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Rymo Katalikų Šventa. 
' _ Juozapo Darbininkų

Sąjungos.

DA®B ĮNINKĄS 
— Eina — . '

OTAUNINKAIS, KETVERGAIS IB 
SUBATOMIS.- ■/

**.••*.■•*••*■*■**■■*■■■
Ūžrubežy metams .............*|5.W 

DARBININKAS
366 Broadway, .Boston 27, 

’Td. Soufft Boston SSO.

K

Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katuli- « 
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čia^ ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes. 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

„kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms? Žmonių 

• vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
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DTDLVĄ EeGAS. Į ŽIŪRI, KAS BUS.
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Eondon. — Anglijos val- 
. džia yra pasiryžus didinti 

savo karinęs jėgas. Apie tai 
. pranešė premieras Bakhvin 
parlamente. Anglijos val
džia pasiryžus didinti oro 
laivyną iki. tokio laipsnio, 

‘ kad būtą galima karui išti
kus atsiginti nuo ataką iš 
oro* Valdžia yrą sumaniu- 

t si artimoj, ateityje pastatyti 
’ 52 oro ęskadri. .

NELAIMĖ PBEZI- 
DENTO KELIO- 

- -U ■— ĮMsEK ' - ■ '

Denver, Goto. — Prezi- 
, . dento Hardįngo kelionėje į

Alaską ištiko nelaimė. Du 
jo partijos, nariai liko už
mušti ir vienas sunkiai su- 

• žeistas netoli nuo Denver, 
automobiliui, kuriuo jie bu
vo išvažiavę pasivažinėti po 
apielinkęs, nusiritus į 75 pė
dą gilumo griovį.

. Užmušti senas laikrašti
ninkas Tlionias F. Daivson 

.. ir republikdną komiteto ats- 
. lovas Summer Curtis. Taip- 
- jaii užmušta ir Toomie 

. Fredi iš Denverio, kuris ve
žiojo juos savo automobiliu. 
Sužeistas' gi Donald A. 
Čraig, manažeris Nevr'York 

. Herald Wasliingtono biuro.i,

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

.3acson, Midi. — Motor- 
manas ir apie penkiolika 
pasažierią liko sužeisti už
miestiniam gatvekariui, e- 
jusiam iš Kalamazoo į Jack- 

■. son, nušokus nuo bėgią ties 
Karma ir atsimušus į mies
telio kalėjimą.

7 UŽ PKOHIBiGLTĄ,

De^iver, Oolo. -r- Preziden- 
. • . tas Hardingas vakar čia tu

rėjo prakalbą apie prohibr 
riją.

Jis pareiškė, kad prohi- 
. . bicijos įstatymas be jokios 

atodairos įr, griežčiausiomis 
priemonėmis turi, būt vyki-. 

’ r namas. . •

Sake, kad federalė w~ 
riausybė nusistačiusi p toli i- 

.‘ bieijos įstatymą vykinti, ne- 
M atsižiūrint. į išlaidas. Proin- 

. ‘ bicijos vykiuiinu turės užsi
imti ir atskiros valstijos* '

\ , i-r--------- ------ -r-

y PKIES^LAPiUŲSlŲS.

- Oluo. —. A*
- ■•.. merikos sausieji yra pasky- 
. . . rg išleist i - $2^0,000 pplif i-

-. nei kampanijai 192Į m* Jie 
V.eiks. iš visą pajėgą, kądpa-

- - rėmus sausą kandidatą į 
prezidentus.

i

Londonas. -—Buvęs Ang- 
lijos premieras Lloyd Geor
ge. čionai viename susirinki- 
me kalbėjo, apie Suv. Vals
tybių proliibiciją. Jis sakė, 
kad Anglija neprivalo mai
šytis tau klausiman, kuomet 
S. V* autoritetai konfiskuo
ja svaiginamuosius gervinus 
svetimą salią garlaiviuose.

Anglija neturi maišytis ne 
todėl,, kad tas proliibieijos 
klausimas skaitosi vidujinis 
S. Valstiją reikalas^ bet to
dėl, kad Suv. Valstijos savo- 
prohibicija yra pakėlusios 
didelį ir svarbą eksperimen
tą (išmėginimą).

Tas eksperimentas, anot 
Lloycl George, turi sarvšiu 
su moderniniu pasauliu.

“Amerika kėlė, kitokios 
rūšies eksperimentus, ’ ’ sakė 
jis. “Kairkurie palygina
mai tik nusprendė pakelti 
tokį eksperimentą, kokio iki 
šiol nebūta ant žemės. Tad 
duokimę jai progos tai vi
sa išmėginti. ■ •

“Nesaldu, kad eksperi
mentas turėtą pavykti. Ga
limas daiktas, kad tas bus 
modifikuota. Bet mes nesi- 
maišvkiine tau reikalam Su- 
vienytos Valstijos skaito su
virs 100 milioną gyvento ją* 

Aukštai apsišvietę ir pro
gresyviai. Dėlto, cimlizaci- 
duoti joms laiką išmėginti 
duoti . joms laiką išmėgisti 
tą svarbą klausimą. • •

“Jei išmėginimas pavyks, 
Amerikai bus dėkingas visas 
pasaulis*. ‘ Nepavyks, taip- 
pat. bus dėkingas.. Tuomet 
bus įsitikinta, kaip pasau
lis nusistatęs tan klausi
man*”

ISTORIŠKAS seimas.
_ . . - ------------ ----------- :------------- ju-

- Birželto-26ir27 dd. Betv

arke, N. J. į tyko L. D. S. 
8-tas seimas. Šio seimo pa
sisekimas buvo toks, kad jis 
radikaliai reikšmingas netik 
pačiai L. D* S., bet visai lie
tuviu išeivijai?- u turės atsi
liepti ir Į Lietuvos' gyveni
mą.

. Jau . prieš 
“Darbininko ” 
žinojo, kurion pusėn daly
kai krypsta? ‘“Darbinin
kas” nuo pirmąją gyvavimo 
dienu buvo uolus kooperatv- 
vio judėjimo rėmėjas, bet 
prieš keletą šavaičią “Dar
bininkė’’ buvo 'sušukta, kad 
reikia stoti nuo žodžią prie 
darbu. Buvo pažymėta, kad 
L. D. Š. ir “Darbininkas” 
pats atsistotą ant kooperą- 
tyvią pagrindu. -L. D. S. 
seimas ir nutarė, sukoope- 
ratiiiti. “Darbininko” biz-

* ■ #'

nį.ir į L. D. S. įsprausti K. 
Taigi .dabar L. D. S, seimo 
nutarimu tampa L. D. K*. S., 
t. y. Ei etųvių Dai'biiiinkįį. 
Kooperatyve Sąju n ga-. Ang
liškai vadinsis Lithuanian 
Coopcrative Asšoeiation of 
Labor.

Prieš seimą buvo pienuo
ta sukooperatinti tik “Dar
bininko” spaustuvę. Seimas 
gi nutarė, kad . reikia suko-- 
operatinti visą L. D. Š. tur
tą* '•

LDS.t ir “.Darbmiuko” 
sukooperatinimo' klausimas 
buvo svarbiausias ir jam iš
rišti pašvęsta veik pusantros 
dienos*. Ir išrištas tilc po il
gą diskusiją, kai klausimo.- 
visos pusės paaiškėjo ir 
karštai visiems pritariant*

Bendrus kooperacijos pa
grindus seimas priėmė. 
Smulkmenoms ‘ apdirbti iš
rinkta komisija iš Dr. ‘Pakš
to, kun. F. Kemėšio ir Gu-

• I,..

semia visi
skaitytojai

• ‘‘Darbinin-

DR. KAZYS PAKŠTAS,•♦ <
Naujasai L. Dį S. Prezidentas.>

VJ

JONAS GLINECKIS, 
So, Bostonietis, uolas L. D. S. na
rys, L. D. Seimo išrinktas namo 
gaspadoriūm.

L. D. S. seimui nutarus, 
kad kun. F. Kemėšis aplan
kytą peFvasarą. WS. kum 
pas, tai jis savo misiją tuoj 
pradeda. „ . ' • .

Visose kolonijose, . kai. 
kun. F.1 Kemėšis atsilankys, 
tai L. D. S. nariai ir jos 
prieteliai. privalo sueiti ir 
išklausyti svarbą praneši
mą*

Maršrutas -eis šia .tvarka: 
s 1, Newark ir Harrison.

2, Brooklyn, Karai. Anio- 
lu par.

3, Brooklyn, šv. Jurgio 
par,

5, Paterson, N. J.
6, Brooklyn, kun.

■ kaus par,
7y Jersey City, N: J . *" *
8, Elizabeth po pietą, 

Linden, N. J. vakare.
9, Bridgeport, Conn.

10, New Haven, Oonn.
11, Ansonia, Conn..
12, Waterbury, Conn.
13, New Britain, Conn..

” .14, Hartford; Conn.

r

• *2

2 2

J J Pęt-

do. .Pilnai apdirbta konsti
tucija bus paskelbta prieš 
sekantį seimą ir sekantis sei
mas ją galutinai priims. 
Kooperacijos. Šerai bus tik 
po $5.00 ir asmuo nedaugiau 
ją galės pirktis, . kaip už 
$200. Nam<r^b^iai-priima^ 
mį, peikant Šerus, kaipo 
gryni pinigai. įfad seimas 
ne be- entuziazmo, priėmė kd- 
operatyvius pagrindus rodo 
tas, kad delegatai Šerą už
sirašė už apie $1,000. Nau
ji L. D. S. nariai turės bū
ti ir kooperatorįais, t. y., tu
rės pirkti Šerą, o ikšiol pri
sirašiusieji liks senomis tei
sėmis, jei nepirks Šeru.

v ■
Kun. F. Kemėšis pakvies

tas aplankyti visas L., D. S. 
kuopas ir išaiškinti permai
nas. Per liepos, • rugpjūčio 
i r rugsėjo mėnesius kun.. F.. 
Kemėšis tą' jam seimo pa
skirtą misiją atliks.

Seimas buvo neskaitlin
gas. Delegatą buvo tik apie 
50. Tečiau delegatais buvo 
rinktiniai L. D. S. nariai ir 
rimtai .ir išmintingai, svars
tė ir rišo svarbius klausi
mus. ■

X. D* S. seimas prasidėjo

v

f

Ala Mofttrefti’io tieltiviiį jaun imo paveikslas rodo, kad Kanadoj lietuviu kolonija gnli susnygin- 
veikimą su bite tokio pat didumo lietuviu Kolonija Suv. Valstijose. ‘ .

» . , t*' . *.
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Liudas Lai kūnas, Stiuigią
—• -

Žagarės parapijos, fiiaulią - 
apsk. Jis yra baigės kelias 
gimnazijos klesas Mintau
jos bei Jelgavos gimnazijo
je* Labai gerai kalba vokie
čių, rusą, latviu kalbomis. 
Būdamas ūkininku, vienok 
sugebėjo visiems vaikams . 
duoti mokslą. Viena duktė 
baigė gimnaziją,. 2 dukterys 
po kelias j os klesas, sūnus gi ., 
juridinį Fakultetą delei su
irimo Kosi jos baigti negalė
jo. Minėtas stiid. A. Laiku- - 
nas grįžęs Lietuvon stojo 
Lietuvos. arini j on savanoriu, 
ten jis ir tebėra berods*

^Liudus ’Laikūnas yra ge- ' 
ras katalikas ir griėžčiausis 
abstisentas — pilnas blaivi
ninkas. Jo parapijoje teko 
išbūti 7 metus ir sykiu su 
juomi veikti draugijose, y- 
pač blaivininką draugijoje.

.. Jis. šeiiūe /bus ^irakti^žas ir • 
rimtas atstovas ir ntiosek- . 
liai galės ginti ūkininką rei- .

. kalus*

Kun. Petras Kaseiukę^ ? - 
Buvęs N, Žagarė 

kamendoriiis. U'? o

r 
t 

••R

2 2

šv. mišiomis, kurias atlaikė 
organizacijos.tėvas ir dva
sios vadovas kun. F. Kemė
šis. Pamokslą pasakė kun. 
J. Švagždis. Pati seimo 
pradžia. buvo “pašėkminga? 
Prezidiumas ir komisijos iš
rinktos ‘ be atsisakinėjimą, 
be susitrukdymo. Seimo ve
dėju išrinktas L. šimutis, 
/4 Garsei” redaktorius, jo pa- 
gelbininku ‘ Bilinskas iš 
Bndgvport, C t. Raštinin
kais studentas Daužvardis 
ir p-le Blažauskaitė iš Nė\v 
Britain, Ct*

Delegatams ženklelius pii- 
seginėti išrinkta p-lė Mitru- 
Liutė iš Faston, Pa. įneši
mą, skundą, rezoliuciją, pa
sveikinimą koniĮsijon . iš
rinkta Gudas, Krušinskas ir 
Montellietis Kamaiidulis. 
Pasveikinimai pasiusti vie
tos vyskupui, atstovui Čar- 
neckiui, Lietuvos. Darbo 
Federacijai ir Lietuvos sei
mui. Nuo vyskupo ir mm 
atstovo Čarneckio antrą sei
mo dieną gauta malonūs at 
sakymai.

Seimas prielankiai atsine
šė į geiK.kum P* .Virmaus- 
ko. Pilnąją Blaivininką Su-- 
si vienijimo pirmininko, at
sišaukimą ir - į Blaivininku 
seimą išrinko delegatais p-lę 
Ūlmauskaitę įr montelliotĮ 
Ka n Km dūlį.

Seimas nutarė padidinti 
‘‘Darbininko” redakciją 
mm j u asmenim i ir- tokiuo 
yni numatytas Dt* Kazvs 
Pakštas;' y“.

Nauju Centro prezįdentu 
išlauktas Dr. Kazvs Pakš-" * *
tas/plačhu -Amėrikes lietu
vi ą žinomas Veikėjas* Jisai 
yru buvęs.. ■Tautos Fpndo 
sekrct.OTUis, paskui išvykęs 
karo metu su politine ameri- 
jkiečlą nlįsijaŠveicayįjofį 
felv mokinosi* Pėreltąl pa- 
vasaeį Fr.ibmirgo universite*, 
te gato daktaratą už gilu 
išstudijavimą • . gamtiški i 

‘gamtišką mokslą ir pąrašy* 366 Wbs4 Bfoadway>

• a •• a t", *

p » ....   - > A *
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■ TEŪESTAI7~ ’ 
s "

1 Naujosios Anglijos tėlefo- 
nysčią streikas neapseina be 
areštu. Pereitą ketvergą ke
letas pikietninkią suareštuo
ta. Jos kaltinamos kursty
me' prie riaušių. .

mą tezos apie Lietuvos kli
matą. Jisai teip-gi studija
vo ir socijalius. mokslūs ir 
jau buvo kandidatu antro' 
augšto laipsnio už šitas 
mokslus.

Vice-prezident. liko Brook- 
liuietis Mačiulis. ,v

Sekretorium - administra
torium liko tas pats. Jurgis 
Tumasouis* Iždininku mon- 
tellietis Kamaiidulis* Iždo 
globėjais p4ė‘ BlažauskaitG 
iš Ne\v Britam ir Akstinas 
iš Nor\vood, Mass, Namo 
gaspadoriuin liko So. Bos
tonietis Jonas Glincckiš;

Literatiškakomisija: kum 
K.. Urbonavičius, studentas 
Daužvardis, kun. F. Kerne- 

' ‘ a-
SIS* . '

Sekanti seimą laikyti kar
tu su Federacija, jei tas bus 
patogu.

PRANEŠIMAS.

L. Vyčiiį’. Conn. apskrities ine- ’ 
tinis išvažiavimas įvyks 29 d. lie
pos 1923 m. Linden Parke, Nau- 
gat.uck, Conu. Pradžia pirmą vak 
po pietą. ....

Visos kuopos subruskite, . nes ■ 
laiko maža tėra. Rengiatės prie 
programo ir kuoskaitlingiausįai 
atsilankykite. į šį išvažiavimą.■

Veikimo Komisija*

r

f

-1,

7 
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NAUJANYBe
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is- ‘ 
lovinio veikalo “Algiman
tas” knygų* Yia tai veika
las nepaprastos svarbos, Ja* 
me Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- . 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi kaina* Tiktai vienas do
leris są‘pyisįuntijnu*

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE! . 
Kad “Darhinmkąs” jad parduoda Lietuvos pinigą^Ji* 

tą perlaidas ir savo, draugiuhs darblniukainš suteikia 
patarnavimą* Tąi-gi visi tie, .kum nuriteUkaj ?Jūsą 
siunčiami Lietuvon pinigai patektą į Justi giminią Tam 
•kaSj. visuomet 'kreipkitės pas “DARBININKU n jisai 
AnsnomotnuoŠirMaidu  ̂ ,
Darbmink&ir atsimokite kad ^Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS D&AWA^: L ‘
Siąsdanri pinigus ar klausdami litą kainą visuomet adre* 
duokite laiškus šiaip: - , ’ / ' ’

“DA3BI
Boston 27, Mm
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Bm Jl SoUth Boatoū’o utarnlnknlM, 
Ihtmala Ir iabatomu. Leidžia Am. 
taruyjŲ Htxo Kataliku įp. Juozapo 
UMawiWKū 8*JnMOA,

Mlm,.. >« . ................................. .. . . . ..

“H5KBBISTINKAS” 
HEU .WOBKBBj

©tt IjHUAniAiT Jri-IVeijllt Papus.
Rubllahed every Tuestlay, Tliursday, 

NM1 Satnrday by St. Joseph's Lira- 
¥ <7 ’

HAMiAir B. C. Asbociatiok or Labos.
" 1 1 ■ II-*.. I—!!.— ... IĮ.. ■■■■.
*lntered ąs •econd-claM saatter Sept, 
12, 1915 at tlie poit office at Boston, 
Majie., under the.Act 6f Mareli S, 1879,” 
“Acceptancė for mtllng at speclal rate 
pt poetage provljl^d fOr Irt Sectlon 110l|,, 
Act oi? Cįęt.8,1917, authorlaed on Jul/ 
12, w \r

Subtcriptian Ratui

Ifearly • ... .i ,^4*50
Bo«ton and suburbu ............>5.50 
Vpreign canntrte* jwlj ....,...>5,50

tKONGRESĄBESIMI)- 
' ŠIANT

Iki žilį metą Federacijos 
Kongreso laiko beliko tik 
pora menesiu su viršum. Ne- 
’frukus tikimės paskelbti 
Kongreso programą. Čia tik 

■■nurodome tuos reikalus, į
* dairiuos, sekretorijato nuo- 
,,mone priseis kreipti domės

šią metą Kongresui.
1). Socialiai uždaviniai. 

Mes.esame a) visos žmoni- 
“ jos dalis,, b). Kataliką Baž
nyčios dalis, c j lietuvią tau- 

_Aos dalisA..d) ^Amęrikoe gy- 
• ventoją dalis —.o čkuigelk 

,ir Amerikos piliečią, ė ), 
‘mažne visi mūsą išeivija — 
tai dalis pasaulinio darbi- 

* ninką luomo. Su visomis to
nus grupėmis mes susiduria
me, bendraujame, šutą sa-

< vo inešame. Tik klausimas
— kaip ir ką ? Gal plaukia
me su vandeniu? Gal pade
dame žmonijai ristis į suiru
čių. ir vargą bedugne ? Kiek 
mes dedamės ii‘ .remiame 
pastangas tą, kurie šaukia 
ir veda žmoniją prie tvar- 
3vos j.r proto? Prie Dievo 
-apreikštos Tiesos ir meiles i 
■-Tie ištiesą • panašūs klausi- 
unai labai pravartu pasvars 
Vyti- . ■

- 2) Talpiniai uždavinia'. 
■^Neapykantos, siauro naci- 
.jonalizmo bangos Amerika--

. ;je nuolat 'kįla. LietuVim 
^ateiviai per maža rodo ats- 

..darumo. Persilpinai gine
-savo šventas teises^ perleng 
vai ruošiasi tautiškai. skan- 

. ginties. Kokia iŠ to paskeu- 
fdimo būtą nauda Lietuvai ir 
^Amerikai ?■ Koks mūsą tik-

• ‘brasai kelias? Pirma negu
■ įšokti"! katilą, ar nevertėtą

■ ^patapti tikros kultūros žnio: 
■Ulėmis, išvvstvti savo d va-

■ ęsios pajėgas l Kas tuo rei - 
4 kalu mūsą daroma/ Kokie

*-• trūkumai? -Kodėl lietuv:ą
- e

I '-mokyklą skaičius taip išpn-
. lengva auga t ?

