjos jr darbininką labo, ue 

įkas kokio vežimo noi-ės, tai važiavimas bus
Reporteris, [bus galima gauti. Yra pa- lliSi Tode|ei kuo 

t VTTV^tįi •»/- V5?1 Ąl/Ą’[atsMvtj suvažiuos, tuo .dau a
NEWBRIT$N, Wo lietuviai kui-ie ttrrte '

L, D. S. vietine kuopa laike me-[automobililL8, kąd suvaziuo- kpXimiU hiltiunti 
nesinį susmukimą 20 d. gegužio.. I f,1TTn^tė pnakn-tan. vieton ii P v. “ <■, e . . . n -t ^Kuopos reikalus svarstė rimtai ir i *. « r •' *> v« . Į. Įm<h lies sis soimas bus Vl(

[šiai, o laikui bėgant , apturėsime[dą. lyg Bemato. . . . nuodugniai. Vienas iš svarbiau-Į7181. sy;aUv nas iš svarbiausią. Šeim
Uu didelę naudą, taes. galėsime Gegužio 12 m 13 d, Unkem j>as ^^.^ikalą buvo'tai agita-pasipuošę lietuvl^om ir a- s—tinkžtoią būd
kau kiekvieną nedeljienį ą suba- mus Philadelphijoj gerb. Lietuvos 1,..^ kaa,vigi uariai į dal, Imerikoiiiškom veliovom ir] Dan.enmmui musu L* B; f

, kad pilsidėti tokiu būdu mes pasirodytu-Į Jį vr>h- mfwmirmiT
[tyro oro', ypatingai prie vandens. | maltis. Prakalbas laike netavHZ^T ■

-ra-> k-v v w i -. - M “ ^DaTbininlcd.” * Tai-gi kbmlO d..bwzeho>Waterbmy, 6t.Mai gyvuoja.' Juk jOT.dau-L„«,„i.„ v{pnrtQ r* rt
| Visi Stoti ir važiuoti. Į komisiją zm0? darbmmkiį.1^ MepTisiąstą savo atstl

> 1 vą. i si tarp svarbą suvaziav
v. .» . , i • . - - m<i. O jeigu katros kuop(T ik eia Iiekunos geidęs [vienose Įaip k^^įitose pr Aalbose |tcokus lv kodaugiausiai Neiv Bri-[pie!inkė.j. Suvažiuoja dau-Į-j^ n(,i5gaU p,.isiį(

ant streiko l’en dirba keletas irtkė. . Mat, atūius- vasarai,' daueu-i:““1?”4'1 V’“: "7 1” uq B’“ly " v“ų, savo atstovi! į SUVažiaVim■ Kun. P. sams'.|mfiR Eetartū. ■ Šia rielij dirbta-Imas lūžinėja i laukus, ant tyro«ataa.E."tytl suĮtai malonėkite ' įneštai . 

. ——— ------ -- f vės gerai dirba, bet sakoma, kad [oro.
AMSTERDAM, N. Y. . [ten trūkstą jiems darbininkų. Mat [kią,- kurie sėdėjo namuose, neno- 

[sunkūs darbai, o užmokestis ne- rėjo interesuotis Šaulių atstovo 
iperdidelė.. Čia turiu priminti, jog]prakalbomis ir krutamais

V <

WATERBURY, CONN.

— Stambus-narys.------ r ___ r________
, ’ „ —T . Icyro .,!■<>, ypatingai pr:e vanden.,. hnuitfe rrana.uas tautu net ayę-[ 4 kri6io išvažiavimo, kurfaltnėm kad ’ Bt-felitoiio Iietil-

Antanas Bražinskas, paema n r Čia kaip kitur taip ir pas mus r Jbse vietose. Richmbondo dalyjL -- ...... ... — . I ® -
Josvaini,! - parapijos; Kumoniiį ¥isose dirbtuose dirbama pilnai ir Santo pusėįšy. Jurgio parapi- U^ allt paskirtos dienoš

ĮkaimOj. įsirašė į amžniuosius. sv [> darbo yra užtektinai. Iš.kitur jos svetainėj,- Salmon ir Venangof 
į Kazimiero draugijos narius ir į-Į atvažiavusiems darbas lengva i gatvėse; ir Bv^ Kazimiero para-Kavaliauskas^mas lš

- - Įgauti. Tik He nedirba, kurie ne J pijos mokyklės svetainėj. kurie pasirūpins paimti liausią ilT gražiatisiij šioj a-l
Brangus katalikiškosios spau Į: * m*1 1 ' ;• 1 i—----- -- —i-n.—.t » - i . ..   .....................

Į. los platintojau, primfc; didžios liejyklos sustojo, net,vyrd: išėjo jžmoniii^Or&ugiausiai ateilan-JįZZl
| padėkos n- pagarbos zodzms. |aat streto, ^-thrba keletasir|ke. . Mat, atėjus-vasara., daugu-Į^ % £yra gatoa.pasūdyti SU IS

Antra-pasakta, buvo ir apstaieio. valdybai. ‘
. . . .. - Įdėlį.programą. Iš mūsą kuopos reikia WTal^isti ged Taip-gi primename toę .