^■jaunimo reikalai.;Jaū- 
k nimas bėga nuo mūsą istai^

•'

I

f.

gą,. organizaciją, šeimyną, padaryta platforma. 
_ __ parapiją. Ar duodame jam 

viską, ką galime ir turime 
duoti? .Kaip rūpinamės sa
vo moksleiviais?. Kaipgi su 
kolegijos .klausimu ? Kodėl 
kolegija vis dar tilt svajonė l 
Kas darytį ? ,

Mūsą organizacijos rei
kalai. „Kas .tie kelmai, pa- 
rioglinti ant kelio, vedančio 
mus prie tvirtos organizaci
jos? Ar nebus tai mūsą 
dvasinis nerangumas, ego- 
jiznias,. siaurumas, materia
lizmas ir- kiti ? , Kaip tuos 
klausimus nugriauti ?

5) Mūsie uždavinigi Ąicfu- 
ros'tiiMiS!' Tevybes. Rytair 

Lietuvos katalikyste ir jos 
pažangu ArtimiauM ryšiai 
su Lietuva.

(i j Mūsą spauda. Jos to
bulinimo reikalas 

greitąją sumesti 
Kongreso darbą 
Referatai, diskusijos paruoš 
tinkamą ataudą. Čia tuos 
klausimus iškeliame, -kad 
visuomene iŠ anksto juos pa
svarstytą, kad delegatai at
vyktą į Kongresą jau šiek- 
iiek pasiruošę tuos klausi
nius rišti.

Tuo topu, • jūos. besvars
tydami, 'nepamirškite ir 
praktiško darbo — mokslei
viu vajaus. Visi žinokime 

: aiškiai, kad tai visą mūsą 
darbas, kad visi turime ly
gią pdiedermę prie to darbo 
prisidėti; kad ras darbas v- 
ra nemukus: pačiam iš ki- 
šeniaus iškrapštyti vieną ki
nį dešimtuką įnoksloivią 
naudai—ir kitus prie to pa
raginti.

Veik visos kolionijos jau 
biri knygučią tikictains par
davinėti.; Gerb. kun. klebo
nai ir kiti mūsą veikėjai in- 
pvašvti tą darba globoti ir 
remti; Jaunimas į darbą pa
šauktas ir paskatintas.. Lio- 
hivių visuomene! Tavo už
uojautos šaukiamės. Tavo 
prisidėjimo laukiame. ■

• Fed. Pckret.
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DARBININKAS

pastangos nuėjo. Visur tik 
matosi storos bangos, pasi
puošusios baltomis 'skribelč- 
»ws laisvai siūbuoja.. Pavir
šius vandens atrodo lyg ko
kia padūkusi Žmonią minia, 
netekusi proto trankosi ir 
naikina viską, kas tik jai po 
-kojomis-kliūva. Man bent 
rodėsi, kad esu ne šiame pa
saulyje. Nesimatė per visą 
vandenyną nei" menkiausios 
žymes kultūros darbo, visur 
viešpatavo kokia tai neištir
ta gamtos jėga, kuri tik ta-: 
mt vandenyne randa pati 
sau\gyvavmio tikslą. Jokio 
įutvėHm«k . jokiė kyvo daik
to toje vandenį eįayeje ne
pamatysi, tik mes. su Jur
giu, kaip voras per* pievas, 
plaukiam* pirmyn.

Štai ir Amerika patoode 
apMden£us^^^
Važiuoju per Nevr Yorką, 
Mūrai adkšČiausi, tarp ku
rią daugelyje vietą plevė
suoja iškabinti baltiniai. 
Gatvėse pėsčią važiuotą, ju
dėjimas, niekur Europoje, 
neregėtas: visi skuba kruta, 
kaip prie kokio gaisro. Va
žiuoju traukiniu .į Bostoną. 
Dairaus pro langą. Gamta 
gan įvairi, bet neturtinga. 
Vien akmenuoti kalnai ky
šo, -

1
Tįki- Laukiame traukinio ei- 

nwkad visi N. A. katalikai nančio į Berlyną, 
turės už garbę išgirsti musu 
mylimo Tėvo kalbą. Taip-gi 
kviečiamas ir Tėvas Švagž- 
dys, buvęs centro ’ pirm, ir 
eįailes mylėtojai.

Blaivininku apskr. išva
žiavimas įvyko ’ pasekmin- 
gaL ..Garbe visiems priete- 
liains, nariams h' ją pagelbi- 
.ninkams; Pasirodė, kad vi
si atvažiavę prijautė ne tik 
Blaivybes reikalus, bet ir 
gerb. kun. Ę. A. Virmausldo 
uolu veikimą, kuris yra 

■.Blaiv. Centro Pirmininku. 
Tad pl^jmisldme( ir ?^r^. 
lįim,' Urbonavįmiius perei
tu mėtą, veikimą ir turėkime 
viltį kad jisai taptų ir atei
nantiems metams centro pir- 
įmninku. -

K. A. Apskričio Rengimo 
4<onūsijesValdybar——— 

Pirm. Be n. Jakutis,' 
Rašt. J. 4. Kriviutč, 
Ižd. J. (tlineckis. •

čiurškena, kitur stovi pagel
tusi bala, dar fur-būt ’ iki 
šiam laikui žmogaus* pėdos 
nemačiusi, Sale tos balos 
vingilioj asi asfaltinis plen
tas. Tai stebūktinga& kuk 
turas suderinimas su gam
tos šiurkštumais. Einu per 
South Bostoną. Gatves šutu- 

:rutes'hešvaiaos. Fukštelejo 
ve j ai! s, matau, popiergaliu 
krūva pasikėlė aukštyn, 
kaip žąsą pulkas. Manoma, 
kad vasaros sezonui atėjus 
tos negyvos žąsys išlėksian
čios į jūrą maudytis.;.

,IW Wt' >'
WORČESTEBJf WASŠ.

nepamirškite 4 d. liepos. Da ant * 
galo turiu pažymėti, kad mūsiĮ 
laisvamaniai iŠ proto kraustosi, 
net mūsų kleboną visokiais budais 
šigeižia.

. Tiirėda-: 
mas liuoso laiko pradėjau 
dairytis pro stotie# langą. 
Namai visi mūriniai, semet- 
riškai sustatyti: Gatves 
grįstos šlifuotais akmenimis 
su lygiais ir dailiais šalygat-; 
viais.- Gatvių švarumas, 
pavyzdingas. Kiekvienas 
daiktas primine vokiečių 
tvarkingumą ir aukštą ją 
kultūros laipsnį. Laikas jau 
ir atgal"į traukinį. .Lukte
rėjęs keletą minučių trauki
nys dundėdamas puškėda
mas bego link Berlyno.
/ Privažiuojame B^rlyną< 
Abiemvpušem gelžkelio ma
tosi gražūs .darbeliai, priso
dinti įvairią daržovių ir ge
lių. Darželiai aptverti vie
lą tvoromis; viduryje ir pa
kraščiais ją iškasta siauri 
takeliai, 'kad palengvinus 
daržovių ir gelių sodinimą 
ir ją laistymą. Manau sau, 
kada susilauksime panašią 
darželią mūsą Lietuvoje, ka
da pražydės kultiną Lietu
vos žemelėje. Pralaužę tam
sybės kevalą, mes vos tep^a- 
dedamė dairytis po pasaūlį, 
Vos pražibo šviesos spindu
lys > Lietuvos padangėse, 
kaip naujai Markso išperė
ti vanagai pradeda aštriais 
nagais draskyti Lietuvos kū
ną, norėdami ved tėvynę pa
skandinti tamsybės jūrėse ir 
■uždėti Lietuvai amžino jun
go pančius. _ 

r ^iūi'iu pro langą, dairaus 
ir stebiuos, kultūros vaisiais. 
Man, apie Lietuvos ateitį 
užsisvajojusiam, ėmė lyg 
rody ties, kad mes priva
žiuojame Kaimą. Bet skau
di realybė išblaškė svajones. 
Juk čia Vokietija, Čia jos 
sostinė-Berlynas. Iš ap
maudo atsisėdau į vagono 
suolą ir akis ištempęs žiūrė
jau į savo tris,valizas. Trau
kinys sustojo,! aš pasiėmęs 
daiktus sprukau iš vagono 

. laukan. Žmonią daugybės, 
visi gražiai apsitaisę, skri- 
beliuoti. ■ Mano lietuviška, 
kepurė kaž kokiūo disonam 
su įsimaišė tarp tą skribė-

- Lili. Tiek to manau sau, juk 
■ jie nežino, kad aš iŠ Lietu

vos. Būdau i kitą traukini 
. ir greit išdūmiau į Breme- 
. iią. Bremene atlikęs reika- 
; liūgus formališkumus, pate
kau galą gale į laivą — Jur- 

t.U'?j l>ėgu į kitą langą,1 gį VZasliingtou’ą. Važiuo- 
tarsi norėdamas visą "Lietu- jame vandeniu ir vis laukia
mą pamatyti ir su savim ją me, kada pradės supti. Tre- 

. pasiimti. Bet tas piktasispGą dieną važiavome labai 
traukinys smarkiai dundė-! ramiai, tik prasidedant" Ak
damas .vis neša niane.; tolyn. lautiko vaiidenynui, pajuto- 
Atai jau pasirodo Eitkūnų uie, 
raudoni stogai. Prie, upeliu
ko tarp Lietuvos ir Vokieti
jos sieną ant nedidelio tilte
liu sėdėjo su šautuvu Lietu- 
tovos kareivis, kuriam pra- 
važiuodamas atidaviau pas
kui iiiį. sudiev, nes toliau ke
lionėje maniau jau nebema
tysiu tėvynes" ginėją, kurią, 
taip daug yra Kaime.- ;

i į Liet. Vyčių N. A. A]
V- "■> m.

aziavimi
KURISĮVYKS - /
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l ANGLIJOS KATALIKAM 
KELETAS ŽODŽiy

Brangūs Lietuviai Katali
kai, keletas pranešimą jau 
buvo mūsą brangiame laik? 
raštyje apie surengimą išva
ža avimo 19 d. rugpjūčio, ku
rį. rengia N. A. Ęed. apskri
tys. ’ Suprantama, Fed. (kai
tras, mūsą visą-organizaci
ją širdis. . Apskričiai, sky
riai, yra jo dalys, kurie mus 
vadovauja-sekdami Federa
cijos reiitrą ir konstituciją. 
Tai-gi jeigu mes ją sekami1, 
sekime ir gerb. centro pirm. 
Tėvą • ■ U rlh >navyčiu, važiuo- i 

. Rime visi išvien į N. A. aps
kričio išvažiavimą, kuris į- 
vyks ^Palangoje.” Ten jm 
sai kalbės ant Gedemino 

.kailio' kur yra 'nukirstas vie
nasiš didžiausiu medžią'-ir

.IW ' ■lĮIIIIIMMM—Mllllil Į l,i|   u

Apleitįžitt Kauną, Lietu
vos sostinę. Traukinys pra
bėgęs Nemuno tiltą, atsidū
rė tyrame lauke. Laukai da
ro liūdną įspūdį. Kiek akys 
mato visur ruduoja, • kaip 
rudens lapas? pageltusi nuo 
žiemos šalčią ji’iunpa .piem 
žolytė. - Kur-ne-kiir žaliuo
ja rugiai ką tik pradėję gy
vastį; rodyti po žiemos mie
go, Kitur pakrentej’e bal
tuoja, kaip ledą luokiai, 
sniego likučiai. Viskas "pri
mena, kad jau nebetoli pa
vasaris, kada atgims visa 

; gamta, pasipuošdama . įvai
riomis, gėlelėmis ir žalia žo
lele. Kada oro erdvėje pra- 
čiiilbės milijonai kuoduotą 
vieverselią. Gaila man ta
ve apleisti, .tčvyne-Lietuva 
kame aš išmokau- lietuviškai 
kalbėti, kame mane močiu
te lingavo lopšelyje, kame 
aš užgimiau ir visij-pirma 
tą Lietuvos kampelį.pamylė
jau. . Šiandien aš tau, Lie- 
;tuva, tariu sudiev, o gal ir 
ant visados man leinta su ta
vim persiskirti.•' Širdis: liūs
ta, ūpas nupuolęs, neri
mauju: ta! per vieną langą 
žiūrį į ruduojančius laukus, 
tai t.iK?j liūgu i kitą Įauga,

<•

kad mūsą Jurgis pra
dėjo kazoką šokti. ' Išeinu ir ■ 
"aš pasidairyti, kas čia per 
galiūnas mūsų Jurgį kauki- 
na.- 7 .

Vahduo tamsiai. mėlynas 
spjaudamas baltas putas į 

: nosį Jurgiui, šnypšdamas, 
kaip miškas ". audros laiku, į 
stengėsi šonkaulius Jurgiui 
sutrupinti.’; Bet veltui visos
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čia jąu kettuios savaites kaip 
rengiama gegužinės naujame Mai
ronio parke. Prie to dar čia yrą 
ir puikios maudynės, kur lietu
viai katalikai šventadieniais links
mai laiką praleidžia ant tyro oro, 
bet jaunimui vieno dalyko truko, 
tai yra šokiams salCs neturčjome. 
Tai-gi dabar pranešame visuome
nei kad 4 d. liepos š. m. sale šo
kiams jau bus užbaigta, kur b.us 
galimą jaunimui pašokti. Taigi 
kviečiame ir kitą liet, kolonijų lie
tuvius idant 4 liepos pas mus at
važiuotumėte ir pamatytumėte 
gražią salę ir gražų Maironio par
ką. Taipos-gi bus ^Vorcesterio 
lietuvių. Benas, šv. Kaz. parapijos 
choras, o ant salės grieš oTkestra.

Tai-gi- * M ■

BUVO NERVUOTAS IR 
SUGRIUVĘS,

Dabar gali valgyti sočiai tris
- 1 — kartus į dieną.

Taip liudija p, ICmery B. Slinnk, iš’ 
HttiTisburgo, l»a, Jis sako i !,LW So 
Sėlis Hiatus buvau sugriuvęs, silpnus.

s neturėjau jokio noru Ir nesidomėjau 
savo darbu. Visuomet buvau apimtus • 
baimės, vis buvau šaltas, nervuotiis ir ■ 
blogas ūpas neidavo. Mautai, foul iifi" 
iš proto išeisiu. Po suvartojimui jū
sų stebėt ino Nuga,T<nieTo hš vėl a tu* . .
jau į save, ■ .iš galim iri« kariam 1 cttc* . 
nų sočiui pĮmmiljfyti, nPmi iiervuotns .
Ir įiiPšlblJtitV Šalčio--” Nm> 'iiervttotuinO, i į ' * \į
nevirškinimo, skrandžio negales, \yiau- V 
rLųt TTžkletpjhno, silpno širdies veiKlnio 
Ir menkos apytakos’ Nuga-Tone neturį 

•sittt U’gait% Paiučghilc pats ir Htndtik.
Vienam pilmnn menesiui gydytis tik 
$1.00. ■ Nmm-Tono'ų. piirdavinčjii. visi ■ 
geresnieji siptieldninkai pezltingai ga
rantuodami, kad suteiks pibnį paten
kinimu, arba pinigai bus mtgrųžinti
(ganantijiį rusi prie kiekvienos Imnke- ' .

■ les) , arba iuiBitlS Hestau apmoktai pašk .--2-----
Ui Nątlohal Luboratory, 1038 8. Wu* 
baslį Vve., Cliicago; pasiuntus jiems - 
J?i.OU. . t

(Adv.)it . .

kito upelis sriauniai Grieš lietuviškus šokius;
«E

4

t

Šuv. Valstijose per 1922 
metus, strytkariais važiavo 
15 bilijoną žmonių. Tai yra 
ant 15,000,000 pasažierią 
daugiau, negu užpernai,

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“DARBININKĄ"

»

- 9

Alės jau skelbėme apie algas" ir darbo salvgas mūsų telefono 
darbininku.

* ** . . ■ » ’

Faktas tam pranešimui yra, kad mūsą "darbininkai turėtą 
būti patenkinti.

. Paprastai organizacijose Jbūna perversmas, kuriose 50% 
darbininku, mainoma, t. v. kad j u vietoje statomi kiti.

Henry Ford, kalba, kad jo dirbtuvėse tas kartojasi kas mė-
- nuo nuo 3 iki 6% arba nuo 36 iki 72% per metus.

Kitose dirbtuvėse tas kartojasi net 100% metais ir tas parodo 
užganėdinančiai.

Mūsa liompaniįoįe permainos nioterūt darbininkių . 
•neralėse raštinėse buvo mažesnis negu X6‘% per metus, ' • .

. ,Įr kartos i/ra pametę darbą yra tiktai .1% pį, kurios ieškojo 
kito darbo. .

> ■ * ... * . 

Mes-galime tai priparodyti. ,

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
‘ v-

. GEOBflE U.DBESSEIt, (Antrai Manųjų.
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OAMBRIDGE, MAS&

: A. L. R. K. Federacijos 16 sky
rių ussusiriukimas, įvyks liepos fi 

i d., 1938 m., 7 tSO ’vbL vakare. Lie
tuvių Bažnytinėj Salėj, AVindaor 

lSL Todėl vįsi atstovai malonėki
te pribūti paskirtu laikių nes yrą 
labai daug svarbių reikalų ku
riuos būtinai reikia aptarti.

• Valdyba.

, BET DABAR PUIKIAI 
ŠV. JURGIOBAŽNYČIĮ KURIOS NAUDAI ŠISJOMARKAS-IŠVAŽIAVIMAS 

RENGIAMA. *
ŠIS JOMABKAS RENGIAMA .NE SENOJOJ- VIĘTOJ, BET DIDŽIAUSIAME IR GERIAUSIAME NORW00D’O

RWICK PARKE
SU DIDŽIULE SVETAINE ŠOKIAM

v - • .

Orkestrą pirmos klesos

ŠIS JOMARKAS . T IFPfKk
ĮVYKS lulJLlir VFlJ

MUMS IšKALNO JAU GAILA TU, KURIE NEBUS ANT MUSŲ JOM ARK O, JEI'NENORI PRALEISTI 
“PORDŽULAJAUS” TAIP KAIP KAD PRALEIDAI PELENŲ DIENĄ, TAI BŪTINAI ATVYK 4-TĄ DIENĄ 

LIEPOS | N0RW00D’Ą . . .

ČIA TAI BENT PAMATYSI IR ATJAUSI, KAS TAI YRA .TIKRAS "PORDŽULAJUS
O BE TO DAR NEPAMIRŠK, KOKIOS GEROS YRA NORWOODIŠKlŲ ŠIRDELĖS, KAIP- JIE YRA 
SVETINGI. LAUKIAME TAVUS, BROLAU IR SESUTĘ. NEPAMIRŠK PASAKYTI IR KAIMYNAMS, 

KAD IK JŲ LAUKIAME.
Nonvtnnl e vra trys stotys t dSrORWOOft jN(ffiWOOri ClNTRAIū ir Kereikb

'linti stoty N-ORWuOD? bet reikia važiuoti į MORWOOD CENTRAL stotį arba. į 
stotį. L -T/?-. ' ■

< TRAUKINIAI IŠ BDSTON’O IšSOUTH STATION IŠEINA (STANDARŪ T1ME)
7i27 A. 3L, 10100 AyM? B M.,‘ 2:55 Ik K SI, įį .

^abraukriefr trafebigai>stojn taipgi1 ir & stot^į/visi Mti tik Konvood CeritraL'
įori tik-we tokorioo parko.? ^Aoetį Centrai ir-ginetoli, r • v' j ; / ’

KARAIS VAŽIUOJANT REIKIA VAŽIUOTI j FOREST HILLS.
■ '-iS-.-teft iiuti Wslmųi;toiiMtV'rirove ir važiuoti iki ^ames^feulo, ten jį^auks'Kėr
- *o ? kiiritį. >

.vienas bk>kas. .
•A

r' 1'* "f
\ : \
j . ■

LEWI8TON, NLE.