Į į apskričio išvažiavimą išrinkti šie |Tiątisios prog'os, ypač jūitY^ĮjiUopoms, kurios prigulė, 
prie’ apskričio ir dėl tulij. n 
susipratimą atsisako- prk . 
dėti ir dii’bti iš vieno, nes i 
vieno dirbdami daug ką g 
ro niidirbsim dėl musą org 
nizaeijos ir darbininką lai ■ 
Taip-gi kviečiame ir t 
kuopas kurios dar nepiigi 
prie apskričio, prisidėti 
plisiąsti atstovus į šj suv 
y*’_ ___w ♦. .

Taip-gi primename gi 
biamoms. kuopoms, kuri 
dar neužsimokėjo- savo- me 
nes duokles į apskričio ai 
tacijos iždą, kad malonėti 
užsimokėti , ilti • sekančiu, 
suvažiavimui, nes nekuri 
kuopos yra užsilikusios 
mokesčiais už kelis meti 
Todėl meldžiu .visą kuo 
užsįmokėti,. kad nei vie 
neliktumete* neužsimokė, 
šios iki šiam suvažiavimu

V. J. Kudirka, pii
<J.V.SmiW^

.v
v *

J10T1.

darbas

į (kauniškė) įsirašė amžinąją Į; priprato visai-nedirbti. 
• h įmokėjo $35. 15 metinių dai |
[ prisirašė. Iš amžino nario tapt, 
F garbūs nariu ir įmokėjo $100.01 
f iinomas-kataliką veikėjas ir Lie
tuvos .vytis gerb. p. Mikas Kerbe- 
['is. . Be to įsirašė amžinas narys 
kurio pavardė slepiama ir įmokė
jo’$35. , P. Calldcnei, M. Kerbe- 
liui X. X, ir metiniams nariams., 
katalikiškosios literatūros rėmė.

jains ir platintojams', tariu di
džios padėkos ir pagarbos žo
džius.

paukštį CibaroAVskį, .lenką.

l»

c

Kun. P. Kaščiukas,
260 E. Main Street.

(East Side)

čižauskų koncertai.

Gegužio 12,13 ir 16 d. mūsrt vi 
* sose - trijose dalyse • miesto įvyko 

koncertai. Programą išpildė kun

AMSTERDAM, N; Y.

. r Svečiai-.'' '■v«

Šaulių atstovas ponas Antanas, 
i Žmuidzinavičius, parsitraukė, iš

■ J. Čižauskas ir jo brolis su brolie- [ Lietuvos savo: žmoną ir dukterį į 
1

.Teip-gi L. Vyčių 79 kp. choras,
ne Čižauskai. iš Baltimore, Md. 

.Teip-gi L. Vyčiu 79 kp. choras, 
vedamas kun. J. Čižausko daina
vo apie 10 dainų. .Šis koncertas 
buvo tikrai žymus, nes Čižauskai 
yra mūšų tautoje žvaigždes: 

: muzikos dievaičiai. Mes' girdžiam 
• kun; J. čižauską giedant kas sek
madienį bažnyčioj, bet kada kun. 
J. čižauskas išėjo ant scenos, ėmė 
dainuoti, tikrai, pasirodė, kad 
koks italas iš Rymo. Jis turi 
aukštą dramatišką tenoro balsą. 
Jis dainavo apie 6 dainas ,visas, iš 
operą, italijanskas.

P-ni Čižauskienė, tai jau lakštu
te, .sunitu rasti ir tarp kita tautą 
su tokiu lyros balsu. Reikia ži
noti ir. užgirsti šios dainos kara-, 
laites sceniškas, spėkas, galybes, 
daU-gi p. Čižąusldenū dainavo be
veik visas lietuviškai dainas.

Jonas-Čižauskas tai turi stiprų 
baritoną, lyrišką balsą.. Jis no tik 
publiką- pritraukė savo, gražiu

■ balsu, bot jis ir juokij padaro pri
taikydamas iš savo- puses ką tai 
žodis reiškią.

Choras. visai gorai dainas atli- 
. ko. Nors buvo sunkių dainą su 

sunkia įžanga, kai tai ̂ ‘Pasisėjau 
žalią rūtą,” “Vakarinė daina” iš 

( -■ operos '4 Atsisveikinimas su -tėvy
ne.” Neperseniai kun. kampom-

■ • torius - J. Čižiiusk as parašė ..savo 
■. kompozicijos 16 dainą vienam sa^ 
- siuviny. \ Muzika' bei meįio.dij.a 

nusisekusi labai-gražiai upclilhti.
■ Gi poeto Žodžiai imgl mądąktrjč 

šią laiką nuotildą . ląūs .tautas
" gyvenimo,.- Visos dainos * tikrai 

patrijotiškos, ■
Mus tautoje neperdaug -randasi 

.muziko^-, rašytoją kei-jos išloid& 
ją, gi muziką išleisti,, daug pini
gą kainuoja, .už t&i aš rekomeią 

.; tįuojtt šiuos veikalėlius užšiąoky* 
’• ti ko» yra.reikalingas dainą ir pa* 

... remti mūs jauną kompozitorią 
kum. J. čižauską*. nes jis dtaj 
daug žada dėl mūsą tautos muzi
kos kelio. Turi išleidęs ir bažny
tinių veikalėlių pavieniais susiuvi-' 
niuis galima gauti už $LOO,iniust

Ameriką. Dabar vieši prie savo 
pusbrolio gerb.. kun. *kleboso Juo 
z'o Žydauavieiaus. ,

Mes Amstcnlamiečiai p. Žmui- 
Iziiiaviciui ir jo šeiminėlei linki
me geriausios kloties Amerikoje.

Parapi jonas;

Lietuvaitės svetimtaučių 
vienuolynuose.

.Ausų beveik vyskupijų vienuo
lijose randasi lietuvaičiu. Alba- 
iiy, N. Y( vyskupijoje viename šv. 
Juozapo vienuolyno lietuvaičių’ y- 
ra 15, o kur visi kiti vienuolynai1? 
Jos ten įstojo, kad nebuvo lietu
vaičių . vienuolijų, o pašaukimą 
turėjo. Dabar jau lietuvaites ta
ri Lietuvoje 6, o Amerikoje 2 vie
nuolynu: Kaziiuieriečių ir Pįtts- 
burge Praneiškonkų. Į tuos vie-. 
nuolynus lietuvaitės turinčios pa
šaukimus tęst o ja, o visuomene jų 
prakihies įstaigas ^Lietuvai ii 
Bažnyčiai palaikys. . ’ i

i>. k

svečias kun. . Notbutas, Vaikelio 
Jėzaus Dr-jos Kaune įgaliotinis. 
Mūsą klebonas, Father Mullen, 
svečią maloniai priėmė ir pavėli
no' savo bažnyčioj ir davė ži
nią lietuviams, kad sueitą ant 
paskirto laiko. Žmonių suėjo ne
mažas būrelis; Gerb. Tėvas Nor- 
butas pasakojo trumpai ir išklau
sė velykines išpažinties. Hud- 

isoniškiai. labai užganėdinti jo at
silankymu. • <

-Gerbiamas. Tėvas’paaiškino sa
vo prakalboj apitf vargdienius 

; .našlaičius vaikučius Lietuvoj ir 
prašė, kad paaukotą kiek kas ga
li. Aukotoją vardai: ' • '

Juozas ir Ant, Šukiai -$50.00 
(boną)r Al. I. šūkis $50,00. (bo- 
ną), Kaž. Kibilda $5.00, K. ir P. 
Staniūnai.’ N .

Po $2,00:' Oną Stamūiiiene, L, 
feubačienū, St Tamulevičius, Vin. 
Cėsim-ir V. Honalis,

Po $1.00: M. Bulvienė, J. Pet
kevičius, Mar* -Leboikiene, Oną 
Ctaniunienė, D.'Račiūnienė, Kat 
Stark, J, Staiiiūnas, V, Tamošių- 
nūs,. Al. Garbaliauskisj Ed, Sas
nauskas, Ą. Zaparackiene, D. So- 
beika,

WORCESTER, MASS.

Čia per pasidarbavimą mūsų 
gerb, kleb. kun. J, J. Jakaičio jau 
tapo nupirktas naujas liet; .par- 
kasP kuriam . vardas suteiktas 
MAIRONIU PARKAI. Mums lie
tu viams tas .-vardas gerai yra -žk 
įminąs, nes Maironis yra- įžymus 
lietuvių poetas. _arba rašyto jas. 
Tąi-gi. joja' gurkei 'Vforcesterm 
lįęt', katf ir jo* vardu parką paVtk 
dino?* Čia- dti .turitl višienis liet, 
prinĮhiti, jog šis parkas taį.y ra iš 
visą .gražiausius, kokis - randasi 
prie AVorcestor-io, nes prie ’ptįt e- 
-ževo labai graži .'pakrantė ir MliU 
malonūs reginys. Niio:Jn maty* 
lis visa taipvadinama Wdte.'City 
apicLinke. Čia turiu. įmpažintL 
jag niusą pąt’kąs tiktai galima .pą». 
vadinti lietuvišku, lies jame ran
dasi įvairią Lietuvos modolią. v ,

Daugybė yra darbo, nes reikia

' WORCESTER, MASS.

^Labdaringa Draugija po globa 
•Dievo Motinos Sopulingos laiku 
susirinkimą 20. d. gegužio, 1923 m. 
Narių, susirijtikb sakitlingaš būre
lis. Visi ramiai užsilaiko!

Toji organizacija atiteka . mic- 
laširdingus.. darbus. Tik' mumii 

/rėikalniga stoti 'visiems petys j 
petį. Mes nežinom kąs. gali n- su 

,mumis atsitikti Vasfąn^s deda
me, kad. t ik kaip gmįfttūt galeUj 

shtj ar nasltumŲ.- J ypatus 
smarkiausia darbavosi prie teat
ro: A. Zakaras, Vaškoliaviviui, M.

Jią Atstovas Amerikoje, dirba dėl 
Inaudos tėvynes Lietuvos., Garsio
mis prakalbomis laikydaas, išdės
tė Šaulių narsumą, veiklumą.

Laike pertraukoj prakalbą ir 
krutamą paveikslą buvo daroma 
'kolekta dėl Lietuvos Šaulių. Au- 
Ikavo sekančios ypatos:
’ Sąryšio pirmininkas, gerb. A. 
Ųžumeckiš $20.00, Pranas Vahič- 
kas ir Elzbieta Gudeniute po 
$10.10, gerb. klebonas J. J. Kau- 
lakis $7.00, RichmOndo šv. Jurgio 
parapijos klebonas, kun. Ignas X, 
Zimblys $5.00.

Po $2.00 r Kun. Slerzvinskas, K. 
Dryža, K. Senulis ir E. Balčiūnįu- 
te. .