J8ąjwWų išvažiavimas. t ,

Bfež. 17 d. A. L. R. K. Mot. Są
jungos 6-tos kp. vakarinių kursų 
lankytojos surengė taip sakant, 
kursų užbaigimo išvažiavimą. Mū
sų kolonijos veikėja ir Mot. Są- 
jungos kursų vedėja p-le. M. Dai- 
Iydaitė parūpino vieną iš gražiau- 
ęių tietų kiek Lewistou,o apielin- 
kėje tįk randasi —'dykai. Kur
šininkės buvo nutarę kad tikie- 

; tus parduoti tik sąjungietems ir 
jų šeimynoms, bet atsirado daug 
pašalinių kurie norėjo važiuoti, 
tai žinoma, buvo ir jie priimami. 
Kadangi vieta .puiki visokiems 
Žaislams žaisti, tai ir ’ buvo jų 
.apsčiai. Atsižymėję vįsekiose 
lenktynėse gavo dovanas, kurių 
apščiai buvo'pripirko p-lė B. Mit- 
kaitė ir poni P. Milašienė. Po 
pietų buvo ir teatrališkas progra- 
męlis. P-lė Z. RimaitS ir p-ni A, 
Pesetskienė sulošė veikalėlį “Su
siprato.” Jos savo užduotis at
liko puikiai. Vieną buvo kaipo 
susipratusi sąjungietė, . o antra, 
vėjavaikė. P-lė E, Breitmozerai- 
tė puikiai pasakė eiles. “Susipraę- 
kim Sesės?^ Toliau buvo, Sius- 

i truota daina iš operos “Čigonai.*’ 
Mūsų lakštutė p-lė Zofija' Rimai- 

; te. buvo apsirėdžiusi kaipo jauna 
ęigonaitė, o Br. Ivaškiutė kaipo 
Čigonas. Šimaite dainavo, “Ne 
dėl tavęs aš mergelė,” stumdama 
čigoną šalin, kad ji už giružės tu
rinti kitą, Programa vedėja bu
vo p-lė M- Dailydaitė. Užsibai
gus programui, kp. pirm, pni M. 
čereškevičienė prakalbėjo, kad 
vakarinių kursų lankytojos sutei
kia savo mokytojai p-lei M. Dai- 
lydąitei ir, Bar- Ivaškiutei-dovanas 
ir įteikė abiem po aukso fontani- 
uę plunksną.- Įvairūs žaislai tę
sės kol tik nuvargo ir grįžo na
mo pilni užsiganedinimo. •

. Kadangi už parduotus tikietus 
buvo perkami užkandžiai, tai prie 
sutaisymo jų ir-gi buvo padėta 
daug darbo./ Darbavosi p-lės M. 
Dailydaįtė, Z. Rimaitė, B. Mitkąi- 
tė, M. Grinbergj E/RimaitS ir M- 
M* Čereškevičienė.

. Girdėjau, kad kuopa yra nuta
rusi rengti išvažiavimą 4 d. liepos 

, ant ūkės pas čereškevičius.
Sąjungietė.

fr~Įh>>ĮĮX.j^štyi^rW« J

šių mokinius visi užduotis atliko. 
puikiai. Vienodas aprengimMį 
paklusnumas ir sumanus iilavint- 
inM Jkreipfi kiekvieno domiąja Ant 
galo vadinta vjen&veiksmB kome- 
dija, kuri gerai išėjo. Vaidinime 
geriausia atsižymėjo Vincas Valia 
ir Brazaitis. Geistina, kad juodu 
dažniau būtų matomi lietuvių so«- 
noje. Už scenos prirengimą gar
bė priguli gerb, sėserimB-mokyto* 
joms. Jų daug darbo įdėta

Ausis girdėjo.

r r

<?

t

LDS.-TO kp. susirinkime daly
vavo nedidelis skaičius narių, ats
tove į apskričio- suvažiavimą iš
rinku plę Stasę Adomaitę; Tad 
kada bus šaukiamas sekantis, su
sirinkimas, visi nariai malonėkite 
atsilankyti, taip-gi . atsiveskite, 
naujų narių, kurie da neskaito 
‘Darbininko.” Žiemos laike žmo

nes sakydavo, per šalta lankytis, 
į susirinkimus, vasar-os. laike kaip 
tik gerai, mfisų naujos bažnyčios, 
skiepe arba pašaliniuose kamba
riuose. •;?’ ' \ . ■ “

Kp. Eforespondenta

ba moterų dr-jų susirinkimai bū
na nariais skaitlingesni, tarimais 
įdomesni ir nutarimai turininges
ni,. 'žodžiu sakant, daug daugiąu 
gyvumo yru negu žiemą,. šalčių 
metu. Juk taip ir turėtų būti. 
Bot ne, Visai kas kita su mūsų 
draugijoms, kuriose yra vien tik 
vyrai. Ten dažniausia į susirfn- 
kimus ateina viena penkta dalis 
narių o fe tie skubotai išbėgioja, 
nelaukdami pabaigos. Tokių dr- 
jų valdyboms darbas sunkus, da
viniai jų darbo'menki, nes ką val
dybų nariąį vykinai daugumui da
rių ūera žinoma. Dar blogiau kuo
met patys valdybų nariai nelan
ko susirinkimų, tuomet draugijos 
statomos pavojun. 'Dažnai atsi
tinka kad net susirinkimai ne
įvyksta dėl valdybų nerangumo, 
/l’ai nedovanotinas prasižengimas, 
-Vasara duoda daugiau—Unksmių 
mo, .gyvumo, tai kame priežastis 
ištižimo? • Šiame atvejuje vyrai 
turėtų imti apvyzdį iŠ moterų, ki
taip nebus į sveikatą draugijoms. 
Daugiaus domės reikia kreipti Į 
susirinkimus.

Maudymasis.'

Atšilus orui, daugumas vaiką 
- eina į ažerą maudytis. Dažniau
sia ęiną į tokias vietas, kurios nė
ra saugojamos, o ten. tuojau geb. 
mė, vielomis duobės.’ Tokiose pa
našiose ■vietose birželio 19 d. pri- 

. gert keli jauni vaikinai. Lietu
viai savo vaikus turėtų prižiūrė
ti ir neleisti vaikų bet kur mau
dytis, o tik kur yra po priežiūra 
valdžios, ten nėra tiek pavojaus 
prigerti.

8 " 
Mokslo užbaiga.

* Birželio 17 d. šv. Jurgio para
pijos; mokiniai įrengė vakarą už
baigimui mokslo metų, šv. Jurgio 
parapijos salėje. Neatsižvelgiant 
į šilušną,. žmonės anksti rinkosi į 
■alę, kad parodžius užuojautą 
tiems jaunuoliams kurie apleidę 
parapijos mokyklos suolus, vieni 
sieks aukštesnio mokslo, kiti im
sis darbo, žodžiu sakant, kaip 
vieni taip kiti ims domėtis atei
timi. Susirinkusieji dar ir kitą 

. mintį omeny turėjo, kad. gavome 
progos pasigerėti menu, kurį mo
kiniai sudarė, imdami dalyvumą 
scenoje, sumainai vadovaujant 

; gerb. sescrims-mokytojoms.- Ne
apsiriko. Grįžo namo patenkin
ti.

•: Mokiniai,., baigusioji aštuntąjį; 
? skyrių, liūdnai, švelniu tonu su
dainavo atsisveikinimo dainą, pia
nu lydint vargi R. Adomaičiui. 
Daina išėjo puikiai, nes su žodžiais 
buvo ir jausmas sujungtas.

; Kalbėjo gerb. kun. V. G. Vilku- 
taitis, pažymėdamas kaip buvo 
rūpestingai auklėjasi kuomet bu- 

; va mokykloje, reiškė viltį, kad da
bar baigę mokslą, bus ištikimi Ka
talikų Šv. Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai, gi tarė ačiū už gerą auk
lėjimą vaikučių. .

Dėkingumą ir atsisveikinimą 
; skaitė p-lė Alena Vitkauskaitė, o 
gerb., .klek kun. Vilkutaitis iždą? 
•lino diplomus. s

Atsižymėjo moksle.
: Mokyklos aštuntąjį skyrių šį
met baigė 11 berniukų fe mer
gaičių. Pirmą metą toks didėlis 

; skaičius. Nuošimtis mokslo dafe; 
gumos gan aukštas, tik kelių Įdek 
mažesnis. Stebino gabumas moks
le, tai Juozų Bbtyriaus, kuris tu
rėjo 100 nuošimčių visose mokslo 
dalyse. Antroji moksle atsižyniė-

• jo Alena ^itkati^kritšt Ū Juozas
Botyrius gavo aukso mgdaįįį o-A? 
lemų Vitkauskaitė, brangų.‘kryže- 

:1h . - ■' '■* ? .v■
' • Žaislai fe vaidinimas. - •

* ' .*-e ' ' , V. !.•»

• Vaikai, ir mergaites nuo pirmos

LAWRENOE, MASS.
-■■-■■■ - - t*

Karščiai. Žmonėms nėra kur 
detia Miestuose reik muk JBy* 
čįįiose *—smiltynė karW 
vandeny peršalta, J V • 

'■ Lawrcnce’o Palanga gelbsti si 
tuaciją. %Ežere vanduo nešaltas. 
Paežery pušynas, Saule odos no 
virina. ■ .

Karščio dienomis Palangos eže
rėlis, ‘VVelelPs Pond -t-_ buvo žmo
nių priverstas —- ypatingai vaka
rais. Apielinkčs gatvės automo
biliais nustatytos. Šokių svetai
nė prikimšta. Vasarnamiu /pia- 
zai prisėsti. Grafafonai, pianai 
skamb, triobos ūžia, dainos po 
pušyną ir plaukikų šūkavimai ke
lia Palangą. Lajyrence’o apielin- 
kej patogiausia išsigelbėti nuo 
karščių tai lankytis Palangoj.

. Girdėtis kad į Palangą važiuo
ti lietuviams Lawrenciėčiams bus 
special-nupiginta kaina karai...- 
Tie karai eisią nuo Hampshire ir 
Bradford Sts. (St. Mary’s 
Choreli) kas ketverge vakare, 
pusė po šešių (630 P. M.) Tuo 
karu kastuos tik 10 c. ‘ Kitais ka
rais pasiekt Palangą kainuoja 20 
centų. Tais ketvergais, kurių va- 
karaį-Jbus šalti ar lytingi special 
karo nebus. Taip-gi šnekams 
kad per vasarą eis special karas 
ir seredomis rytais 9:00 A. 
Palangą. Tas karas pagelbės vai
kams ir moterims gauti Savaitinę 
liuosą dieną — day. off. Kiekyje-
"'-n-------»■"' .r.............■' ■ » ' ■ . i i.H

O 1
(UNITEDAMERICAN LIKĘS

ĮPINT SĖRVICE WITH

IHAMBURGAMERIUNLINE
■ ^RimPiAUSlAS KELIAS 
| LIETUVON
■f išplaukta kiekvieną savaite iš 
ll ^>^er Š® KwtU River ties 46 
■Į gatve, Ne\v Vorke musų pir-' 
H mos klesos laivais , n “Resolvtb,” “REiaAšcE,”
■ “AĮ.UEBT BaIXTX’’
■ “I.)EV TSCHTAND”H Veža 1, 3 U a klesos kėliau* B ninktts, taipgi šie laivai B “.IfoHHt €11111,” “Mount t?«r- 
■I tvll ” “Motint CIMOn,” “Ha* 
Bį att,’* “Tlwritit[i(in ir IVcs/pBa-. 
■i tia" 8-ęios kl, keliauninkams,
■ Ganėtinus ’ir geras patarnavi- Bį nfas, geras valgis ir patrau- H kiantis, smagus važiavimas, 
II United American Lines 
B| . Jn.irs UarrESMEHG, Inc. Bf 260 llanover si., lloston, Mass. 
B . arba pus įgaliotus agentus.

NoiAvotuTe rpikiąprie.Ęonvood . Nw; teii ikigeririekjpaykc tįk?'
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? CLEVELAND,OHIO.
•*' » - ----- * -

DaūgiaU domis.

Šiuoini laįki^ urisų ‘ draugijose _ 
ir ktioposė matoma llaug ištižimo 

į fe apsUeidimm Tošį ligos nepalies* ' 
tas yra dšifeąį tai mūsų jattnfelM iki ąšitmioš Mases WidK šoko, fe 
fe moterų draugijos. Jaunimo ar* dainavo. Išskiriant Žemų ją kla-

. * ■ . . - -J-

J

LAFAYETTE REALTY COMPANY 
. klės povk&me irjį^’dupdamu^aumiusjūįmš. krautuvek; ąp** 
dWdžiaiiį auun'ųs, įkandus, nutomobiUušį su^idiiūus fe t 

"4t?/ėu tdšaJe reiiątafe ktoįjjkifes į mįs ugęnfŪrų ir būsit ': 
užganėdinti. . a V > ’ ' '

? > rOMI’AOT

45G MMBą^uR^s AvenM Čšmbridge; Mass. •
VINCAS J. UEGU'm ir DANffiMUŠ k Šu\3(hlnkar. :
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Ilgų motį praktikos artistinei 
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I
nam kainuos dešimtukas vieton 
dvidešimts centu nuvažiuoti. Tiek 
pat ir parvažiuoti... * Iš viso 20c. 
Reguliariu karu išeina- 40c. Be- 
abejonės VTelch’s Pond special 
karas bus populerus.

Gerb. kun. Juškaitis vakar at
lankė Palangą su tikslu paren- 
duoti ją Cambridge ’io parapijos 
išvažiavimui* Nors dienos jau 
užimtos,. manoma, kad bus guli-

* , ’ ' '--TV'

ma Cambridge’iui važiuoti Į Pa
langą liepos pabaigoje/

Vyčiai' taiso - maudykles. Be- 
hbejo 4-toj liepos prireiks viso 
kranto. Apart maudymosi^ bus 
ir lenktynės plaukime. ’ Beja, 

• /fermis eourt' jau gatavas. Tėvas 
A / Sfuraa ..diAigupjaJąųąiiA^ išradime 

ir įtaisymei/įvairią zaidjmu-zaidi- 
' mėlių Palangoj.

' Palangietis.
________________________ t
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va Tėvynė Mūsą. Po to buvo mu
zika ir šokiai iki vėlumai. Dar 
noriu priminti apie mergaičių 
klubą, kuris nors nesenai gyvuo
ja, bet jau daugely vietą labai 
puikiai pasirodė darbštumu dėl 
parapijos ir visuomenės. Už su
rengimą puikios vakarienės, tai 
joms garbe priklauso,

Birželio 13 d. vakare pastango- 
inis Marijos Duktėrii Klubo ir Al- 

. toriaus dr-jos tapo surengtas gra
žus šeimyniškas vakaras pagerbi
mui mūsą gerb. klebono Antano 
Balinskio jo vardo dienoje,:’ Sve
čią susirinko skaitlingas būrys. 

f Susėdus prie stalo, Agota žiž- 
‘niiuskaite perstatė to vąakro tiks- 
' lą ir padeldemavo pritaikintą tai 

puotai deklamaciją,- o šv. Cecili
jos choras, vadovaujant L. Tau- 
jenui, gražiai- sudainavo keletą 

• jausmingą lietuvišką dainelhj ir 
gerbi klebonui įteikė dovaną gy- 
Vlj gėlią bukietą. Įdavė. F. Raza- 
yičiutė ir auksinę plunksną, ir 
paišiuką. Gerb. klebonas A. Ba- 
linskas savo prakalboje išreiškė 
gilią padėką minėtam mergaičių 
klubui ir Altoriaus’ Dr-jai,* ‘ Po
liaus gerb. klebonas kalbėjo iš 
tautinio atžvilgio. Nors lietu
viai čia Amerikoje gyvena toli 
nuo' tėvynės Lietuvos vienok lie
tuvystę palaiko. Pagyrė tas mo- 
tinas, kurios augindamos savo 
Vaikučius išmokino juos lietuviš
kos idėjos gerbti , ir savo kalbą. 

' Užbaigus gardžią vakarienę, cho-

K Iš komisijos raportą galima 
spėti, kad gegužine ( bus ipasek- 
ininga. Kaip kurios kolonijos 
jau turi suorganizavę didelius bū- 

imo atvažiuoti.
Laišką komisijon pateko du 

gabiu veikėju, L< Čebatoriutū ir 
j. Svirskis. Bus įvairią žaislą ir 
lėnktynią už kurias laimėjusiems 
bus duodamos puikios dovanos. 
Bo pietą bus koncertas, dainuos 
chorai iš- $o« • Boston’o Cam- 
biudgeėio ir Laivrenee ’o, Mass, 
Taip-gi dainuos gabiausi Naujo
sios Anglijos solistai. Kalbės 
kun. Mockus iš So. Bostono ir 
lmn. K Juras iš Laivrenee, Mass.

Bus šokiai ir maudynės dykai. 
. /Ainerikos Padaiga,.ffiai ideale 

■ vietą 4fceAis seniem^ įr iaunieWį 
bet dar geriau kacVhus L. Vyčiu 
gegužine.

t rįus jauni]

PHIIrADELPHIA, PAf

Pasveikinimas vardtivią dienoj 
birželio 29, kataliką spaudos 
-apaštalnij nenuilstančiam, veikė
jui, šv. Kazimiero Dr-jos Kaime 
generaliauri įgaliotiniui Ameriko- 
^ėjjgerb. kuft/Ą, jtaŠČiuktūK -/ A

Brangus kataliką spaudos ^vei- 
kėikėjau I Turime už didelę, garbę 
pasveikinti. Tave - varduvių die
noj! Iš reiškiam didžiausią pa
garbą ir dėkingumą Tau brangus 
Veikėjau už dicll pasišventimą ir 
MnlhRdaiitiim^^ spaudos
Amerikos .lietuviu tarpe. Gy
vuok ištikimasis Kristaus Pasekė
jau ! Lai Dievas stiprina jėgas ir 
laimina Tavo aukštus prakilnius 
darbus, idant galėtumėt ir ant to- 
liaus taip pasekmingai veikti 
Bažnyčiai ir Tautai. . Lai Dievas 
užmoka už taip brangų darbą!

Ilgiausius pietus ir geroje svei
katoje gyvuok brangus kataliku 
spaudos apaštale!

Tai mūsą širdingiausi linkėji
mai. »

. Varde visą Šv. Kaz. Dr-jos sky
riaus Kaune nariu

Ona Unguraitė, sekr.

LAWRENCE, MASS.

Birželio 17, 1923, L. Vyčiii N. 
A. Ą. gegužinės komisijai laike 
susirinkimą Palangoje, Methuen, 
Mass. Susirinkimą atidarė mal
da kun. P. Juškaitis.

Susirinkime dalyvavo kun. P. 
A. Virmauskis, kun. P. Juškaitis, 
V. Savickas, V. Medonis, J? Va- 
lukonis, J. Svirskis, Z. Strokai- 
te, E. Sliužiutė, O. Sidaravieiu- 
tė, F. Juknevičiūtė, L. Čebato- 
riutė, j. Kriviute; svečiai: kun.

ras ir vis svečiai sugiedojo- Lietu- K. UrbonavycĮiis ir kąn. Mockus.

nei
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111 Devoftshire St., Boston, Mass.
Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723

i

1
Vytis,

• BALTIMORE, M. D.

piemenį ir‘ apie ji susitelkė ir 
klauso jo balso ir dirba Dievo ir 
Tėvynės labui.

Birželio 17 d. Į šv. Ikažimiero 
draugiją įsirašė 13 įtarią. Įsistei
gė darbštus spaudas skyrius, kurs 
pasirūpins kttodąugiauiai nariu 
prirašyti. Garbes pirm.ikun. Bič
kauskas, •pirmininku .Tonas Gai
dys, vife-pirm. Moktrymavičius, 
rašt^.ėfonąs Kinta fr\ižd.-Z.JAu- 
reckis. Kas norės prisirašyti j na
rius šv. Kazimiero dr-jos ir gau
ti dati^ ir gerti įmygu, malonėki
te kreiptis Į minėtą- skyrią. Kle
bonui ir nariams tariu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius,

Kun, Petras Raščiukas. 
H./ 4 ^'7 il\

AMSTEBDAM, '

Nori pavyti geruosius
' Bostoniečius.

Ir vėl stambūs nariai išdygo.

■v ’f

K
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< Vasaros Šešių Vakarėlių gražus 
į laiko praleidimas

Bažnyčios Darželyje 
nuo LIEPOS 9 iki 14

PARDAVIMAI .
m IJMVST ST., DOIKTIES, MASS. 