Po.$1.00.-’D. Stui’skis, J. Bartu- 
seviee,- K. Švagždis, K. Senulis 
(antrą .sykį), P. švagždis, A. Žu
kauskas, O. Statkienė, M. Šagž- 
dienė, P. Pūkas, J. Brazas, P. Ma
čiule,- P. Martinkaitū, A.-Balčiu- 
nas,. P. Matukas, K. Stankus, A. 
Arlauskas, .P. šepetis, J. Reniči- 
ko, Ji BakŠevįČe, ■ D, Baublaite, 
M. Bąųblaitę, P. Dargužiehe, G» 
Spulg’Inas, Tiliėnė,. B Valfonie* 
nė, J, Mozūras, J., Sungaila, J. 
įUisiūmis,' A. Daukšys, K. Blekis, 
St; Olbikds, P. Jazdauškas, J. 
Staras, K. Maciūnas, I\ Jankaus
kas. ■ . .,

Priė to buvo ir .smulkią aukų, 
išviso'* susidarė sykiu auka de 
kaulių {Sąjungos $1X6,30.
giičią išparduota “Idėja ir Dar
bas”-už $10.25. ? Sykiu sudėjus 
pasidaro $126,55.- Atėmus •išlai
das mž aparatą. Jei krutumą pa
veikslų $5.00, likusią sumą pats 
pasiėmė A. ženutitis,' palikdamas 
paliudymą su sttvo piarašu. Pra* 
'kalbąs rengė Įu. X. Sąryšis. -Prm 
lUlH A^dSj'ąHe.atldią^tajai yalit

meeliis ir Bajorūnas, *

v 'r ......... • -

nugriauti koletus seną triobvsh Bagdoniene, A* 55uhavičienČ,. O. 
arba ’ ištaisyti ‘teikia' visokiosHidubrienė, Z. Ručkiene, & Stap-

I

•T

v ' ta ‘ ■ a -
. ■/

OOEŠIfilAS
■ Nežinia delko retai kada ma-[
■tytis iš mūsų miestelio korespon- Į. L, p. S. Naujosios AngH--:žiavimą. .. 
denciją.. Nežinia ar visai mūsųĮj0S Apskričio metinis šuva- 
vedėjai aptingo arba stunigo, aavimas Mrželio 17 &
kad meok neveikia. Sunku yra| * _ . . , T .
prisiprašyti ir į susirinkimus atei-l tJ-d m. L vai. po pietą. AĄe- 
ti.. Prieš keletą metą tie patys Ituviu Sv.-Juozapo parapijos 
žmonės kitoniški buvo. Darba-f bažnytinėj salėj, jRogers St.,*
vosi kiek kas išmanė. Lowell, Mass.

Neiv'Havene yra gražus būrelis Gerbiamosios L. D. S. 
ltetavhl ir pasiturnneių .visokiij to ■pi.isiijsti

žmonių prie darbo visur trūksta. atstovi} l-SUVa-
Tiktai darbdaviai nenori mokėti į žiavimą ir . parūpinti daug 
(gerai. .. Tiktai American Steel|gęrą sumanymą, nes šis SU- 
i*Wme €0. moka pusėtinai; nuo 30 [važiavimas bus priešseimi- 
Hki 50 dol. Į savaitę ii- prie ta-Lig. Todėl gerbiamieji dar- 
Įdinku statymo moka dartinin- billinkai jr jeį
kams ant adynoš 65,c. Kitose] 
dirbtuvėse moka po 40e..ant va-į 
landos. ■ Pribuvusiems į tą mms-l 
tą nesunku gauti darbo kada ilk 
nori, Pragyvenimas‘nelabai bran- 
jgus, _.
j Lietuvių šv. Kazimiero parapi
ja * gerai sto vi. Klebonas V.

‘Karkauskaš- su komitetu gerai 
darguojasi. ...

Vietinė šv. Kazimiero , di’-ja 
rengia didelį išvažiavimą 30 d>- 

. gegužės; Piknikas bus", lietuviš
kame darže, kuris vadinasi Biru
tės kalnas. Tai kviečiame vieti
nius lietuvius ir lietavaites senus 
ir jaunus atsilankyti.

\ Reporteris.

*taw

>♦.

5

*liii*'ini ii Į.i. !■!■■■.

RAGINĘ, WIS.

LDS, 63 kuopos susirinkimas 
atsibus birželio 2 d. Šeštadienio 
vakare T vai, parapijos svotaine- 
je. Visi -. nariai ‘ privalo' ateiti, 
nes: yra. svarbių reikalų. Labai 
nemalonu, kad nariai nesilanko 
•ant susirinkimą ir nesirūpina sa
vo darbininldškomis idėjomis, nes 
mūsą .kuopos mėnesiniai susirin
kimai visiems imi‘iams .yra žino
mi kad trečiame sekmadienyje 
kas men. ėsti susivinkimiią Gegu
žės Ž0. d.-dėl neatsilankymo narių 
[initingas negalėjo įvykti, ^ią tū- 
riu pridurti vieną iš paduotą te
mą disltasijomš. >tilpusių "Darb.” 
25 nuim. ‘.*Ko trūksta Lietuvių 
.Darbininkų Sąjungai. Visai 
mažai diskusuojant galinia pasa
kyti, kad trūksta geroSvvalioš ..ir 
pą.ąšventimo pačią; LDS‘. narių 
tarpe, Y Trūksbi ^vienybės tarji 
kuopą barių. Jjeigu ’ visi nariai 
ąbrš trečdalį; veiktų,.Be abejonės 