9 kanibiirlų munus. Minis ir šaltas van
duo, rmtudynės Ir. skulbyiiės. Pirmos 
riišlę.s'stovyje, Kitiim $4.200. Gultum 
liudyti tarp 2-7 po pietų' Imsdleiių, 
Kumpinis ntutnts, 1 kitro garmlžląs.

2S LOlT'ST St„ (J kambarių mūrinis 
mumis, šiltus ir šaltus viuidim, mau
dynės ir skiilbytiPs, elektra. Pinutis 
kkws stovyje. Ktiinti $3,1100.

21 ir 26 LOlTST St T luunhttrių 
.muriniiri kntimii. Kiekvieno Jutimi 
S2,Si|O, Gimus |r tolei'ui yra.

ARTHtTĮ BRAUT “-------
20 Glmuneey PI, Jantiiica Pluln

Tel, Jumaiea 839—j. .'

<F

:—Šv,Adfonso-—lietuvią-^parapijos- 
užbaigimui mokyklos buvo su
loštas dailus vaikeliu' vakarėlis. 
Publikos buvo susirinkę gana 
skaitlingai ir visi laikėsi ilgai, net 
po t vienuoliktos naktį/ pradėjo 
skirstytis,- nės buvo visi, paten
kinti vakaru. Baigė VIIĮ-ąjį sky
rių 9 mergaitės ir.5 vaikai.. Visi 
gavo diplomus dėl augštos mo
kyklos. Da tik antras metas kaip.- 
:šv. Kazimiero seserys užėmė .ir 
jau suspėjo dasivaryt iki 8-tam 
skyriui, kurį užbaigė 14-ka vai- 
k»x Tai įvyko pirmą syk mūsą 
mokykloj. Garbe mokytojoms- 
seserims.

Šiomis dienomis atsibaladojo iš 
Chicagos .nezaležninką kunigužis 
tvert parapiją ale nabagas gal ap
siriks, nes Baltimorėje. ir- laisva
maniai streit susipratę, -bile -ko
kiems valkatoms nesiduoda už įlo
sią. vadžiot. Tas pryčeris Kri
kščiūnas buvo apsistojęs ant bur- 
do pas vieną lietuvį.. Nežinia kas 
ten atsitiko kad šeimininkė jo 
plakatus į pečią įmetė ir jį patį 
išvarė. . Tuomet apsistojo vienoj 
smuklėj. Žiūrėsim kas toliau dė
sis, Kriaučiam bus pasityčiojimo.

Liet. Pilietis.

SCHENECTADY, JT. Y.
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1) fivf- Praiieišl.raus Draugija 17 
Thrž. Įsirašė mnmiąo^ū7t>vrTnmiaT 
tiniu šv. Kazimiero Dr-jos nariu 
ir sumokėjo $3:7 Jąn 2-ra dr-ja 
Amsterdame. Draugijos pirmi
ninkui Pakmrfu-ui ir' visienis j«s 
nariams dideliausfe ačiū!

2) Salomėja M ikolaitiene Įsira
šė amž. nare' ir sumokėjo $35.

Šiuomi /"ia paminėtiems .na
riams tariu didžios padėkos ir pa
garboj žodžius, o prie -progos 
kviečiu visus brolius ir seseris ka
talikus mūsą išeivius Amerikoje 
rašytis į vienintelę ir’ didžiausią 
Lietuvoje spaudos šv; Kazimiero 
draugiją. Tuomi Tamstos- prisi
dėsite prie dar didesnio tos dr-jos 
sustiprėjimo ir skaitlingesnio jos' 
leidinią ir laikraščiu išplatinimo. 
Anot poeto žodžiu:

“Jau užšvito sužibėjo
' Plačiai šviesa'mūh spaudos,. 

Daug širdžm ji' sužavėjo, 
Gyvi žodžiai byra jos?!

Visi galime būti ginėjais Baž
nyčios ir Tautos, platindami tau
tinę spaudą.

Kun. Petras Raščiukas, 
■260 E. Main Št,,\ 
Amsterdara, N. Y.

PARSIDUODA dviejų šeimynų na
mas .su cftftage keturių kambarių ir 
sklypu žemės. Visi moderniški įtah.. 
synrat ir gerume atovyje. l’nrstdiKe 
eiti už S3,5()O. RiUyliitr savininke Širs. 
Wm. KELLDIEIl. 27!) Rimtis Streer, 
Rosbury, Mass, (netoli Inuiley Htreet 
EIev.iįte(US(fHio.s). , t A r (3<B 
A PAfešIDi'oda VARAS/ RHKarCT:; 
iiyšrr(iRAS Vlptioj Vtetąpitž Iilbui pri
einamų kailių., Taipgi yra Ir glaudžius. 
Priežastis pardavimo —■ ligos, Atsišau
kite "DARBINTNIvE/’ 3ti(f BromKvūy, 
Mo. Bosimi, Mass. ■ • (S. $0-7-14-21J

m. ■ — -r. i ~ ■ i. ~ y »*‘i n - -■ ■ •■ < < i —, į —

PARSIDUODA 303 AKRŲ 
žĖMeSFARMA,

200 akrų suaugusio miško, 100 akrų 
.uU'Aa-iVi^d4LvK..!nmma.mŲrtv;i4‘l-as-sIel-
25 galvijų ir pulkus sodas. Farnui 
randasi Nevr Ilatnpsblre. valstijoj:, prie 
gf‘ro fsfate) kelio. Turi greit parduo
ti. Ksiiiia $G,5lll).()U. . įnešti 1000 doi. 
Atsišaukite:'

. KLEM. STO ŠKUS,. ’
P. O. Sox 120, Lynu, Mass.

• ’ (ė).

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priimti aplikacijiis dėl ptispor- 
tij visų kitų metų “ųuotos." CUN
ARD patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažierlai su Cunami 
bilietais neturi. laukt ilgai dėl to, 
kad Cunard laivas apleidžiu Euro
pa kas keletą dienų. *_ •
, Cunard Linija turi padarius su* 
taitį Lietuvoje jlel pagelbėjimu ptt- 
sąžierlams per jų pačių. darbinin
kus. Sutaupo jiems laikų ir išlaidas 
dėl to, kad priveda pasažlerlus prie 
pat laivo, šis patarnavimas, veltui.

Dėl tolesnių Informacijų kreipki
tės pas blle htlvij agentų, arba:

CUNARD LINE,
126 Statė Street, 
Boston, Mass.

I

PARSIDUODA
I’AIIŠIDUoDA pulkus automobilius 

.1 sėdynių. Mažai vartototas. Kreip
kitės pas savininkų; V. J. .LAKSTĄS, 
3<)S Fottrtii krautnvėrt arba 100 G St. 
(gyvenimo vieta) So. Boston, Mass.

(30—T5—5)

4

» .

LIETUVIAI, NAUDOKITĖS 
PROGAI x .

PAItSIDUOliA pulkus nnūittš 18 
kambarių ,su elektra' ir steani lieat ir 
tvartui. Iš kuliu girlima .lengvaistub.ų 
pudūrytl, .žemės yru 9,000 pėdį prie 
pat bulvaro, Netoli beacli’Ių. .Priežas
tis pardavimo senatvę. Kaina 12,000 
<lol. įnešti 4000 ilol. Moi'glčlų duoda 
pats savininkas. Atsišaukite pas

KLEM. STOŠKUS,
P. O, Box >120, Lynu, Mass.

■ ' (5)

>•

padirbu Akinius.
Žemiaus paduodu • 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormalia- 
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, ■ pavargusios ir skaudančios 
akys; bėgimas ašarą, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstieną,- 
galvos ■ ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
iga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki: Visuomet pagelbės 
jums , .

J. L. PAŠAKARNIS, O. D, 
. • AKIŲ SPECIALISTAS ' . 
377a Btoadway, So. Ėoston, Mass.

NAMAI-ŽEMe-MOBBIčIAI
■ PIRKITE namus ir lotus tarpinin

kaujant A. F.-KNEIŽIUI.
JEIGU noritė, kad nuosavybe, na

mas urbsi lotas butų parduotas greit, 
tai paveskite parduoti A. -F.-KNEI- 
ŽIUI; '

JEIGU norite gauti morglčius, pir
mų arba antrų, kreipkitės plis 
J- ] A. F. KKEIŽL >■ 
308 E. NINTH SOUTH BOSTON 

• —arba —
29-f Wtishin£ton St., 811-812 Old Soutli 

Buildlng, Boston, Mass,

Piiipšktvu savo brolio Petro •fautkaiiR 
10 m. atgal gyveno Chicago, III. iš Lie
tuvos paeina Kaunatavos kaimo, Tel
šių ą>k., Luokės par. Todėl meldžiu 
atsiliepti ar jis pats ar kas kitas man 
praneštų apie jį, už tai busiu labai 
dėkingas.

ANTANAS TAUTKUS, '
112 Pierce St, . Lev.-lston, Me. 

(30)

BU. t. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

D A K T I ’ S T A S

Tel. Broekton 51'12—AV.
(Kampas’Broad Štreet) ’

705 Main St,, Montello, Mass,

F

F

Lietuvhj kolonija apie 200 šei
myną. Turi savo mūro bažnyčią 
su svetaine ir gražią kleboniją. 
Yra keletas dr-ją ir vyČiij kuopa. 
•Seiliaus čia lietuvhj sielą reikalus 
aprūpindavo Amsterdamo klebo
nas gerb; kun. J. Žydanąvičius. 
Dabar jo rūpesniu, ačia klebonau
ja nuo 1922 nū gerb.. kun.. Bič
kauskas, . jaunas, uolus ir .pasi
šventęs darbininkas Kristaus Vy-

I t t
■ ę:1

$ 
iž 
r 
K

nyne. Parapijos stovis kilsta vi-j l27Ci toįvEtr.avė., 
solinio žvilgsniu.' - Avys pažino H

■ ADVOKATAS.
414 Broadway, So. Boston, 

Tet. S. B. 0441.
I Antros luhos—VirSuj L. P. B~vis 

GYVENIMO VIETA: .
NEIVTOKVII.LE, MASS. 

Tei. w. Nevvton 1463—iv. •

Tel. No, 550. -

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RIMGAILA) 4 

Ofiso Valandos; — ‘
Rytais iki -9. vai.
Po pietą nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;

. Nedeliomis nuo 1—3. 
419 Main St, ATH0L, MASS.
i {

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas; Tik kelis kar tus panau
dojus

t

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ritjįles pagelbės jutus visuomet ją 
tokia, užlaikyti. Švari galvos oda Užlaiko plaukus puikiais-— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nimlpil-kiio bankų Ii’zųiVca'sava apf ūdroje šiandie už GVt., arba pri.-.iuskito 75o. 
pašto nmikleliai.i tiesti j laburatorija, . -

F. Aa.RlČflTER CCL . •
' 104 -114 So. 4U1 St. ■ IlTOsIJytt, N. Y.

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

t

i|
5?...... - .—., v— ------- ------- - —... . . 4'. ■ ' . \ . ■ ' ;. ‘ . . © 

Muzika, šokiai, gėrymai ir kitos vaišės bus | 
’* ' i-’-' Pirmos Klasės t

■ • ' A < .-v -__ -. '• . .... - •• •• v ' r>- S
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DAKTARAS HENRY C. TURMER
I Buvęs seniau 1091 iVashington S t., Norvvootl.’Mass, Ir šiuo įnikti-baigęs 

mokslų Harvardo. UnlversUe ir Mussnekusętts Tpelitio ingi Jos Inštihite 
gavęs laipsni,: praneša kad jau pradėjo geuoraią gydynm praktikų Ir 

upsigyvebii po numeriu

444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS,
. • . . . Kampas Kolumbus Ąventie

| Telephom^ Biteli BikvS2i(L- . '>. - '
® Vnįaml(>s i.U Iki .4 Ir-B Lkt S JBO vnk. Rytines viii. Ir iumIcHoi-uk BUsikmis.

. ............■|1-' ‘ ‘ -• • -- ----------------------- ■ . - ' - ’

INEIGA 25 CENTAI
'ui .. -Vr . . /, u,-.-,,

V it
ŽĮ

■ VAIKAMS 10 CENTŲ |

" 1 . ■..•'k
Pelnas teplionei Bažnyčios 
Visipo leaitraiį Darželį! -

• $
I

V -

4 • X

. Telephone- Soittli Boston 3520. 
Namų Telef.: Aspinvvalt 0581 
ADVOKATAS

A. ū.ŠALNA(SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAI

Baigės du Universitetu
Cornęll „Ųniversity su. Ai B,

• G. Washing'ton Univ. su LL.B. 
^DARBININKO” NAME

(antros lubos)
366 W. Btoadway, So. Boston.

ss

(APDRAUDIMAS) |
Inumt Insurance (Apilmtuli- © 

nuii nu<» ugnies ant namo arba'g 
autonmbUiaus nelnlinPs Ir pūva- © 
glmn arba’ sunniSinui knūituves ©

: Bo. Boiton 2488||

DR. J, C. LANDŽIUS
LIBTUVIB GYDYTOJAS IK 

OHIBŪRGAŠ.
Gydd aitriai Ir ėhronlškaa irgi* 
Vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraųįų^pjaudalni, Žlapųmį 
Ir jth Savą laboratorijoj. /Sutolkia- 
patarlmui’ lalškah kitur /gy venan- 
tleuuk Adresai: v

608 BB0ADWAY,
I ■OUTHBOSTON, MĄS1. 
į (Kampai G St ir Brokdwayi 
[ VALANDOS; 9-11, 2—4,

____ ___ 2. Tel. J3o. Boston R213 
LHTUVY8 DANTISTAS BDR. M. V. GASPER I

Į (KASPARAVIČIUS) B
Laikinai perkėlė ofisų, po No. 3 

425 Bsoadway, So. Bobtom, Mu*. B 
Ofiao Valančio t i B

Mno 10 iki 12 ;30 ryte ir nMO l':BO B 
iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. rak. g 

OflMl apdarytas subatos yakaralii ■, 
Ir nedaliomis. B

/

v

16 Metų Sonth Bostone

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS <
BŪ9a W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vafc
__    J.... . r

‘ Tel. Bo. Boitou 27U ffl 

J. NAC DONELl, M. B. I 
OaKma nu{kalb€ti ir ZlefMVtf&aL I 

OlIBO VltAKDOM! • B
i Bjtali iii 9 vaL Po pietą meti I—B 
[■ Vakarais nuo 6 iki 9. • B

DM Broadvaj, 80, Boefoi. |

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią žolių, šaknų, žiedų ir tt. 
Geriausios' Palangos Trejankos, ‘stam

bi, GOc, už pakelį arba. 6 už $3.30. 
Puplaiškių pakelis 3.1c. arba 6 už. §1.7.1, 
Trnkžvlių 30e. pakutis arba G už $1.40.

Žolės sutaisytos nuo.nervų, išgųsties 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
medicinų nuo. visokių n.ervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kalj vartoti; 
pakelis SScI,* G u£ $4.50;

Knyga “Daktaras Namuose" aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gų receptų — $1.00.

Mestis, gydanti visokius niežulius ii 
odos Išbėrimus, .dėžutė $2;50.

prukuoti laiškai'tėvynėn, rašyti, tu 
žinąs 05c.

Viskas būna sų prisiuntimo kaštais.
M. ZUKAITIS,

449 Hudson. Avė., Ročhester, N. Y.

y 1 1 l‘r‘” ■ 1 1
DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckai, 
*81 M&rcer St, So. Boston, Mass* 

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

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

FIN. RAST, -r- Juozapas Vlnkevičius,
. 906'E. B’way,- So.-Boston, Massv 

KASIERIUS — Andrius Zaliėckas,
307 E. 9-th St, So, Boston, Maia. * 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, Šo, Boston, Mass*

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po 'No. 694 
VVashington St, Boston, Mass., 6-tų v. . 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie muių dr- 
jos prirašytu

■ ■■ I i' U - -1- . I Įpilu............................... j-

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOSADRESAI

Ėlzb.. MlelnlklenC, plrmlnlnkč,
44 Cedar St., Hartford,, Conn.

-C, Lableklenč, vice-pirmlnliikč,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

P. LabickienS, Iždininke,
44 Madlson St, Hartford, Conn, 

Marijona KatkauįkaltO, fin. raštininke,
16 Atlantlc St, Hartford,. Conn. . 

R. FundžIenS, prot. raštininke,
18 VValcott St, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrų nedėldienl kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėje.

Visokiems dirbtuves dai- 
bams* Darbo mokėjimas ne
reikalingas. ‘ Mokama alga 
laike mokinimosi.

AMERICAN RTTB.BER 
COMPANY

Arti Keudall Sq., Cambridgc

^V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS, 
VALDYBOS ANTRAiAI.

PIRMININKAS — VI. PanlanukM,
814a SJtli St. Tėl. So. B. 3335—M. 

VICE-PIRM. — J. JaruŠa.
440 E. 6-tb St., So. Uoston, Ma*, 

PROT. RIŠT. — A. Janušonis,
1426 Columbla Rd., S. Boston, Masu, 

FIN. RAšT. — K. Kiškis,
428 E.-8-th St, So. Boston, Masu. 

iždininkas — u svagždis,
111 Bowen St, So. Boston, Mttįi,* 

TVARKDARIS — P. LauČka,
893 -H Pttth St, So, Boston, Masu* 

DRAUGIJOS am-ašas Reikale =-
866 Bromhvay,* So. Boston, Masa, 

Draugija gavo susirinkimus laiko 2-rf 
nedėldleuį kiekviena mėnesio Linų vai. 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H, 
Seyenth St., So. Boston, Mass.

ŠV.JONQEV,BL.PAiELPINfi3 
DRAUGYSTES VALDYBOŠ 

l&RESAL

PIRMMms — J. L Petrauskas,
252 Gold St, So. Boston, MaM. 

VIOE-PIRM, Kazys Ambrom 
. v 492 E. 7-th St, So, Boston, Mass, 
Č®OT. RASTi —■ Jttliuš Savickas,

iii Bowėn Btv-Š(k Boston, Mm 
FIN. RAŠTININKAS J- SvmgldyBj 

Stv Sėt Boston, Mam, 
KA8IĖRIUS Au NamlMlunnii, . 

‘ 885 E. Braadw, S/BoBtov ife*
MARŠALKA — J. žaikįių ?

• r winftėld St, Bo. Boston, Mm . 
Drtuglj* laiko guBirlnklmua W 
mdilžtenį kittsieno Oueatoį vū 
po pietų lw P*tro partųijog salėj, <91 

< K Batanth St, South Boaton, ■

r

Tel. Mato 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
• 294 IViishlngton Street

* B0STON, MASS,.
.Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P, M. 

. Gi/rentmo otelė
10 IVinmiKOp Stbket, Kast Bobtok 

, ’ ' Tel, Kast Boston 152—GT. : 
f..i iii' r n-r.-r"-.—-r-^
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© $ © 
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g

stiklų, temyldlo idant apdraus- g 
iuinėt per. aisĮilmnčlns kompjtni- 'S

- idant nolnhuol utsitUms gitu- © . 
ųtriunivi pilnų atlyglulmų,. Mes-re-; & 

preseuiuojuni •(vl'rėlaushtM Irį ge- 
rinusiųK komp:itiijn.s. Ainęrikiij Ir $ 
įneš ūžtikrhtam pilnų atlyginimų &■. 

ts nvlniinės, ntsllIlduiA' Rėstėą'd g 
©/žymitiušL lietuviai, biznieriai iv ® t 
® ’pruR'sljoAiilal yra; inusų kUjen* ® 
© tuk klttusMitv' jų' afilc rausą pa» g . 
$ tarmiviriin.v ,.. v' • 1. ©
| EKSPERTAI UGNIES | 
$ APIPREKIU0T0JAI * |

- Ainli'ąudžliint' numustį rakau- W 
© ii 11&.mitomobllhts -h taip, tallųū/m 
u- . » ..... . <1 ’goj.tūUHio'® ■

............  • Naujoj Anglijoj. Sf 
AiidviimUmii/skyrlus pir Vndwyx^'S • 

$ tv^GNG.K KAZLAUSKO.' 

| VINCENTA. JENKINS |
G .Beacori St.,' Boston, Mass. M'

Tei; llnyinnvket 58lt)—58-11 t

.. ■ -t . - • .• - ■

$
:©©©©^®©©ffl©©©©©©©^©^©^©©’©©©©©©i^©©^k'©h§©©©^4^<*^>j©©©©©'^

CLUBIGNGH-UETOVSA VALGYKIA J
Gaininimie visokius; liotą.višlnus valgius uvamai ir. gardžiai. La- & 

.g; Imi patogi vipta, randasi po. No, 79 Stmiifortl jšt,, Boston, Mass.. 
S Tik dvi munvtėš nm North Station,

**1 Mvjingai.užkv'ieehbvisus1 ■ V,

MARY HANCHEROFF. SAVININKĖ
a ..... . BOSTON, MASS,

f

■ I i ; •• •; , ||g 79 STAWĄRl)>m  ̂-
' * •

»

i

IpIRMOS PUŠIES BARBERNž|
Nukerpant plnuktts vyrniim, mer-f 

gilioms Iv \iLLlinm& , t |
Turime visokių kvepĮniiėlų toni-| 

kų phnikiUiis.-V t." ' 1
AteJMto |r iJčrsitlkrhvkite, ai tM 

ĮU klu, kud husito patenkinti,- , , į
; C. :s. WA-B w

116 iiOBCHWJSH AVBNlIffi 
.BDUTĮOOSTONkAIASS, , i 

(i'RlĖ VVr 1|ROXBWO; TVNkt/10) j

' knHpUuls^-t uuns dvi
]’$ &• tmtm’imvlino • Naujo] 

lA utį .'•skvphn* n<v © ,-©r 
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Vyskupas Kilian.