įi, 'Sąiį’šlo piĄ^ įhi^ą orgadizacija,.1 visai kitaip
iūeeRis iv Bajoritttlas. ' ‘ atrodyti TodM į j^igu norime

Visiems aukauto j ams, kurioat- ^nt gyvenimo .ą ue^naikinimui, 
jautė tą reikalą, tarUme x>agw> atbuokiniAt y 
boa ir padėkos žodį vardan meil&i J. £ Kaminai, rtGL

< ' *' *
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ALTIJO8-AM ERIKOJ
Tiest i g gjr’Tfj |<^k-
KELIONK * B.IE. B V.lML

/' - ARBA LIEPOJĄ 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IB 

TIESIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti l Plllavą apte. 

<kla lenką Juostą (koridom!. Visa trečia XI 
HZ sa padalinta į kambarius ant 2-jų, M-rių ir 8-n 
jį1 lovų. • ■

. S. Š. LITUANIA.....,......Birželio 1 
• S. S. TGIDNIA. .......... - . Liepos, 
IS. Nevv Vorko. Ir Bostono t Hamburgą $103.® 

&T i PlIItavą §106.50, į Libavą ar.-MemelI 
® IŠ Bostono I Nmv Yorką pe.r Kali River Liniją- 

Kreipkitės nrle vietinių agentų.

“ir

Jf#

UETlIViy EKSKURSLM j KLAIPĖDĄ < MEMEL)
Jurią milžinu—S. S. LEVIATHAN. Yrą tai naujas, di- 
džiaušiąs ir gražiausias pasaulyj laivas.

visokį parankumai.
JŪRIŲ
PALOCIUS.

Jo' pirmoje 
kelionėje iš , 

i Nė\v. Turko - į ’•
Ghorbourgą 

ir ^outhiunp-
• ■. tonąk

LIEPOS 4-tą
■ . ' 1923 - ’

10 vai. ryto
'■Kaituf-l ą OialSm

\u." sfl yru liibiii svntat vlslemš lletūvams... - t * » . .. H » _ _

t

šiame laive yra 

.. Faktai apie
■.. laivą • . : ■

imtaaustas jau 
. • ynulyj laivas, 

įtalpa “»9,«5tk< 
(55 tonų. .

* . Ilgis 950 >1.7 
' collą,. f

\ Piotm įoe.pb- 
mi. • ■

iniiiimisiu jf- 
ga 100,000 ar* 

■■ ' kily. .
< Kmurt StliiMl.. • 

AHoJumi kure-. * 
. nanias, ' 

Ureitmmm ’iK»N 
'mazgai i v,_ - 

( 2-ra. Mėsa v-*-. $152.50 
..... .y/'". ..... .<107.00

Si dkUiuiMa ir svarbiausia iiotmbi vk>knvNim takios ktūln bu- 
.... .... ..... ........A k'....’ vrnlovmis-ąm- .

<’ tvs Hotuvhih -AtKWtwM A. imk<^tas.-vistpnr< tltamąs ves* Visit* c
d' ' f. tį 
t t

visokį parankumai

t

«•

y

t*

¥

S •

•/'
I 1'

nw> Xiw tarta į Lietuvą.• • .-< ■ - • > -
šlii'kia proga rymi pitsU-nita* • TaM nubluk Eik pus uvtlinlftU- 

■ b[ tui'iuą UniHHl Stidc* LlUrs Ir tiMsakyk luh ukovtv lxh’rn*Mmi Lk> 
jRisT di. iHj, A'i.an jvsų tantmUojMHMi it&vmv, nr ateik iw 
Wms: , _ • . - /. • •.

; V n 11 d »S t a t u s L vii e b ;
4ė.. itantdvvuy . tavk City ‘

ta '
UNITID SIAUS SHIPPING BOARD

UtUBAME
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EliOBjo Lietuvos Kunig. Keistučio Draugijos
1“ SEREDOJE ~ ~

pGegužio-May 30-tą 
Įiakland grove parke 
J7MA E. Bedham. Mass. jf
2mYS; PARKO ATSIDARYSV LYGmO. VALANDĄ DIENĄ, 
t ‘ .
• Programas prasidės 4 valt po pietų.
y.i.Mii-'I --uhįi , ,, I,;,,,,, ...r . .1

L Programas bus. labai įvairus. Bus laimėjimas auto- 
tobiHaus, vhves traukimas, nigeris su raudonais • nas- 

‘gaiš? lenktynes ir daug kitų. zBus taip-gi visokių- geri- 
mu ir užkandžių,

IT ‘ Migi visus lietum® ir lietuvaites kviečiame kuo- 
jr Skaitlingiausia dMyvauti tame musu imlžiniškame išva- 
t davime. . Y '

. Trokai išeis nuo Lietuvių Svetaines, So. Bostone. 
Jeigu tą dieną butų lietus,- tai piknikas perkeliama 

ant toliaus.
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. ĮŽANGA Į PARKĄ VISIEMS. PYKAI.
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DSRBININKSS

PRAKALBOS NUSI
SEKTI.

i

DĖL ŠVENTĖS

Dėl ateinančia sereda av-' , (k C »
gūžio 30 d. pripuolančios 
Decoration Day šventes 
‘ Darbininko ” ’ ketverginis 

. numeris bus praleistas., 
Visus raginame toje Šven

tėje vykti į pramogas ren
giamas ant tyro oro. . Bos
tono h1 apylinkių lietuvius 
ilginame vykti į Montello, 
kur įvyks piknikas, L. D. S. 
kuopų apskričio rengiamas. 

•VVis1/

■ Važiuosiantieji į L. D. Š. 
pikniką, Montello, Mass., se- 
redoj, gegužio 30 d. nusipir
kite tikėtus “Darbininke” 
arba pas V. Valatką, M. 
Seiki, V. Medonį, Žukaus
kaitės, Karčauskienę, Povi
laitį, Savicką. Seredos ry
te trokai išeis nuo lietuvių 
šv.' Petro bažnyčios 10 vai. 
Tada ir-gi bus galimą tikie- 
tii gauti,... jei trekuose bus 

T vietų.

: Kviečiami visi.
*

* KELRODIS: Iš So. Bostono važiuoti elevatorių i Forest Hills 
ir is ten imti karą Washington arba Grove St. ir išlipti ant German 
Sąuare. Iš ten imti Jitney į Oakland Grove Parką.

RENGĖJAI.

T

X

Vr'

ŽYDŲ MOKYKLA.

Roxburyje -prie Elm IiiII 
Are. ir Warreii St. žydai 
pasistatydino mokyklą vai
kams žydų tikybai mokyti. 
Tikybos' pamokos vaikams 
bus. po.pamokiį viešose mo
kyklose. į ją tilps ’500 vai
kų. Aplinkui mokyklų di
delis parkas vaikams žaisti. 
Mokykla bus tcipgi žydų ju
dėjimo centru. -Mokyklos, 
dedikacija buvo gegužio 27

Pereitą nedalią gegužio 27 
d; , šv*. Petro lietuviiį salėj F 
vyko Lietuvos Dukterų po 
globa Motinos Švč. dr-jos 
prakalbos. Iš ryto tos dr-jos 
buvo šv. mišios. . Vakare 
prakalbos buvo paįvairintos 
visokiais šmoteliais.
. Pirmiausia kalbėjo gerb- 
kini. Močiais. Kalbėjo apie 
Lietuvą ir Rusiją. Antras 
kalbėjo P. Gudas apie reika
lą prigulėti priede-jų. Tar- 
.paMųivo šitokų,: /naivairiiii- 
nąų. Monomgą ik^’p-lė 
M. Kilmoniutė. Monologas 
buvo originališkas apie žy
deli ir susirinkusius pa
linksmino visai gerai. .Pia
no skambino p-le Žuloniute. 
Piano paskambino ir . pa- 
sinujkavo' hrerirs- ir sestto- 
Treinavičiukai. Panelei Žil
io uiut (‘i ’ skambinant ketu
rios mergelės pašoko lietu
višku šokiu.. . Šoko šios: 
Joana Babinskiute,. Ona 
Šulčiutė, Joana Valentukč, 
M. Treinavičiutė ir Cičilija- 
Žuloniute. ’ Dainavo Pauli
na Antaninio. Piano skam
bino ir smuikavo Bdv.ir Po
vilas Jonikoniai. Žmonių 
buvo pusėtinai prisirinko. 
Žinoma daugiausia moterys. 
Programas buvo įvairus ir 
gerai attiktas, tai visi pa
tenkinti išsiskirstė. Dr-ja 
laimėjo apie desetką liauju 
nariu. ’ • •

A

r Itc jas mes negalime džiaugtis 
gyvenimu ir augti pasisekimuose. 
Kada mes sergame, tai musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ras Ir sumnmm daktaras, kuris 
Kino, kokiais keliais sugrąžinti 
inurtis sveikatą! .

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

Aš gydau naujas taipgi ir užsi- 
senejusias ligas per daug meni 
Ir- tasai mano Ugnė praktikavi
mas «išmokino mane pagydyti .li
gas ir sitgrąžnti manio pacientams 
gerą sveikatą labai trumpu laiku, 
lengviausiais budais Ir pigiais.

*
f

tOŠ MMa Bt.( Montello, Mui. 

IJpunpM Broad ,

m MroektoB

♦

¥

DR. A. j. GORMAN
^UMAUSKAS);

DAKTimS,

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT
Į ’ Mimo ofisas turi visus įtaisymus, kokią tik gydymui reikalingu. Tni-__ 

gi nepaisant, kaip sunki liga ir kaip ilgai sergi, Ir kaip daug sykią 1)U-|B 
vai nepasisekiniė atgavime sveikatos. AS. pasirengęs parodyti Jums,

• ką aš galiu padaryti,, jeigu Jus nmn pavesite save gydyti. Aš gydau 
šimtus kitų ligą ir galiu Jus pastatyti ant naujp tako, kuris Ju» ves 
prie išgijimo—.sveikatos, kokios esate vertas..

Mano Gydymo Kainos Yra Labai ir Sutarimai Lengvi,

y<Dr“moronIy- y' 
220 TREMONT STREET, BOSTON, MASS,!