I
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Organai

Rymo Katalikų Šventa. 
' _ Juozapo Darbininkų

Sąjungos.

DA®B ĮNINKĄS 
— Eina — . '

OTAUNINKAIS, KETVERGAIS IB 
SUBATOMIS.- ■/

**.••*.■•*••*■*■**■■*■■■
Ūžrubežy metams .............*|5.W 

DARBININKAS
366 Broadway, .Boston 27, 

’Td. Soufft Boston SSO.

K

Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katuli- « 
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čia^ ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes. 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

„kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms? Žmonių 

• vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

9^-
- . 4 .

•t

X

1

.. .SĮTB^TĄ, BIR'Ž^LIp 30 D., 192g.-ĮV/y Į
v

DTDLVĄ EeGAS. Į ŽIŪRI, KAS BUS.
r ir-1........... ? :

Eondon. — Anglijos val- 
. džia yra pasiryžus didinti 

savo karinęs jėgas. Apie tai 
. pranešė premieras Bakhvin 
parlamente. Anglijos val
džia pasiryžus didinti oro 
laivyną iki. tokio laipsnio, 

‘ kad būtą galima karui išti
kus atsiginti nuo ataką iš 
oro* Valdžia yrą sumaniu- 

t si artimoj, ateityje pastatyti 
’ 52 oro ęskadri. .

NELAIMĖ PBEZI- 
DENTO KELIO- 

- -U ■— ĮMsEK ' - ■ '

Denver, Goto. — Prezi- 
, . dento Hardįngo kelionėje į

Alaską ištiko nelaimė. Du 
jo partijos, nariai liko už
mušti ir vienas sunkiai su- 

• žeistas netoli nuo Denver, 
automobiliui, kuriuo jie bu
vo išvažiavę pasivažinėti po 
apielinkęs, nusiritus į 75 pė
dą gilumo griovį.

. Užmušti senas laikrašti
ninkas Tlionias F. Daivson 

.. ir republikdną komiteto ats- 
. lovas Summer Curtis. Taip- 
- jaii užmušta ir Toomie 

. Fredi iš Denverio, kuris ve
žiojo juos savo automobiliu. 
Sužeistas' gi Donald A. 
Čraig, manažeris Nevr'York 

. Herald Wasliingtono biuro.i,

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

.3acson, Midi. — Motor- 
manas ir apie penkiolika 
pasažierią liko sužeisti už
miestiniam gatvekariui, e- 
jusiam iš Kalamazoo į Jack- 

■. son, nušokus nuo bėgią ties 
Karma ir atsimušus į mies
telio kalėjimą.

7 UŽ PKOHIBiGLTĄ,

De^iver, Oolo. -r- Preziden- 
. • . tas Hardingas vakar čia tu

rėjo prakalbą apie prohibr 
riją.

Jis pareiškė, kad prohi- 
. . bicijos įstatymas be jokios 

atodairos įr, griežčiausiomis 
priemonėmis turi, būt vyki-. 

’ r namas. . •

Sake, kad federalė w~ 
riausybė nusistačiusi p toli i- 

.‘ bieijos įstatymą vykinti, ne- 
M atsižiūrint. į išlaidas. Proin- 

. ‘ bicijos vykiuiinu turės užsi
imti ir atskiros valstijos* '

\ , i-r--------- ------ -r-

y PKIES^LAPiUŲSlŲS.

- Oluo. —. A*
- ■•.. merikos sausieji yra pasky- 
. . . rg išleist i - $2^0,000 pplif i-

-. nei kampanijai 192Į m* Jie 
V.eiks. iš visą pajėgą, kądpa-

- - rėmus sausą kandidatą į 
prezidentus.

i

Londonas. -—Buvęs Ang- 
lijos premieras Lloyd Geor
ge. čionai viename susirinki- 
me kalbėjo, apie Suv. Vals
tybių proliibiciją. Jis sakė, 
kad Anglija neprivalo mai
šytis tau klausiman, kuomet 
S. V* autoritetai konfiskuo
ja svaiginamuosius gervinus 
svetimą salią garlaiviuose.

Anglija neturi maišytis ne 
todėl,, kad tas proliibieijos 
klausimas skaitosi vidujinis 
S. Valstiją reikalas^ bet to
dėl, kad Suv. Valstijos savo- 
prohibicija yra pakėlusios 
didelį ir svarbą eksperimen
tą (išmėginimą).

Tas eksperimentas, anot 
Lloycl George, turi sarvšiu 
su moderniniu pasauliu.

“Amerika kėlė, kitokios 
rūšies eksperimentus, ’ ’ sakė 
jis. “Kairkurie palygina
mai tik nusprendė pakelti 
tokį eksperimentą, kokio iki 
šiol nebūta ant žemės. Tad 
duokimę jai progos tai vi
sa išmėginti. ■ •

“Nesaldu, kad eksperi
mentas turėtą pavykti. Ga
limas daiktas, kad tas bus 
modifikuota. Bet mes nesi- 
maišvkiine tau reikalam Su- 
vienytos Valstijos skaito su
virs 100 milioną gyvento ją* 

Aukštai apsišvietę ir pro
gresyviai. Dėlto, cimlizaci- 
duoti joms laiką išmėginti 
duoti . joms laiką išmėgisti 
tą svarbą klausimą. • •

“Jei išmėginimas pavyks, 
Amerikai bus dėkingas visas 
pasaulis*. ‘ Nepavyks, taip- 
pat. bus dėkingas.. Tuomet 
bus įsitikinta, kaip pasau
lis nusistatęs tan klausi
man*”

ISTORIŠKAS seimas.
_ . . - ------------ ----------- :------------- ju-

- Birželto-26ir27 dd. Betv

arke, N. J. į tyko L. D. S. 
8-tas seimas. Šio seimo pa
sisekimas buvo toks, kad jis 
radikaliai reikšmingas netik 
pačiai L. D* S., bet visai lie
tuviu išeivijai?- u turės atsi
liepti ir Į Lietuvos' gyveni
mą.

. Jau . prieš 
“Darbininko ” 
žinojo, kurion pusėn daly
kai krypsta? ‘“Darbinin
kas” nuo pirmąją gyvavimo 
dienu buvo uolus kooperatv- 
vio judėjimo rėmėjas, bet 
prieš keletą šavaičią “Dar
bininkė’’ buvo 'sušukta, kad 
reikia stoti nuo žodžią prie 
darbu. Buvo pažymėta, kad 
L. D. Š. ir “Darbininkas” 
pats atsistotą ant kooperą- 
tyvią pagrindu. -L. D. S. 
seimas ir nutarė, sukoope- 
ratiiiti. “Darbininko” biz-

* ■ #'

nį.ir į L. D. S. įsprausti K. 
Taigi .dabar L. D. S, seimo 
nutarimu tampa L. D. K*. S., 
t. y. Ei etųvių Dai'biiiinkįį. 
Kooperatyve Sąju n ga-. Ang
liškai vadinsis Lithuanian 
Coopcrative Asšoeiation of 
Labor.

Prieš seimą buvo pienuo
ta sukooperatinti tik “Dar
bininko” spaustuvę. Seimas 
gi nutarė, kad . reikia suko-- 
operatinti visą L. D. Š. tur
tą* '•

LDS.t ir “.Darbmiuko” 
sukooperatinimo' klausimas 
buvo svarbiausias ir jam iš
rišti pašvęsta veik pusantros 
dienos*. Ir išrištas tilc po il
gą diskusiją, kai klausimo.- 
visos pusės paaiškėjo ir 
karštai visiems pritariant*

Bendrus kooperacijos pa
grindus seimas priėmė. 
Smulkmenoms ‘ apdirbti iš
rinkta komisija iš Dr. ‘Pakš
to, kun. F. Kemėšio ir Gu-

• I,..

semia visi
skaitytojai

• ‘‘Darbinin-

DR. KAZYS PAKŠTAS,•♦ <
Naujasai L. Dį S. Prezidentas.>

VJ

JONAS GLINECKIS, 
So, Bostonietis, uolas L. D. S. na
rys, L. D. Seimo išrinktas namo 
gaspadoriūm.

L. D. S. seimui nutarus, 
kad kun. F. Kemėšis aplan
kytą peFvasarą. WS. kum 
pas, tai jis savo misiją tuoj 
pradeda. „ . ' • .

Visose kolonijose, . kai. 
kun. F.1 Kemėšis atsilankys, 
tai L. D. S. nariai ir jos 
prieteliai. privalo sueiti ir 
išklausyti svarbą praneši
mą*

Maršrutas -eis šia .tvarka: 
s 1, Newark ir Harrison.

2, Brooklyn, Karai. Anio- 
lu par.

3, Brooklyn, šv. Jurgio 
par,

5, Paterson, N. J.
6, Brooklyn, kun.

■ kaus par,
7y Jersey City, N: J . *" *
8, Elizabeth po pietą, 

Linden, N. J. vakare.
9, Bridgeport, Conn.

10, New Haven, Oonn.
11, Ansonia, Conn..
12, Waterbury, Conn.
13, New Britain, Conn..

” .14, Hartford; Conn.

r

• *2

2 2

J J Pęt-

do. .Pilnai apdirbta konsti
tucija bus paskelbta prieš 
sekantį seimą ir sekantis sei
mas ją galutinai priims. 
Kooperacijos. Šerai bus tik 
po $5.00 ir asmuo nedaugiau 
ją galės pirktis, . kaip už 
$200. Nam<r^b^iai-priima^ 
mį, peikant Šerus, kaipo 
gryni pinigai. įfad seimas 
ne be- entuziazmo, priėmė kd- 
operatyvius pagrindus rodo 
tas, kad delegatai Šerą už
sirašė už apie $1,000. Nau
ji L. D. S. nariai turės bū
ti ir kooperatorįais, t. y., tu
rės pirkti Šerą, o ikšiol pri
sirašiusieji liks senomis tei
sėmis, jei nepirks Šeru.

v ■
Kun. F. Kemėšis pakvies

tas aplankyti visas L., D. S. 
kuopas ir išaiškinti permai
nas. Per liepos, • rugpjūčio 
i r rugsėjo mėnesius kun.. F.. 
Kemėšis tą' jam seimo pa
skirtą misiją atliks.

Seimas buvo neskaitlin
gas. Delegatą buvo tik apie 
50. Tečiau delegatais buvo 
rinktiniai L. D. S. nariai ir 
rimtai .ir išmintingai, svars
tė ir rišo svarbius klausi
mus. ■

X. D* S. seimas prasidėjo

v

f

Ala Mofttrefti’io tieltiviiį jaun imo paveikslas rodo, kad Kanadoj lietuviu kolonija gnli susnygin- 
veikimą su bite tokio pat didumo lietuviu Kolonija Suv. Valstijose. ‘ .

» . , t*' . *.
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Liudas Lai kūnas, Stiuigią
—• -

Žagarės parapijos, fiiaulią - 
apsk. Jis yra baigės kelias 
gimnazijos klesas Mintau
jos bei Jelgavos gimnazijo
je* Labai gerai kalba vokie
čių, rusą, latviu kalbomis. 
Būdamas ūkininku, vienok 
sugebėjo visiems vaikams . 
duoti mokslą. Viena duktė 
baigė gimnaziją,. 2 dukterys 
po kelias j os klesas, sūnus gi ., 
juridinį Fakultetą delei su
irimo Kosi jos baigti negalė
jo. Minėtas stiid. A. Laiku- - 
nas grįžęs Lietuvon stojo 
Lietuvos. arini j on savanoriu, 
ten jis ir tebėra berods*

^Liudus ’Laikūnas yra ge- ' 
ras katalikas ir griėžčiausis 
abstisentas — pilnas blaivi
ninkas. Jo parapijoje teko 
išbūti 7 metus ir sykiu su 
juomi veikti draugijose, y- 
pač blaivininką draugijoje.

.. Jis. šeiiūe /bus ^irakti^žas ir • 
rimtas atstovas ir ntiosek- . 
liai galės ginti ūkininką rei- .

. kalus*

Kun. Petras Kaseiukę^ ? - 
Buvęs N, Žagarė 

kamendoriiis. U'? o

r 
t 

••R
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šv. mišiomis, kurias atlaikė 
organizacijos.tėvas ir dva
sios vadovas kun. F. Kemė
šis. Pamokslą pasakė kun. 
J. Švagždis. Pati seimo 
pradžia. buvo “pašėkminga? 
Prezidiumas ir komisijos iš
rinktos ‘ be atsisakinėjimą, 
be susitrukdymo. Seimo ve
dėju išrinktas L. šimutis, 
/4 Garsei” redaktorius, jo pa- 
gelbininku ‘ Bilinskas iš 
Bndgvport, C t. Raštinin
kais studentas Daužvardis 
ir p-le Blažauskaitė iš Nė\v 
Britain, Ct*

Delegatams ženklelius pii- 
seginėti išrinkta p-lė Mitru- 
Liutė iš Faston, Pa. įneši
mą, skundą, rezoliuciją, pa
sveikinimą koniĮsijon . iš
rinkta Gudas, Krušinskas ir 
Montellietis Kamaiidulis. 
Pasveikinimai pasiusti vie
tos vyskupui, atstovui Čar- 
neckiui, Lietuvos. Darbo 
Federacijai ir Lietuvos sei
mui. Nuo vyskupo ir mm 
atstovo Čarneckio antrą sei
mo dieną gauta malonūs at 
sakymai.

Seimas prielankiai atsine
šė į geiK.kum P* .Virmaus- 
ko. Pilnąją Blaivininką Su-- 
si vienijimo pirmininko, at
sišaukimą ir - į Blaivininku 
seimą išrinko delegatais p-lę 
Ūlmauskaitę įr montelliotĮ 
Ka n Km dūlį.

Seimas nutarė padidinti 
‘‘Darbininko” redakciją 
mm j u asmenim i ir- tokiuo 
yni numatytas Dt* Kazvs 
Pakštas;' y“.

Nauju Centro prezįdentu 
išlauktas Dr. Kazvs Pakš-" * *
tas/plačhu -Amėrikes lietu
vi ą žinomas Veikėjas* Jisai 
yru buvęs.. ■Tautos Fpndo 
sekrct.OTUis, paskui išvykęs 
karo metu su politine ameri- 
jkiečlą nlįsijaŠveicayįjofį 
felv mokinosi* Pėreltąl pa- 
vasaeį Fr.ibmirgo universite*, 
te gato daktaratą už gilu 
išstudijavimą • . gamtiški i 

‘gamtišką mokslą ir pąrašy* 366 Wbs4 Bfoadway>

• a •• a t", *

p » ....   - > A *
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■ TEŪESTAI7~ ’ 
s "

1 Naujosios Anglijos tėlefo- 
nysčią streikas neapseina be 
areštu. Pereitą ketvergą ke
letas pikietninkią suareštuo
ta. Jos kaltinamos kursty
me' prie riaušių. .

mą tezos apie Lietuvos kli
matą. Jisai teip-gi studija
vo ir socijalius. mokslūs ir 
jau buvo kandidatu antro' 
augšto laipsnio už šitas 
mokslus.

Vice-prezident. liko Brook- 
liuietis Mačiulis. ,v

Sekretorium - administra
torium liko tas pats. Jurgis 
Tumasouis* Iždininku mon- 
tellietis Kamaiidulis* Iždo 
globėjais p4ė‘ BlažauskaitG 
iš Ne\v Britam ir Akstinas 
iš Nor\vood, Mass, Namo 
gaspadoriuin liko So. Bos
tonietis Jonas Glincckiš;

Literatiškakomisija: kum 
K.. Urbonavičius, studentas 
Daužvardis, kun. F. Kerne- 

' ‘ a-
SIS* . '

Sekanti seimą laikyti kar
tu su Federacija, jei tas bus 
patogu.

PRANEŠIMAS.

L. Vyčiiį’. Conn. apskrities ine- ’ 
tinis išvažiavimas įvyks 29 d. lie
pos 1923 m. Linden Parke, Nau- 
gat.uck, Conu. Pradžia pirmą vak 
po pietą. ....

Visos kuopos subruskite, . nes ■ 
laiko maža tėra. Rengiatės prie 
programo ir kuoskaitlingiausįai 
atsilankykite. į šį išvažiavimą.■

Veikimo Komisija*

r

f
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NAUJANYBe
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is- ‘ 
lovinio veikalo “Algiman
tas” knygų* Yia tai veika
las nepaprastos svarbos, Ja* 
me Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- . 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi kaina* Tiktai vienas do
leris są‘pyisįuntijnu*

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE! . 
Kad “Darhinmkąs” jad parduoda Lietuvos pinigą^Ji* 

tą perlaidas ir savo, draugiuhs darblniukainš suteikia 
patarnavimą* Tąi-gi visi tie, .kum nuriteUkaj ?Jūsą 
siunčiami Lietuvon pinigai patektą į Justi giminią Tam 
•kaSj. visuomet 'kreipkitės pas “DARBININKU n jisai 
AnsnomotnuoŠirMaidu  ̂ ,
Darbmink&ir atsimokite kad ^Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS D&AWA^: L ‘
Siąsdanri pinigus ar klausdami litą kainą visuomet adre* 
duokite laiškus šiaip: - , ’ / ' ’

“DA3BI
Boston 27, Mm

• >

i

i

3&
f 

A 

Mf*Įe

.*■

* X

M

■f

*

u,



t r t

C

l

n

«

z

r

u

r

rl

r ■

i

*

3FCB^

•*

>

v

k
*

r

a

/

i--rf

K.

T

Bm Jl SoUth Boatoū’o utarnlnknlM, 
Ihtmala Ir iabatomu. Leidžia Am. 
taruyjŲ Htxo Kataliku įp. Juozapo 
UMawiWKū 8*JnMOA,

Mlm,.. >« . ................................. .. . . . ..

“H5KBBISTINKAS” 
HEU .WOBKBBj

©tt IjHUAniAiT Jri-IVeijllt Papus.
Rubllahed every Tuestlay, Tliursday, 

NM1 Satnrday by St. Joseph's Lira- 
¥ <7 ’
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12, 1915 at tlie poit office at Boston, 
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tKONGRESĄBESIMI)- 
' ŠIANT

Iki žilį metą Federacijos 
Kongreso laiko beliko tik 
pora menesiu su viršum. Ne- 
’frukus tikimės paskelbti 
Kongreso programą. Čia tik 

■■nurodome tuos reikalus, į
* dairiuos, sekretorijato nuo- 
,,mone priseis kreipti domės

šią metą Kongresui.
1). Socialiai uždaviniai. 

Mes.esame a) visos žmoni- 
“ jos dalis,, b). Kataliką Baž
nyčios dalis, c j lietuvią tau- 

_Aos dalisA..d) ^Amęrikoe gy- 
• ventoją dalis —.o čkuigelk 

,ir Amerikos piliečią, ė ), 
‘mažne visi mūsą išeivija — 
tai dalis pasaulinio darbi- 

* ninką luomo. Su visomis to
nus grupėmis mes susiduria
me, bendraujame, šutą sa-

< vo inešame. Tik klausimas
— kaip ir ką ? Gal plaukia
me su vandeniu? Gal pade
dame žmonijai ristis į suiru
čių. ir vargą bedugne ? Kiek 
mes dedamės ii‘ .remiame 
pastangas tą, kurie šaukia 
ir veda žmoniją prie tvar- 
3vos j.r proto? Prie Dievo 
-apreikštos Tiesos ir meiles i 
■-Tie ištiesą • panašūs klausi- 
unai labai pravartu pasvars 
Vyti- . ■

- 2) Talpiniai uždavinia'. 
■^Neapykantos, siauro naci- 
.jonalizmo bangos Amerika--

. ;je nuolat 'kįla. LietuVim 
^ateiviai per maža rodo ats- 

..darumo. Persilpinai gine
-savo šventas teises^ perleng 
vai ruošiasi tautiškai. skan- 

. ginties. Kokia iŠ to paskeu- 
fdimo būtą nauda Lietuvai ir 
^Amerikai ?■ Koks mūsą tik-

• ‘brasai kelias? Pirma negu
■ įšokti"! katilą, ar nevertėtą

■ ^patapti tikros kultūros žnio: 
■Ulėmis, išvvstvti savo d va-

■ ęsios pajėgas l Kas tuo rei - 
4 kalu mūsą daroma/ Kokie

*-• trūkumai? -Kodėl lietuv:ą
- e

I '-mokyklą skaičius taip išpn-
. lengva auga t ?

^■jaunimo reikalai.;Jaū- 
k nimas bėga nuo mūsą istai^

•'

I

f.

gą,. organizaciją, šeimyną, padaryta platforma. 
_ __ parapiją. Ar duodame jam 

viską, ką galime ir turime 
duoti? .Kaip rūpinamės sa
vo moksleiviais?. Kaipgi su 
kolegijos .klausimu ? Kodėl 
kolegija vis dar tilt svajonė l 
Kas darytį ? ,

Mūsą organizacijos rei
kalai. „Kas .tie kelmai, pa- 
rioglinti ant kelio, vedančio 
mus prie tvirtos organizaci
jos? Ar nebus tai mūsą 
dvasinis nerangumas, ego- 
jiznias,. siaurumas, materia
lizmas ir- kiti ? , Kaip tuos 
klausimus nugriauti ?

5) Mūsie uždavinigi Ąicfu- 
ros'tiiMiS!' Tevybes. Rytair 

Lietuvos katalikyste ir jos 
pažangu ArtimiauM ryšiai 
su Lietuva.

(i j Mūsą spauda. Jos to
bulinimo reikalas 

greitąją sumesti 
Kongreso darbą 
Referatai, diskusijos paruoš 
tinkamą ataudą. Čia tuos 
klausimus iškeliame, -kad 
visuomene iŠ anksto juos pa
svarstytą, kad delegatai at
vyktą į Kongresą jau šiek- 
iiek pasiruošę tuos klausi
nius rišti.

Tuo topu, • jūos. besvars
tydami, 'nepamirškite ir 
praktiško darbo — mokslei
viu vajaus. Visi žinokime 

: aiškiai, kad tai visą mūsą 
darbas, kad visi turime ly
gią pdiedermę prie to darbo 
prisidėti; kad ras darbas v- 
ra nemukus: pačiam iš ki- 
šeniaus iškrapštyti vieną ki
nį dešimtuką įnoksloivią 
naudai—ir kitus prie to pa
raginti.

Veik visos kolionijos jau 
biri knygučią tikictains par
davinėti.; Gerb. kun. klebo
nai ir kiti mūsą veikėjai in- 
pvašvti tą darba globoti ir 
remti; Jaunimas į darbą pa
šauktas ir paskatintas.. Lio- 
hivių visuomene! Tavo už
uojautos šaukiamės. Tavo 
prisidėjimo laukiame. ■

• Fed. Pckret.
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DARBININKAS

pastangos nuėjo. Visur tik 
matosi storos bangos, pasi
puošusios baltomis 'skribelč- 
»ws laisvai siūbuoja.. Pavir
šius vandens atrodo lyg ko
kia padūkusi Žmonią minia, 
netekusi proto trankosi ir 
naikina viską, kas tik jai po 
-kojomis-kliūva. Man bent 
rodėsi, kad esu ne šiame pa
saulyje. Nesimatė per visą 
vandenyną nei" menkiausios 
žymes kultūros darbo, visur 
viešpatavo kokia tai neištir
ta gamtos jėga, kuri tik ta-: 
mt vandenyne randa pati 
sau\gyvavmio tikslą. Jokio 
įutvėHm«k . jokiė kyvo daik
to toje vandenį eįayeje ne
pamatysi, tik mes. su Jur
giu, kaip voras per* pievas, 
plaukiam* pirmyn.

Štai ir Amerika patoode 
apMden£us^^^
Važiuoju per Nevr Yorką, 
Mūrai adkšČiausi, tarp ku
rią daugelyje vietą plevė
suoja iškabinti baltiniai. 
Gatvėse pėsčią važiuotą, ju
dėjimas, niekur Europoje, 
neregėtas: visi skuba kruta, 
kaip prie kokio gaisro. Va
žiuoju traukiniu .į Bostoną. 
Dairaus pro langą. Gamta 
gan įvairi, bet neturtinga. 
Vien akmenuoti kalnai ky
šo, -

1
Tįki- Laukiame traukinio ei- 

nwkad visi N. A. katalikai nančio į Berlyną, 
turės už garbę išgirsti musu 
mylimo Tėvo kalbą. Taip-gi 
kviečiamas ir Tėvas Švagž- 
dys, buvęs centro ’ pirm, ir 
eįailes mylėtojai.

Blaivininku apskr. išva
žiavimas įvyko ’ pasekmin- 
gaL ..Garbe visiems priete- 
liains, nariams h' ją pagelbi- 
.ninkams; Pasirodė, kad vi
si atvažiavę prijautė ne tik 
Blaivybes reikalus, bet ir 
gerb. kun. Ę. A. Virmausldo 
uolu veikimą, kuris yra 

■.Blaiv. Centro Pirmininku. 
Tad pl^jmisldme( ir ?^r^. 
lįim,' Urbonavįmiius perei
tu mėtą, veikimą ir turėkime 
viltį kad jisai taptų ir atei
nantiems metams centro pir- 
įmninku. -

K. A. Apskričio Rengimo 
4<onūsijesValdybar——— 

Pirm. Be n. Jakutis,' 
Rašt. J. 4. Kriviutč, 
Ižd. J. (tlineckis. •

čiurškena, kitur stovi pagel
tusi bala, dar fur-būt ’ iki 
šiam laikui žmogaus* pėdos 
nemačiusi, Sale tos balos 
vingilioj asi asfaltinis plen
tas. Tai stebūktinga& kuk 
turas suderinimas su gam
tos šiurkštumais. Einu per 
South Bostoną. Gatves šutu- 

:rutes'hešvaiaos. Fukštelejo 
ve j ai! s, matau, popiergaliu 
krūva pasikėlė aukštyn, 
kaip žąsą pulkas. Manoma, 
kad vasaros sezonui atėjus 
tos negyvos žąsys išlėksian
čios į jūrą maudytis.;.

,IW Wt' >'
WORČESTEBJf WASŠ.

nepamirškite 4 d. liepos. Da ant * 
galo turiu pažymėti, kad mūsiĮ 
laisvamaniai iŠ proto kraustosi, 
net mūsų kleboną visokiais budais 
šigeižia.

. Tiirėda-: 
mas liuoso laiko pradėjau 
dairytis pro stotie# langą. 
Namai visi mūriniai, semet- 
riškai sustatyti: Gatves 
grįstos šlifuotais akmenimis 
su lygiais ir dailiais šalygat-; 
viais.- Gatvių švarumas, 
pavyzdingas. Kiekvienas 
daiktas primine vokiečių 
tvarkingumą ir aukštą ją 
kultūros laipsnį. Laikas jau 
ir atgal"į traukinį. .Lukte
rėjęs keletą minučių trauki
nys dundėdamas puškėda
mas bego link Berlyno.
/ Privažiuojame B^rlyną< 
Abiemvpušem gelžkelio ma
tosi gražūs .darbeliai, priso
dinti įvairią daržovių ir ge
lių. Darželiai aptverti vie
lą tvoromis; viduryje ir pa
kraščiais ją iškasta siauri 
takeliai, 'kad palengvinus 
daržovių ir gelių sodinimą 
ir ją laistymą. Manau sau, 
kada susilauksime panašią 
darželią mūsą Lietuvoje, ka
da pražydės kultiną Lietu
vos žemelėje. Pralaužę tam
sybės kevalą, mes vos tep^a- 
dedamė dairytis po pasaūlį, 
Vos pražibo šviesos spindu
lys > Lietuvos padangėse, 
kaip naujai Markso išperė
ti vanagai pradeda aštriais 
nagais draskyti Lietuvos kū
ną, norėdami ved tėvynę pa
skandinti tamsybės jūrėse ir 
■uždėti Lietuvai amžino jun
go pančius. _ 

r ^iūi'iu pro langą, dairaus 
ir stebiuos, kultūros vaisiais. 
Man, apie Lietuvos ateitį 
užsisvajojusiam, ėmė lyg 
rody ties, kad mes priva
žiuojame Kaimą. Bet skau
di realybė išblaškė svajones. 
Juk čia Vokietija, Čia jos 
sostinė-Berlynas. Iš ap
maudo atsisėdau į vagono 
suolą ir akis ištempęs žiūrė
jau į savo tris,valizas. Trau
kinys sustojo,! aš pasiėmęs 
daiktus sprukau iš vagono 

. laukan. Žmonią daugybės, 
visi gražiai apsitaisę, skri- 
beliuoti. ■ Mano lietuviška, 
kepurė kaž kokiūo disonam 
su įsimaišė tarp tą skribė-

- Lili. Tiek to manau sau, juk 
■ jie nežino, kad aš iŠ Lietu

vos. Būdau i kitą traukini 
. ir greit išdūmiau į Breme- 
. iią. Bremene atlikęs reika- 
; liūgus formališkumus, pate
kau galą gale į laivą — Jur- 

t.U'?j l>ėgu į kitą langą,1 gį VZasliingtou’ą. Važiuo- 
tarsi norėdamas visą "Lietu- jame vandeniu ir vis laukia
mą pamatyti ir su savim ją me, kada pradės supti. Tre- 

. pasiimti. Bet tas piktasispGą dieną važiavome labai 
traukinys smarkiai dundė-! ramiai, tik prasidedant" Ak
damas .vis neša niane.; tolyn. lautiko vaiidenynui, pajuto- 
Atai jau pasirodo Eitkūnų uie, 
raudoni stogai. Prie, upeliu
ko tarp Lietuvos ir Vokieti
jos sieną ant nedidelio tilte
liu sėdėjo su šautuvu Lietu- 
tovos kareivis, kuriam pra- 
važiuodamas atidaviau pas
kui iiiį. sudiev, nes toliau ke
lionėje maniau jau nebema
tysiu tėvynes" ginėją, kurią, 
taip daug yra Kaime.- ;

i į Liet. Vyčių N. A. A]
V- "■> m.
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KURISĮVYKS - /

i 4 TA,
LAWRENCE. MASS.

ir būdai., 
Statant 
būtinojo 

metmens.
v

$

voras.

Reporteris.

- __ ______ '

l ANGLIJOS KATALIKAM 
KELETAS ŽODŽiy

Brangūs Lietuviai Katali
kai, keletas pranešimą jau 
buvo mūsą brangiame laik? 
raštyje apie surengimą išva
ža avimo 19 d. rugpjūčio, ku
rį. rengia N. A. Ęed. apskri
tys. ’ Suprantama, Fed. (kai
tras, mūsą visą-organizaci
ją širdis. . Apskričiai, sky
riai, yra jo dalys, kurie mus 
vadovauja-sekdami Federa
cijos reiitrą ir konstituciją. 
Tai-gi jeigu mes ją sekami1, 
sekime ir gerb. centro pirm. 
Tėvą • ■ U rlh >navyčiu, važiuo- i 

. Rime visi išvien į N. A. aps
kričio išvažiavimą, kuris į- 
vyks ^Palangoje.” Ten jm 
sai kalbės ant Gedemino 

.kailio' kur yra 'nukirstas vie
nasiš didžiausiu medžią'-ir

.IW ' ■lĮIIIIIMMM—Mllllil Į l,i|   u

Apleitįžitt Kauną, Lietu
vos sostinę. Traukinys pra
bėgęs Nemuno tiltą, atsidū
rė tyrame lauke. Laukai da
ro liūdną įspūdį. Kiek akys 
mato visur ruduoja, • kaip 
rudens lapas? pageltusi nuo 
žiemos šalčią ji’iunpa .piem 
žolytė. - Kur-ne-kiir žaliuo
ja rugiai ką tik pradėję gy
vastį; rodyti po žiemos mie
go, Kitur pakrentej’e bal
tuoja, kaip ledą luokiai, 
sniego likučiai. Viskas "pri
mena, kad jau nebetoli pa
vasaris, kada atgims visa 

; gamta, pasipuošdama . įvai
riomis, gėlelėmis ir žalia žo
lele. Kada oro erdvėje pra- 
čiiilbės milijonai kuoduotą 
vieverselią. Gaila man ta
ve apleisti, .tčvyne-Lietuva 
kame aš išmokau- lietuviškai 
kalbėti, kame mane močiu
te lingavo lopšelyje, kame 
aš užgimiau ir visij-pirma 
tą Lietuvos kampelį.pamylė
jau. . Šiandien aš tau, Lie- 
;tuva, tariu sudiev, o gal ir 
ant visados man leinta su ta
vim persiskirti.•' Širdis: liūs
ta, ūpas nupuolęs, neri
mauju: ta! per vieną langą 
žiūrį į ruduojančius laukus, 
tai t.iK?j liūgu i kitą Įauga,

<•

kad mūsą Jurgis pra
dėjo kazoką šokti. ' Išeinu ir ■ 
"aš pasidairyti, kas čia per 
galiūnas mūsų Jurgį kauki- 
na.- 7 .

Vahduo tamsiai. mėlynas 
spjaudamas baltas putas į 

: nosį Jurgiui, šnypšdamas, 
kaip miškas ". audros laiku, į 
stengėsi šonkaulius Jurgiui 
sutrupinti.’; Bet veltui visos
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čia jąu kettuios savaites kaip 
rengiama gegužinės naujame Mai
ronio parke. Prie to dar čia yrą 
ir puikios maudynės, kur lietu
viai katalikai šventadieniais links
mai laiką praleidžia ant tyro oro, 
bet jaunimui vieno dalyko truko, 
tai yra šokiams salCs neturčjome. 
Tai-gi dabar pranešame visuome
nei kad 4 d. liepos š. m. sale šo
kiams jau bus užbaigta, kur b.us 
galimą jaunimui pašokti. Taigi 
kviečiame ir kitą liet, kolonijų lie
tuvius idant 4 liepos pas mus at
važiuotumėte ir pamatytumėte 
gražią salę ir gražų Maironio par
ką. Taipos-gi bus ^Vorcesterio 
lietuvių. Benas, šv. Kaz. parapijos 
choras, o ant salės grieš oTkestra.

Tai-gi- * M ■

BUVO NERVUOTAS IR 
SUGRIUVĘS,

Dabar gali valgyti sočiai tris
- 1 — kartus į dieną.

Taip liudija p, ICmery B. Slinnk, iš’ 
HttiTisburgo, l»a, Jis sako i !,LW So 
Sėlis Hiatus buvau sugriuvęs, silpnus.

s neturėjau jokio noru Ir nesidomėjau 
savo darbu. Visuomet buvau apimtus • 
baimės, vis buvau šaltas, nervuotiis ir ■ 
blogas ūpas neidavo. Mautai, foul iifi" 
iš proto išeisiu. Po suvartojimui jū
sų stebėt ino Nuga,T<nieTo hš vėl a tu* . .
jau į save, ■ .iš galim iri« kariam 1 cttc* . 
nų sočiui pĮmmiljfyti, nPmi iiervuotns .
Ir įiiPšlblJtitV Šalčio--” Nm> 'iiervttotuinO, i į ' * \į
nevirškinimo, skrandžio negales, \yiau- V 
rLųt TTžkletpjhno, silpno širdies veiKlnio 
Ir menkos apytakos’ Nuga-Tone neturį 

•sittt U’gait% Paiučghilc pats ir Htndtik.
Vienam pilmnn menesiui gydytis tik 
$1.00. ■ Nmm-Tono'ų. piirdavinčjii. visi ■ 
geresnieji siptieldninkai pezltingai ga
rantuodami, kad suteiks pibnį paten
kinimu, arba pinigai bus mtgrųžinti
(ganantijiį rusi prie kiekvienos Imnke- ' .

■ les) , arba iuiBitlS Hestau apmoktai pašk .--2-----
Ui Nątlohal Luboratory, 1038 8. Wu* 
baslį Vve., Cliicago; pasiuntus jiems - 
J?i.OU. . t

(Adv.)it . .

kito upelis sriauniai Grieš lietuviškus šokius;
«E

4

t

Šuv. Valstijose per 1922 
metus, strytkariais važiavo 
15 bilijoną žmonių. Tai yra 
ant 15,000,000 pasažierią 
daugiau, negu užpernai,

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“DARBININKĄ"

»

- 9

Alės jau skelbėme apie algas" ir darbo salvgas mūsų telefono 
darbininku.

* ** . . ■ » ’

Faktas tam pranešimui yra, kad mūsą "darbininkai turėtą 
būti patenkinti.

. Paprastai organizacijose Jbūna perversmas, kuriose 50% 
darbininku, mainoma, t. v. kad j u vietoje statomi kiti.

Henry Ford, kalba, kad jo dirbtuvėse tas kartojasi kas mė-
- nuo nuo 3 iki 6% arba nuo 36 iki 72% per metus.

Kitose dirbtuvėse tas kartojasi net 100% metais ir tas parodo 
užganėdinančiai.

Mūsa liompaniįoįe permainos nioterūt darbininkių . 
•neralėse raštinėse buvo mažesnis negu X6‘% per metus, ' • .

. ,Įr kartos i/ra pametę darbą yra tiktai .1% pį, kurios ieškojo 
kito darbo. .

> ■ * ... * . 

Mes-galime tai priparodyti. ,

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
‘ v-

. GEOBflE U.DBESSEIt, (Antrai Manųjų.
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OAMBRIDGE, MAS&

: A. L. R. K. Federacijos 16 sky
rių ussusiriukimas, įvyks liepos fi 

i d., 1938 m., 7 tSO ’vbL vakare. Lie
tuvių Bažnytinėj Salėj, AVindaor 

lSL Todėl vįsi atstovai malonėki
te pribūti paskirtu laikių nes yrą 
labai daug svarbių reikalų ku
riuos būtinai reikia aptarti.

• Valdyba.

, BET DABAR PUIKIAI 
ŠV. JURGIOBAŽNYČIĮ KURIOS NAUDAI ŠISJOMARKAS-IŠVAŽIAVIMAS 

RENGIAMA. *
ŠIS JOMABKAS RENGIAMA .NE SENOJOJ- VIĘTOJ, BET DIDŽIAUSIAME IR GERIAUSIAME NORW00D’O

RWICK PARKE
SU DIDŽIULE SVETAINE ŠOKIAM

v - • .

Orkestrą pirmos klesos

ŠIS JOMARKAS . T IFPfKk
ĮVYKS lulJLlir VFlJ

MUMS IšKALNO JAU GAILA TU, KURIE NEBUS ANT MUSŲ JOM ARK O, JEI'NENORI PRALEISTI 
“PORDŽULAJAUS” TAIP KAIP KAD PRALEIDAI PELENŲ DIENĄ, TAI BŪTINAI ATVYK 4-TĄ DIENĄ 

LIEPOS | N0RW00D’Ą . . .