Priešais Majestlc Teatrą.
Otif-'o vai.: 9 ryt Iki 8 vak. kasdien—Nedėlioms 10 ryt iki 1 v. po piet

ve ‘‘Leviathane’’ ištiko gai
sras. z Buvo pašaukti gaisri- 
InidcaHPtTe^greitr^ibuvv 
tuoj- ugnį užgesino. Nuosto
lių padaryta tik už $250.

——----------*/■-*■ ■■t-................... ' ......................

j?rp.

GAISRAS ANT MILŽINO
» — *

•........ . •
So. Bostono. prieplaukoj 

taisomame milžiniškame lai-

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant naują, didėlių, patogių^ greitų alie-
• jum deginamų laivų: •

S AMARIA..........Birž. 9, Liepos 1.2 
SCYTHTA...........Birželio 23, Liepos 2(5

TAIPGI IŠ NEW YORKO 
'Personaliai vedama ekskursija i LIE
TUVA ir kitas Baltijos valstybes, kas 
UTARNINKAS, ant vieno iš trijų di
džiausių . jūrių milžinų, su persėdimu 
tiesiai nuo laivo ant laivo Soutliaptone 
MAURETANIA AQUITANIA 

r BERENGARIA
• Palekiant LIETUVA į 9 dienas. _ 
DeTei^iformącijų :fcveipki.tūs prie arti
miausių .agentų arba prie.

THE. C'tmRD STEAM SHIP 
COMPANY LIMITED

126 Statė Street, ’ Boston, Masę.

lį Tėt So. Bteton ŠMaeli

' DR. J. G. LANDŽIUS ■ 
LIHTUVIŠ GYDYTOJAS IR . I 

CHIRURGAS. ’ |
Gydą aitriai ir chroniškai* Ilgai I 
vyrų, moterų. Ir vaikų. Egzamfc I 

.nuoja kraują,Spjaudalui, šlapumą . | 
/ir tt savą laboratorijoj.- suteikia I 

1 patarimus laiškais kitur gyvenžm- g 
tiems. Adresai: y I

506 BROADWAY, Į 
Į BOUTH BOSTON, MAGB.

I I f,| (Kampas G St. ir Broadway)' Į 
gį. VALANDOS : 0—11, 2—4,' 7—0 | 

RUSAI AHESTUOJA --IS

ŠVI&ICARUS.

J
I 

ll i> 
Ik

■ijJ

ftOUBlM

T6L So. Boston B2» 
LIBTUVYS DANTISTAS 

-to- Maskvosll BR? Mi Vi OftSPER 
žinia, atėjusi per Bėrimą, |

sako, kad sovietu valdžia B *25 bboapvay, So. bostom. Mam^ 

. P-etagxado, Maskvog e - IT S Nuo 10 m 12:30 ryte ir nuo 1:10 
T-aUs &wh 15a lid 6 Ir nuo 6 :30 Iki 9 v. vak.IklJ ei e ai Cbtav O kelis bv ei- 3 Oflaat uždarytas subatos vakarais

carijos piliečius. Daug švei- i h nedeiiomie.
caru sankrovų Petrograde 
išdaužyta, o Odesoje tris ll 
šveicarus sumušta.. Sako- > 
ma, kad sovietų valdžia už- L Į 
draudė vizuoti . Šveicarijos | įj 

pasportus.
t

16 Metų South Boston*

Į B H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

i K9* W. BROADWAY
I jj VALANDOS: JjTuo 9_r. iki 7-v. vak. ><t

t-
4-1

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą, 
STRUPAS CO. *

■v lt» ■ ■ Im^ Ii

'Tkl.‘l*ht‘11VP^*a5Y» Kokardų, visokią Ženklelių, Guzikučių, Ant-.
J-/11 kj IzU V V/ spaudų ir kitokių- Draugystėms reikalingų dalykų.

j s Tr_x_, Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą, »
90-92 Fcrry St. Newark*N. J.Į
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Kapų Vainikavimo Dieną
,1

¥

Nešikąnkink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Sirenų Diegliu 
Skausmais Krūtinėje 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Erpellariii 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus-užstos. -
TikVasai Pam-Expel!eris turi 
INKARO vaisbaženklį, ’

į
s Tol. So. Boston 270

J. MAG DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviiital 

Obiso Valandos : 
Bytaltrlfci 0 vai. Po pietų nio I—B. 

Vakarais nuo 6 iki 9. •
63S Broadwajr, So. Bdrtcv.

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

į BOSTON, MASS.

c

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston,. Mass.

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

PROT., RAST. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

FIN. RAST. — Juos. Vinkevičhis,
169 W. 6-th St, So. Bostonr Mass., 

L KĄSIERIUS — Andrius Zalleckas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St., So. Boston,. Mass.

. D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mPne- 
dnius susirinkimus kas pirmą nedėi- 
lieni kiekvieno- mėnesio po No. G94 

>Vasbingtou St., Boston, Mass., 6-tą y, 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na- . ■ 
.lų su savim atsiveskite prie musų <lr- 

I los. prirašyti.

DARBININKAI
Abelnam darbui, dirbtuvėje, 5G 
valandų savaitėje po 44c., valan
dą. Atsišauk :’D£VEY & AIMEY 
CHEMICAL CO., W -Harvey

./ Cambridge, Mass. (5)1,w
] ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 

HARTFORD, CONNECTICŲT 
VALDYBOS ADRESAI.

I Elzb. Mielnlklenė, pirmininkė,- 
'44 Cedar St, Hartford, Conū. 