ČIA TAI BENT PAMATYSI IR ATJAUSI, KAS TAI YRA .TIKRAS "PORDŽULAJUS
O BE TO DAR NEPAMIRŠK, KOKIOS GEROS YRA NORWOODIŠKlŲ ŠIRDELĖS, KAIP- JIE YRA 
SVETINGI. LAUKIAME TAVUS, BROLAU IR SESUTĘ. NEPAMIRŠK PASAKYTI IR KAIMYNAMS, 

KAD IK JŲ LAUKIAME.
Nonvtnnl e vra trys stotys t dSrORWOOft jN(ffiWOOri ClNTRAIū ir Kereikb

'linti stoty N-ORWuOD? bet reikia važiuoti į MORWOOD CENTRAL stotį arba. į 
stotį. L -T/?-. ' ■

< TRAUKINIAI IŠ BDSTON’O IšSOUTH STATION IŠEINA (STANDARŪ T1ME)
7i27 A. 3L, 10100 AyM? B M.,‘ 2:55 Ik K SI, įį .

^abraukriefr trafebigai>stojn taipgi1 ir & stot^į/visi Mti tik Konvood CeritraL'
įori tik-we tokorioo parko.? ^Aoetį Centrai ir-ginetoli, r • v' j ; / ’

KARAIS VAŽIUOJANT REIKIA VAŽIUOTI j FOREST HILLS.
■ '-iS-.-teft iiuti Wslmųi;toiiMtV'rirove ir važiuoti iki ^ames^feulo, ten jį^auks'Kėr
- *o ? kiiritį. >

.vienas bk>kas. .
•A

r' 1'* "f
\ : \
j . ■

LEWI8TON, NLE.

J8ąjwWų išvažiavimas. t ,

Bfež. 17 d. A. L. R. K. Mot. Są
jungos 6-tos kp. vakarinių kursų 
lankytojos surengė taip sakant, 
kursų užbaigimo išvažiavimą. Mū
sų kolonijos veikėja ir Mot. Są- 
jungos kursų vedėja p-le. M. Dai- 
Iydaitė parūpino vieną iš gražiau- 
ęių tietų kiek Lewistou,o apielin- 
kėje tįk randasi —'dykai. Kur
šininkės buvo nutarę kad tikie- 

; tus parduoti tik sąjungietems ir 
jų šeimynoms, bet atsirado daug 
pašalinių kurie norėjo važiuoti, 
tai žinoma, buvo ir jie priimami. 
Kadangi vieta .puiki visokiems 
Žaislams žaisti, tai ir ’ buvo jų 
.apsčiai. Atsižymėję vįsekiose 
lenktynėse gavo dovanas, kurių 
apščiai buvo'pripirko p-lė B. Mit- 
kaitė ir poni P. Milašienė. Po 
pietų buvo ir teatrališkas progra- 
męlis. P-lė Z. RimaitS ir p-ni A, 
Pesetskienė sulošė veikalėlį “Su
siprato.” Jos savo užduotis at
liko puikiai. Vieną buvo kaipo 
susipratusi sąjungietė, . o antra, 
vėjavaikė. P-lė E, Breitmozerai- 
tė puikiai pasakė eiles. “Susipraę- 
kim Sesės?^ Toliau buvo, Sius- 

i truota daina iš operos “Čigonai.*’ 
Mūsų lakštutė p-lė Zofija' Rimai- 

; te. buvo apsirėdžiusi kaipo jauna 
ęigonaitė, o Br. Ivaškiutė kaipo 
Čigonas. Šimaite dainavo, “Ne 
dėl tavęs aš mergelė,” stumdama 
čigoną šalin, kad ji už giružės tu
rinti kitą, Programa vedėja bu
vo p-lė M- Dailydaitė. Užsibai
gus programui, kp. pirm, pni M. 
čereškevičienė prakalbėjo, kad 
vakarinių kursų lankytojos sutei
kia savo mokytojai p-lei M. Dai- 
lydąitei ir, Bar- Ivaškiutei-dovanas 
ir įteikė abiem po aukso fontani- 
uę plunksną.- Įvairūs žaislai tę
sės kol tik nuvargo ir grįžo na
mo pilni užsiganedinimo. •

. Kadangi už parduotus tikietus 
buvo perkami užkandžiai, tai prie 
sutaisymo jų ir-gi buvo padėta 
daug darbo./ Darbavosi p-lės M. 
Dailydaįtė, Z. Rimaitė, B. Mitkąi- 
tė, M. Grinbergj E/RimaitS ir M- 
M* Čereškevičienė.

. Girdėjau, kad kuopa yra nuta
rusi rengti išvažiavimą 4 d. liepos 

, ant ūkės pas čereškevičius.
Sąjungietė.

fr~Įh>>ĮĮX.j^štyi^rW« J

šių mokinius visi užduotis atliko. 
puikiai. Vienodas aprengimMį 
paklusnumas ir sumanus iilavint- 
inM Jkreipfi kiekvieno domiąja Ant 
galo vadinta vjen&veiksmB kome- 
dija, kuri gerai išėjo. Vaidinime 
geriausia atsižymėjo Vincas Valia 
ir Brazaitis. Geistina, kad juodu 
dažniau būtų matomi lietuvių so«- 
noje. Už scenos prirengimą gar
bė priguli gerb, sėserimB-mokyto* 
joms. Jų daug darbo įdėta

Ausis girdėjo.

r r
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LDS.-TO kp. susirinkime daly
vavo nedidelis skaičius narių, ats
tove į apskričio- suvažiavimą iš
rinku plę Stasę Adomaitę; Tad 
kada bus šaukiamas sekantis, su
sirinkimas, visi nariai malonėkite 
atsilankyti, taip-gi . atsiveskite, 
naujų narių, kurie da neskaito 
‘Darbininko.” Žiemos laike žmo

nes sakydavo, per šalta lankytis, 
į susirinkimus, vasar-os. laike kaip 
tik gerai, mfisų naujos bažnyčios, 
skiepe arba pašaliniuose kamba
riuose. •;?’ ' \ . ■ “

Kp. Eforespondenta

ba moterų dr-jų susirinkimai bū
na nariais skaitlingesni, tarimais 
įdomesni ir nutarimai turininges
ni,. 'žodžiu sakant, daug daugiąu 
gyvumo yru negu žiemą,. šalčių 
metu. Juk taip ir turėtų būti. 
Bot ne, Visai kas kita su mūsų 
draugijoms, kuriose yra vien tik 
vyrai. Ten dažniausia į susirfn- 
kimus ateina viena penkta dalis 
narių o fe tie skubotai išbėgioja, 
nelaukdami pabaigos. Tokių dr- 
jų valdyboms darbas sunkus, da
viniai jų darbo'menki, nes ką val
dybų nariąį vykinai daugumui da
rių ūera žinoma. Dar blogiau kuo
met patys valdybų nariai nelan
ko susirinkimų, tuomet draugijos 
statomos pavojun. 'Dažnai atsi
tinka kad net susirinkimai ne
įvyksta dėl valdybų nerangumo, 
/l’ai nedovanotinas prasižengimas, 
-Vasara duoda daugiau—Unksmių 
mo, .gyvumo, tai kame priežastis 
ištižimo? • Šiame atvejuje vyrai 
turėtų imti apvyzdį iŠ moterų, ki
taip nebus į sveikatą draugijoms. 
Daugiaus domės reikia kreipti Į 
susirinkimus.

Maudymasis.'

Atšilus orui, daugumas vaiką 
- eina į ažerą maudytis. Dažniau
sia ęiną į tokias vietas, kurios nė
ra saugojamos, o ten. tuojau geb. 
mė, vielomis duobės.’ Tokiose pa
našiose ■vietose birželio 19 d. pri- 

. gert keli jauni vaikinai. Lietu
viai savo vaikus turėtų prižiūrė
ti ir neleisti vaikų bet kur mau
dytis, o tik kur yra po priežiūra 
valdžios, ten nėra tiek pavojaus 
prigerti.

8 " 
Mokslo užbaiga.

* Birželio 17 d. šv. Jurgio para
pijos; mokiniai įrengė vakarą už
baigimui mokslo metų, šv. Jurgio 
parapijos salėje. Neatsižvelgiant 
į šilušną,. žmonės anksti rinkosi į 
■alę, kad parodžius užuojautą 
tiems jaunuoliams kurie apleidę 
parapijos mokyklos suolus, vieni 
sieks aukštesnio mokslo, kiti im
sis darbo, žodžiu sakant, kaip 
vieni taip kiti ims domėtis atei
timi. Susirinkusieji dar ir kitą 

. mintį omeny turėjo, kad. gavome 
progos pasigerėti menu, kurį mo
kiniai sudarė, imdami dalyvumą 
scenoje, sumainai vadovaujant 

; gerb. sescrims-mokytojoms.- Ne
apsiriko. Grįžo namo patenkin
ti.

•: Mokiniai,., baigusioji aštuntąjį; 
? skyrių, liūdnai, švelniu tonu su
dainavo atsisveikinimo dainą, pia
nu lydint vargi R. Adomaičiui. 
Daina išėjo puikiai, nes su žodžiais 
buvo ir jausmas sujungtas.

; Kalbėjo gerb. kun. V. G. Vilku- 
taitis, pažymėdamas kaip buvo 
rūpestingai auklėjasi kuomet bu- 

; va mokykloje, reiškė viltį, kad da
bar baigę mokslą, bus ištikimi Ka
talikų Šv. Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai, gi tarė ačiū už gerą auk
lėjimą vaikučių. .

Dėkingumą ir atsisveikinimą 
; skaitė p-lė Alena Vitkauskaitė, o 
gerb., .klek kun. Vilkutaitis iždą? 
•lino diplomus. s

Atsižymėjo moksle.
: Mokyklos aštuntąjį skyrių šį
met baigė 11 berniukų fe mer
gaičių. Pirmą metą toks didėlis 

; skaičius. Nuošimtis mokslo dafe; 
gumos gan aukštas, tik kelių Įdek 
mažesnis. Stebino gabumas moks
le, tai Juozų Bbtyriaus, kuris tu
rėjo 100 nuošimčių visose mokslo 
dalyse. Antroji moksle atsižyniė-

• jo Alena ^itkati^kritšt Ū Juozas
Botyrius gavo aukso mgdaįįį o-A? 
lemų Vitkauskaitė, brangų.‘kryže- 

:1h . - ■' '■* ? .v■
' • Žaislai fe vaidinimas. - •
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• Vaikai, ir mergaites nuo pirmos

LAWRENOE, MASS.
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Karščiai. Žmonėms nėra kur 
detia Miestuose reik muk JBy* 
čįįiose *—smiltynė karW 
vandeny peršalta, J V • 

'■ Lawrcnce’o Palanga gelbsti si 
tuaciją. %Ežere vanduo nešaltas. 
Paežery pušynas, Saule odos no 
virina. ■ .

Karščio dienomis Palangos eže
rėlis, ‘VVelelPs Pond -t-_ buvo žmo
nių priverstas —- ypatingai vaka
rais. Apielinkčs gatvės automo
biliais nustatytos. Šokių svetai
nė prikimšta. Vasarnamiu /pia- 
zai prisėsti. Grafafonai, pianai 
skamb, triobos ūžia, dainos po 
pušyną ir plaukikų šūkavimai ke
lia Palangą. Lajyrence’o apielin- 
kej patogiausia išsigelbėti nuo 
karščių tai lankytis Palangoj.

. Girdėtis kad į Palangą važiuo
ti lietuviams Lawrenciėčiams bus 
special-nupiginta kaina karai...- 
Tie karai eisią nuo Hampshire ir 
Bradford Sts. (St. Mary’s 
Choreli) kas ketverge vakare, 
pusė po šešių (630 P. M.) Tuo 
karu kastuos tik 10 c. ‘ Kitais ka
rais pasiekt Palangą kainuoja 20 
centų. Tais ketvergais, kurių va- 
karaį-Jbus šalti ar lytingi special 
karo nebus. Taip-gi šnekams 
kad per vasarą eis special karas 
ir seredomis rytais 9:00 A. 
Palangą. Tas karas pagelbės vai
kams ir moterims gauti Savaitinę 
liuosą dieną — day. off. Kiekyje-
"'-n-------»■"' .r.............■' ■ » ' ■ . i i.H
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(UNITEDAMERICAN LIKĘS

ĮPINT SĖRVICE WITH

IHAMBURGAMERIUNLINE
■ ^RimPiAUSlAS KELIAS 
| LIETUVON
■f išplaukta kiekvieną savaite iš 
ll ^>^er Š® KwtU River ties 46 
■Į gatve, Ne\v Vorke musų pir-' 
H mos klesos laivais , n “Resolvtb,” “REiaAšcE,”
■ “AĮ.UEBT BaIXTX’’
■ “I.)EV TSCHTAND”H Veža 1, 3 U a klesos kėliau* B ninktts, taipgi šie laivai B “.IfoHHt €11111,” “Mount t?«r- 
■I tvll ” “Motint CIMOn,” “Ha* 
Bį att,’* “Tlwritit[i(in ir IVcs/pBa-. 
■i tia" 8-ęios kl, keliauninkams,
■ Ganėtinus ’ir geras patarnavi- Bį nfas, geras valgis ir patrau- H kiantis, smagus važiavimas, 
II United American Lines 
B| . Jn.irs UarrESMEHG, Inc. Bf 260 llanover si., lloston, Mass. 
B . arba pus įgaliotus agentus.

NoiAvotuTe rpikiąprie.Ęonvood . Nw; teii ikigeririekjpaykc tįk?'
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DaūgiaU domis.

Šiuoini laįki^ urisų ‘ draugijose _ 
ir ktioposė matoma llaug ištižimo 

į fe apsUeidimm Tošį ligos nepalies* ' 
tas yra dšifeąį tai mūsų jattnfelM iki ąšitmioš Mases WidK šoko, fe 
fe moterų draugijos. Jaunimo ar* dainavo. Išskiriant Žemų ją kla-

. * ■ . . - -J-

J

LAFAYETTE REALTY COMPANY 
. klės povk&me irjį^’dupdamu^aumiusjūįmš. krautuvek; ąp** 
dWdžiaiiį auun'ųs, įkandus, nutomobiUušį su^idiiūus fe t 

"4t?/ėu tdšaJe reiiątafe ktoįjjkifes į mįs ugęnfŪrų ir būsit ': 
užganėdinti. . a V > ’ ' '

? > rOMI’AOT

45G MMBą^uR^s AvenM Čšmbridge; Mass. •
VINCAS J. UEGU'm ir DANffiMUŠ k Šu\3(hlnkar. :

- ■- ' z
• -X

f ■•'.>*'

L
w

j,

r vėliavos ir jvmt» 
. ' . ■ tĘNKLAL

Ilgų motį praktikos artistinei 
mūsų Būdija tūkfeanŠiiĮ
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nam kainuos dešimtukas vieton 
dvidešimts centu nuvažiuoti. Tiek 
pat ir parvažiuoti... * Iš viso 20c. 
Reguliariu karu išeina- 40c. Be- 
abejonės VTelch’s Pond special 
karas bus populerus.

Gerb. kun. Juškaitis vakar at
lankė Palangą su tikslu paren- 
duoti ją Cambridge ’io parapijos 
išvažiavimui* Nors dienos jau 
užimtos,. manoma, kad bus guli-

* , ’ ' '--TV'

ma Cambridge’iui važiuoti Į Pa
langą liepos pabaigoje/

Vyčiai' taiso - maudykles. Be- 
hbejo 4-toj liepos prireiks viso 
kranto. Apart maudymosi^ bus 
ir lenktynės plaukime. ’ Beja, 

• /fermis eourt' jau gatavas. Tėvas 
A / Sfuraa ..diAigupjaJąųąiiA^ išradime 

ir įtaisymei/įvairią zaidjmu-zaidi- 
' mėlių Palangoj.

' Palangietis.
________________________ t
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__ Iškilmingos varduvės.
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va Tėvynė Mūsą. Po to buvo mu
zika ir šokiai iki vėlumai. Dar 
noriu priminti apie mergaičių 
klubą, kuris nors nesenai gyvuo
ja, bet jau daugely vietą labai 
puikiai pasirodė darbštumu dėl 
parapijos ir visuomenės. Už su
rengimą puikios vakarienės, tai 
joms garbe priklauso,

Birželio 13 d. vakare pastango- 
inis Marijos Duktėrii Klubo ir Al- 

. toriaus dr-jos tapo surengtas gra
žus šeimyniškas vakaras pagerbi
mui mūsą gerb. klebono Antano 
Balinskio jo vardo dienoje,:’ Sve
čią susirinko skaitlingas būrys. 

f Susėdus prie stalo, Agota žiž- 
‘niiuskaite perstatė to vąakro tiks- 
' lą ir padeldemavo pritaikintą tai 

puotai deklamaciją,- o šv. Cecili
jos choras, vadovaujant L. Tau- 
jenui, gražiai- sudainavo keletą 

• jausmingą lietuvišką dainelhj ir 
gerbi klebonui įteikė dovaną gy- 
Vlj gėlią bukietą. Įdavė. F. Raza- 
yičiutė ir auksinę plunksną, ir 
paišiuką. Gerb. klebonas A. Ba- 
linskas savo prakalboje išreiškė 
gilią padėką minėtam mergaičių 
klubui ir Altoriaus’ Dr-jai,* ‘ Po
liaus gerb. klebonas kalbėjo iš 
tautinio atžvilgio. Nors lietu
viai čia Amerikoje gyvena toli 
nuo' tėvynės Lietuvos vienok lie
tuvystę palaiko. Pagyrė tas mo- 
tinas, kurios augindamos savo 
Vaikučius išmokino juos lietuviš
kos idėjos gerbti , ir savo kalbą. 

' Užbaigus gardžią vakarienę, cho-

K Iš komisijos raportą galima 
spėti, kad gegužine ( bus ipasek- 
ininga. Kaip kurios kolonijos 
jau turi suorganizavę didelius bū- 

imo atvažiuoti.
Laišką komisijon pateko du 

gabiu veikėju, L< Čebatoriutū ir 
j. Svirskis. Bus įvairią žaislą ir 
lėnktynią už kurias laimėjusiems 
bus duodamos puikios dovanos. 
Bo pietą bus koncertas, dainuos 
chorai iš- $o« • Boston’o Cam- 
biudgeėio ir Laivrenee ’o, Mass, 
Taip-gi dainuos gabiausi Naujo
sios Anglijos solistai. Kalbės 
kun. Mockus iš So. Bostono ir 
lmn. K Juras iš Laivrenee, Mass.

Bus šokiai ir maudynės dykai. 
. /Ainerikos Padaiga,.ffiai ideale 

■ vietą 4fceAis seniem^ įr iaunieWį 
bet dar geriau kacVhus L. Vyčiu 
gegužine.

t rįus jauni]

PHIIrADELPHIA, PAf

Pasveikinimas vardtivią dienoj 
birželio 29, kataliką spaudos 
-apaštalnij nenuilstančiam, veikė
jui, šv. Kazimiero Dr-jos Kaime 
generaliauri įgaliotiniui Ameriko- 
^ėjjgerb. kuft/Ą, jtaŠČiuktūK -/ A

Brangus kataliką spaudos ^vei- 
kėikėjau I Turime už didelę, garbę 
pasveikinti. Tave - varduvių die
noj! Iš reiškiam didžiausią pa
garbą ir dėkingumą Tau brangus 
Veikėjau už dicll pasišventimą ir 
MnlhRdaiitiim^^ spaudos
Amerikos .lietuviu tarpe. Gy
vuok ištikimasis Kristaus Pasekė
jau ! Lai Dievas stiprina jėgas ir 
laimina Tavo aukštus prakilnius 
darbus, idant galėtumėt ir ant to- 
liaus taip pasekmingai veikti 
Bažnyčiai ir Tautai. . Lai Dievas 
užmoka už taip brangų darbą!

Ilgiausius pietus ir geroje svei
katoje gyvuok brangus kataliku 
spaudos apaštale!

Tai mūsą širdingiausi linkėji
mai. »

. Varde visą Šv. Kaz. Dr-jos sky
riaus Kaune nariu

Ona Unguraitė, sekr.

LAWRENCE, MASS.

Birželio 17, 1923, L. Vyčiii N. 
A. Ą. gegužinės komisijai laike 
susirinkimą Palangoje, Methuen, 
Mass. Susirinkimą atidarė mal
da kun. P. Juškaitis.