........ . ' . ‘ ’ ‘v 
90 Sheldoa Street, Hartford, Conn. 

P. Labickienė, iždininkėj ♦
44 Madison St,, Hartford, Conn. 

Marijona Katkanskaite, fin. raštininkė, 
16 AtlantiC St., Hartford, Comii 

B. Pundz.ienė, prot, raštininkė, 
19 Walrott St, Hartford, Conn.

PARSIDUODA
PARDAVIMUI 36 AKRŲ 

FARMA.
Su, arba bo gyvulių ir įraukiu, netoli L q. Lablckicnė, vice-pirmtotokė 
btuaiyrios ir mokyklos. Alsustiuk pasI «»..•.. ------
L*. I taringą, 1‘. O.’ Box 125,: Nuri-li-1 
bridge Center, Mass. (2)1

Tuščias trijų Šeimynų .namas. > Gali
Imti pirktas uz. 2.250 dol. Atsišauki Į 
te greitai. 22 W. Fifl.li St,, So, Bos į 
ton. Mass, (29) Į 5ios draugijos suairlnkim.il būna kas

REIKALINGI vyi'ai Rnlvaniz.in.udar
bo skyriuje. Dariais nuo s.tnluj l-pleee- 
\vi»rk).Mokestis nuo 2d—30MoL savai
tėje. Atsišaukite.‘ Jtivei’side Boyler 
\Vorks, 491 Malu ’ St.. Cambridge, 
Mass,

antrą nedėldieni kiekvieno mėnesio, 
.bažnytinėje salėje.'

SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 

(29) Į VALDYBOS ANTRAJAI.

V e K- .i

j • • ’’ . s
- . ‘s

r A ' Darbininkai, jauni ir seni, visi kaip, vienas į Gegužinę, kas kuo 
I galite, automobiliais, trokais, karais, traukiniais, visi į Romuvos 

’ Parką. ■ Bus graži programa.
jeigu nebusite Gegužinėje.

.* ~ ,

QAVAQ DA? QAVA PIRMININKASVI; Paulauskas,. VftV'Au BRu MfK 314a St. Tek.So. B. 3335—M. ’
, V VICE-BIRM. — .T. Jarušft,

Valgomijjij daiktą pirkis pas I 440 E. 6-th St., So. Boston. Ma««, 
TiianK Win Sviežiaimij
ir geriausios rūšies visus valgymo Į ?lN.,RAšT. — K. Kiškis, 
produktus. Kainos pigios. Remki-j 42S E. 8-tli -St., So. Boston, Mass.. 
to savą bimiierhp Seniau mano I IŽDININKAS — L. švagždis, . 
is(-AT»<ie! T-n-1-vrt 00 Tt zlnlion I BOW0n St.. So, BOStOD, MąSS»btūicis buvo “v j> pt., dabai iau-i ivarkdaiiis — p. Lauišca 
dasi po minu Š14a 8-th. Si. kam-l 393 E. Flftti St, So, Boston, Masi, 

a* c vr I DRAUGIJOS aprašas reikale — ‘pas Gate St. lėk b. B..333a—AL| Broadiyay, So. Boston. Masa .
Vladas Baulauskas. I Draugija savo susirinkimus laiko 2-rą 

- ’ ' ,...______ . ~ j nėdėldlenį kiekvieno mėnesio 1-nią vak
; Pasiduoda Kestourantas“ “ 
ir užeiga už labai pigią kainą. Į 
Biznis .išdirbtas, gera proga lietu
viams. Neatsakom, prieinamo pa.-l 
siidmiftĮp; nes turiu priežastį par
duoti ; greitai. . M, Galinis^ 177 
Jėf ferson Si., Nė^rark,’ N. J. $9) I

i;,^vr.-ĮT ; į.a;- -■ ... , ;,,-įi

- , f Tel. Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
/ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
’ . ^.‘294 Wshtngton Street ,į 
’ / ; BQSTOX, MASS. -L? ’

.VaWteiJ,-X M. ikt B $o p. M 
J:' * -jGfrtetete tiele • ;

ICVVlKTHROP STRjCKT, KART B0»W

• ' Tek ,'Etet Boston

•»

*A *
i i-

| §V. JONO EV. BL. PAŽELPINB3 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS

f ADRESAI.

PIRMmiNKAS — ir. L. Petranskat, '
252 Gold St,, So. Boston> Mą&k 

VIOE-emR Ainlmttasą
492 E; 7-tk St... So. Boston,

.cROTy IraŠT. Julius Savieksi?,. ■ f 
? Alt Bmšeu St., So. Boston, Mas% 
FIN. RjtlŠTININKAS — J. švagždu ; 

m W. 5-tb St, So. Boston, Mass.
KASIERIVSA* NaudBunM, .

. 885 E. Broadvmy, S. Boston, Maso. " .
MARŠALKA -*-j,- teikiau. .

:• imm st, so* Mate ■ •>•. 
Draugija laiko eųsirlaklinua ims trečią. 
nMftldienl Veleno raĘnOal^ ’2-r< vat 
po platų My. Petro parapljoa '492 
fe StotnlM Št» Steik BoatM

\

--r . U- .. ' 4 ‘ -
» ' . y . ’ - •- *^7 - , ” 5 ‘ - - -- • - - - - - - - - - X ĮBMteteriii --

54*
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