Susirinkime dalyvavo kun. P. 
A. Virmauskis, kun. P. Juškaitis, 
V. Savickas, V. Medonis, J? Va- 
lukonis, J. Svirskis, Z. Strokai- 
te, E. Sliužiutė, O. Sidaravieiu- 
tė, F. Juknevičiūtė, L. Čebato- 
riutė, j. Kriviute; svečiai: kun.

ras ir vis svečiai sugiedojo- Lietu- K. UrbonavycĮiis ir kąn. Mockus.

nei
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111 Devoftshire St., Boston, Mass.
Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723
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1
Vytis,

• BALTIMORE, M. D.

piemenį ir‘ apie ji susitelkė ir 
klauso jo balso ir dirba Dievo ir 
Tėvynės labui.

Birželio 17 d. Į šv. Ikažimiero 
draugiją įsirašė 13 įtarią. Įsistei
gė darbštus spaudas skyrius, kurs 
pasirūpins kttodąugiauiai nariu 
prirašyti. Garbes pirm.ikun. Bič
kauskas, •pirmininku .Tonas Gai
dys, vife-pirm. Moktrymavičius, 
rašt^.ėfonąs Kinta fr\ižd.-Z.JAu- 
reckis. Kas norės prisirašyti j na
rius šv. Kazimiero dr-jos ir gau
ti dati^ ir gerti įmygu, malonėki
te kreiptis Į minėtą- skyrią. Kle
bonui ir nariams tariu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius,

Kun, Petras Raščiukas. 
H./ 4 ^'7 il\

AMSTEBDAM, '

Nori pavyti geruosius
' Bostoniečius.

Ir vėl stambūs nariai išdygo.

■v ’f
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< Vasaros Šešių Vakarėlių gražus 
į laiko praleidimas

Bažnyčios Darželyje 
nuo LIEPOS 9 iki 14

PARDAVIMAI .
m IJMVST ST., DOIKTIES, MASS. 

9 kanibiirlų munus. Minis ir šaltas van
duo, rmtudynės Ir. skulbyiiės. Pirmos 
riišlę.s'stovyje, Kitiim $4.200. Gultum 
liudyti tarp 2-7 po pietų' Imsdleiių, 
Kumpinis ntutnts, 1 kitro garmlžląs.

2S LOlT'ST St„ (J kambarių mūrinis 
mumis, šiltus ir šaltus viuidim, mau
dynės ir skiilbytiPs, elektra. Pinutis 
kkws stovyje. Ktiinti $3,1100.

21 ir 26 LOlTST St T luunhttrių 
.muriniiri kntimii. Kiekvieno Jutimi 
S2,Si|O, Gimus |r tolei'ui yra.

ARTHtTĮ BRAUT “-------
20 Glmuneey PI, Jantiiica Pluln

Tel, Jumaiea 839—j. .'

<F

:—Šv,Adfonso-—lietuvią-^parapijos- 
užbaigimui mokyklos buvo su
loštas dailus vaikeliu' vakarėlis. 
Publikos buvo susirinkę gana 
skaitlingai ir visi laikėsi ilgai, net 
po t vienuoliktos naktį/ pradėjo 
skirstytis,- nės buvo visi, paten
kinti vakaru. Baigė VIIĮ-ąjį sky
rių 9 mergaitės ir.5 vaikai.. Visi 
gavo diplomus dėl augštos mo
kyklos. Da tik antras metas kaip.- 
:šv. Kazimiero seserys užėmė .ir 
jau suspėjo dasivaryt iki 8-tam 
skyriui, kurį užbaigė 14-ka vai- 
k»x Tai įvyko pirmą syk mūsą 
mokykloj. Garbe mokytojoms- 
seserims.

Šiomis dienomis atsibaladojo iš 
Chicagos .nezaležninką kunigužis 
tvert parapiją ale nabagas gal ap
siriks, nes Baltimorėje. ir- laisva
maniai streit susipratę, -bile -ko
kiems valkatoms nesiduoda už įlo
sią. vadžiot. Tas pryčeris Kri
kščiūnas buvo apsistojęs ant bur- 
do pas vieną lietuvį.. Nežinia kas 
ten atsitiko kad šeimininkė jo 
plakatus į pečią įmetė ir jį patį 
išvarė. . Tuomet apsistojo vienoj 
smuklėj. Žiūrėsim kas toliau dė
sis, Kriaučiam bus pasityčiojimo.

Liet. Pilietis.

SCHENECTADY, JT. Y.
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1) fivf- Praiieišl.raus Draugija 17 
Thrž. Įsirašė mnmiąo^ū7t>vrTnmiaT 
tiniu šv. Kazimiero Dr-jos nariu 
ir sumokėjo $3:7 Jąn 2-ra dr-ja 
Amsterdame. Draugijos pirmi
ninkui Pakmrfu-ui ir' visienis j«s 
nariams dideliausfe ačiū!

2) Salomėja M ikolaitiene Įsira
šė amž. nare' ir sumokėjo $35.

Šiuomi /"ia paminėtiems .na
riams tariu didžios padėkos ir pa
garboj žodžius, o prie -progos 
kviečiu visus brolius ir seseris ka
talikus mūsą išeivius Amerikoje 
rašytis į vienintelę ir’ didžiausią 
Lietuvoje spaudos šv; Kazimiero 
draugiją. Tuomi Tamstos- prisi
dėsite prie dar didesnio tos dr-jos 
sustiprėjimo ir skaitlingesnio jos' 
leidinią ir laikraščiu išplatinimo. 
Anot poeto žodžiu:

“Jau užšvito sužibėjo
' Plačiai šviesa'mūh spaudos,. 

Daug širdžm ji' sužavėjo, 
Gyvi žodžiai byra jos?!

Visi galime būti ginėjais Baž
nyčios ir Tautos, platindami tau
tinę spaudą.

Kun. Petras Raščiukas, 
■260 E. Main Št,,\ 
Amsterdara, N. Y.

PARSIDUODA dviejų šeimynų na
mas .su cftftage keturių kambarių ir 
sklypu žemės. Visi moderniški įtah.. 
synrat ir gerume atovyje. l’nrstdiKe 
eiti už S3,5()O. RiUyliitr savininke Širs. 
Wm. KELLDIEIl. 27!) Rimtis Streer, 
Rosbury, Mass, (netoli Inuiley Htreet 
EIev.iįte(US(fHio.s). , t A r (3<B 
A PAfešIDi'oda VARAS/ RHKarCT:; 
iiyšrr(iRAS Vlptioj Vtetąpitž Iilbui pri
einamų kailių., Taipgi yra Ir glaudžius. 
Priežastis pardavimo —■ ligos, Atsišau
kite "DARBINTNIvE/’ 3ti(f BromKvūy, 
Mo. Bosimi, Mass. ■ • (S. $0-7-14-21J

m. ■ — -r. i ~ ■ i. ~ y »*‘i n - -■ ■ •■ < < i —, į —

PARSIDUODA 303 AKRŲ 
žĖMeSFARMA,

200 akrų suaugusio miško, 100 akrų 
.uU'Aa-iVi^d4LvK..!nmma.mŲrtv;i4‘l-as-sIel-
25 galvijų ir pulkus sodas. Farnui 
randasi Nevr Ilatnpsblre. valstijoj:, prie 
gf‘ro fsfate) kelio. Turi greit parduo
ti. Ksiiiia $G,5lll).()U. . įnešti 1000 doi. 
Atsišaukite:'

. KLEM. STO ŠKUS,. ’
P. O. Sox 120, Lynu, Mass.

• ’ (ė).

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priimti aplikacijiis dėl ptispor- 
tij visų kitų metų “ųuotos." CUN
ARD patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažierlai su Cunami 
bilietais neturi. laukt ilgai dėl to, 
kad Cunard laivas apleidžiu Euro
pa kas keletą dienų. *_ •
, Cunard Linija turi padarius su* 
taitį Lietuvoje jlel pagelbėjimu ptt- 
sąžierlams per jų pačių. darbinin
kus. Sutaupo jiems laikų ir išlaidas 
dėl to, kad priveda pasažlerlus prie 
pat laivo, šis patarnavimas, veltui.

Dėl tolesnių Informacijų kreipki
tės pas blle htlvij agentų, arba:

CUNARD LINE,
126 Statė Street, 
Boston, Mass.

I

PARSIDUODA
I’AIIŠIDUoDA pulkus automobilius 

.1 sėdynių. Mažai vartototas. Kreip
kitės pas savininkų; V. J. .LAKSTĄS, 
3<)S Fottrtii krautnvėrt arba 100 G St. 
(gyvenimo vieta) So. Boston, Mass.

(30—T5—5)
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LIETUVIAI, NAUDOKITĖS 
PROGAI x .

PAItSIDUOliA pulkus nnūittš 18 
kambarių ,su elektra' ir steani lieat ir 
tvartui. Iš kuliu girlima .lengvaistub.ų 
pudūrytl, .žemės yru 9,000 pėdį prie 
pat bulvaro, Netoli beacli’Ių. .Priežas
tis pardavimo senatvę. Kaina 12,000 
<lol. įnešti 4000 ilol. Moi'glčlų duoda 
pats savininkas. Atsišaukite pas

KLEM. STOŠKUS,
P. O, Box >120, Lynu, Mass.

■ ' (5)

>•

padirbu Akinius.
Žemiaus paduodu • 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormalia- 
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, ■ pavargusios ir skaudančios 
akys; bėgimas ašarą, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstieną,- 
galvos ■ ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
iga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki: Visuomet pagelbės 
jums , .

J. L. PAŠAKARNIS, O. D, 
. • AKIŲ SPECIALISTAS ' . 
377a Btoadway, So. Ėoston, Mass.

NAMAI-ŽEMe-MOBBIčIAI
■ PIRKITE namus ir lotus tarpinin

kaujant A. F.-KNEIŽIUI.
JEIGU noritė, kad nuosavybe, na

mas urbsi lotas butų parduotas greit, 
tai paveskite parduoti A. -F.-KNEI- 
ŽIUI; '

JEIGU norite gauti morglčius, pir
mų arba antrų, kreipkitės plis 
J- ] A. F. KKEIŽL >■ 
308 E. NINTH SOUTH BOSTON 

• —arba —
29-f Wtishin£ton St., 811-812 Old Soutli 

Buildlng, Boston, Mass,

Piiipšktvu savo brolio Petro •fautkaiiR 
10 m. atgal gyveno Chicago, III. iš Lie
tuvos paeina Kaunatavos kaimo, Tel
šių ą>k., Luokės par. Todėl meldžiu 
atsiliepti ar jis pats ar kas kitas man 
praneštų apie jį, už tai busiu labai 
dėkingas.

ANTANAS TAUTKUS, '
112 Pierce St, . Lev.-lston, Me. 

(30)

BU. t. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

D A K T I ’ S T A S

Tel. Broekton 51'12—AV.
(Kampas’Broad Štreet) ’

705 Main St,, Montello, Mass,

F

F

Lietuvhj kolonija apie 200 šei
myną. Turi savo mūro bažnyčią 
su svetaine ir gražią kleboniją. 
Yra keletas dr-ją ir vyČiij kuopa. 
•Seiliaus čia lietuvhj sielą reikalus 
aprūpindavo Amsterdamo klebo
nas gerb; kun. J. Žydanąvičius. 
Dabar jo rūpesniu, ačia klebonau
ja nuo 1922 nū gerb.. kun.. Bič
kauskas, . jaunas, uolus ir .pasi
šventęs darbininkas Kristaus Vy-

I t t
■ ę:1

$ 
iž 
r 
K

nyne. Parapijos stovis kilsta vi-j l27Ci toįvEtr.avė., 
solinio žvilgsniu.' - Avys pažino H

■ ADVOKATAS.
414 Broadway, So. Boston, 

Tet. S. B. 0441.
I Antros luhos—VirSuj L. P. B~vis 

GYVENIMO VIETA: .
NEIVTOKVII.LE, MASS. 

Tei. w. Nevvton 1463—iv. •

Tel. No, 550. -

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RIMGAILA) 4 

Ofiso Valandos; — ‘
Rytais iki -9. vai.
Po pietą nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;

. Nedeliomis nuo 1—3. 
419 Main St, ATH0L, MASS.
i {

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas; Tik kelis kar tus panau
dojus

t

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ritjįles pagelbės jutus visuomet ją 
tokia, užlaikyti. Švari galvos oda Užlaiko plaukus puikiais-— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nimlpil-kiio bankų Ii’zųiVca'sava apf ūdroje šiandie už GVt., arba pri.-.iuskito 75o. 
pašto nmikleliai.i tiesti j laburatorija, . -

F. Aa.RlČflTER CCL . •
' 104 -114 So. 4U1 St. ■ IlTOsIJytt, N. Y.

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

t

i|
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Muzika, šokiai, gėrymai ir kitos vaišės bus | 
’* ' i-’-' Pirmos Klasės t

■ • ' A < .-v -__ -. '• . .... - •• •• v ' r>- S
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DAKTARAS HENRY C. TURMER
I Buvęs seniau 1091 iVashington S t., Norvvootl.’Mass, Ir šiuo įnikti-baigęs 

mokslų Harvardo. UnlversUe ir Mussnekusętts Tpelitio ingi Jos Inštihite 
gavęs laipsni,: praneša kad jau pradėjo geuoraią gydynm praktikų Ir 

upsigyvebii po numeriu

444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS,
. • . . . Kampas Kolumbus Ąventie

| Telephom^ Biteli BikvS2i(L- . '>. - '
® Vnįaml(>s i.U Iki .4 Ir-B Lkt S JBO vnk. Rytines viii. Ir iumIcHoi-uk BUsikmis.

. ............■|1-' ‘ ‘ -• • -- ----------------------- ■ . - ' - ’

INEIGA 25 CENTAI
'ui .. -Vr . . /, u,-.-,,

V it
ŽĮ

■ VAIKAMS 10 CENTŲ |

" 1 . ■..•'k
Pelnas teplionei Bažnyčios 
Visipo leaitraiį Darželį! -

• $
I

V -

4 • X

. Telephone- Soittli Boston 3520. 
Namų Telef.: Aspinvvalt 0581 
ADVOKATAS

A. ū.ŠALNA(SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAI

Baigės du Universitetu
Cornęll „Ųniversity su. Ai B,

• G. Washing'ton Univ. su LL.B. 
^DARBININKO” NAME

(antros lubos)
366 W. Btoadway, So. Boston.

ss

(APDRAUDIMAS) |
Inumt Insurance (Apilmtuli- © 

nuii nu<» ugnies ant namo arba'g 
autonmbUiaus nelnlinPs Ir pūva- © 
glmn arba’ sunniSinui knūituves ©

: Bo. Boiton 2488||

DR. J, C. LANDŽIUS
LIBTUVIB GYDYTOJAS IK 

OHIBŪRGAŠ.
Gydd aitriai Ir ėhronlškaa irgi* 
Vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraųįų^pjaudalni, Žlapųmį 
Ir jth Savą laboratorijoj. /Sutolkia- 
patarlmui’ lalškah kitur /gy venan- 
tleuuk Adresai: v

608 BB0ADWAY,
I ■OUTHBOSTON, MĄS1. 
į (Kampai G St ir Brokdwayi 
[ VALANDOS; 9-11, 2—4,

____ ___ 2. Tel. J3o. Boston R213 
LHTUVY8 DANTISTAS BDR. M. V. GASPER I

Į (KASPARAVIČIUS) B
Laikinai perkėlė ofisų, po No. 3 

425 Bsoadway, So. Bobtom, Mu*. B 
Ofiao Valančio t i B

Mno 10 iki 12 ;30 ryte ir nMO l':BO B 
iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. rak. g 

OflMl apdarytas subatos yakaralii ■, 
Ir nedaliomis. B

/

v

16 Metų Sonth Bostone

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS <
BŪ9a W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vafc
__    J.... . r

‘ Tel. Bo. Boitou 27U ffl 

J. NAC DONELl, M. B. I 
OaKma nu{kalb€ti ir ZlefMVtf&aL I 

OlIBO VltAKDOM! • B
i Bjtali iii 9 vaL Po pietą meti I—B 
[■ Vakarais nuo 6 iki 9. • B

DM Broadvaj, 80, Boefoi. |

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią žolių, šaknų, žiedų ir tt. 
Geriausios' Palangos Trejankos, ‘stam

bi, GOc, už pakelį arba. 6 už $3.30. 
Puplaiškių pakelis 3.1c. arba 6 už. §1.7.1, 
Trnkžvlių 30e. pakutis arba G už $1.40.

Žolės sutaisytos nuo.nervų, išgųsties 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausių 
medicinų nuo. visokių n.ervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kalj vartoti; 
pakelis SScI,* G u£ $4.50;

Knyga “Daktaras Namuose" aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gų receptų — $1.00.

Mestis, gydanti visokius niežulius ii 
odos Išbėrimus, .dėžutė $2;50.

prukuoti laiškai'tėvynėn, rašyti, tu 
žinąs 05c.

Viskas būna sų prisiuntimo kaštais.
M. ZUKAITIS,

449 Hudson. Avė., Ročhester, N. Y.

y 1 1 l‘r‘” ■ 1 1
DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckai, 
*81 M&rcer St, So. Boston, Mass* 

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

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

FIN. RAST, -r- Juozapas Vlnkevičius,
. 906'E. B’way,- So.-Boston, Massv 

KASIERIUS — Andrius Zaliėckas,
307 E. 9-th St, So, Boston, Maia. * 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, Šo, Boston, Mass*

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po 'No. 694 
VVashington St, Boston, Mass., 6-tų v. . 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie muių dr- 
jos prirašytu

■ ■■ I i' U - -1- . I Įpilu............................... j-

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOSADRESAI

Ėlzb.. MlelnlklenC, plrmlnlnkč,
44 Cedar St., Hartford,, Conn.

-C, Lableklenč, vice-pirmlnliikč,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

P. LabickienS, Iždininke,
44 Madlson St, Hartford, Conn, 

Marijona KatkauįkaltO, fin. raštininke,
16 Atlantlc St, Hartford,. Conn. . 

R. FundžIenS, prot. raštininke,
18 VValcott St, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrų nedėldienl kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėje.

Visokiems dirbtuves dai- 
bams* Darbo mokėjimas ne
reikalingas. ‘ Mokama alga 
laike mokinimosi.

AMERICAN RTTB.BER 
COMPANY

Arti Keudall Sq., Cambridgc

^V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS, 
VALDYBOS ANTRAiAI.

PIRMININKAS — VI. PanlanukM,
814a SJtli St. Tėl. So. B. 3335—M. 

VICE-PIRM. — J. JaruŠa.
440 E. 6-tb St., So. Uoston, Ma*, 

PROT. RIŠT. — A. Janušonis,
1426 Columbla Rd., S. Boston, Masu, 

FIN. RAšT. — K. Kiškis,
428 E.-8-th St, So. Boston, Masu. 

iždininkas — u svagždis,
111 Bowen St, So. Boston, Mttįi,* 

TVARKDARIS — P. LauČka,
893 -H Pttth St, So, Boston, Masu* 

DRAUGIJOS am-ašas Reikale =-
866 Bromhvay,* So. Boston, Masa, 

Draugija gavo susirinkimus laiko 2-rf 
nedėldleuį kiekviena mėnesio Linų vai. 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H, 
Seyenth St., So. Boston, Mass.

ŠV.JONQEV,BL.PAiELPINfi3 
DRAUGYSTES VALDYBOŠ 

l&RESAL

PIRMMms — J. L Petrauskas,
252 Gold St, So. Boston, MaM. 

VIOE-PIRM, Kazys Ambrom 
. v 492 E. 7-th St, So, Boston, Mass, 
Č®OT. RASTi —■ Jttliuš Savickas,

iii Bowėn Btv-Š(k Boston, Mm 
FIN. RAŠTININKAS J- SvmgldyBj 

Stv Sėt Boston, Mam, 
KA8IĖRIUS Au NamlMlunnii, . 

‘ 885 E. Braadw, S/BoBtov ife*
MARŠALKA — J. žaikįių ?

• r winftėld St, Bo. Boston, Mm . 
Drtuglj* laiko guBirlnklmua W 
mdilžtenį kittsieno Oueatoį vū 
po pietų lw P*tro partųijog salėj, <91 

< K Batanth St, South Boaton, ■

r

Tel. Mato 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
• 294 IViishlngton Street

* B0STON, MASS,.
.Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P, M. 

. Gi/rentmo otelė
10 IVinmiKOp Stbket, Kast Bobtok 

, ’ ' Tel, Kast Boston 152—GT. : 
f..i iii' r n-r.-r"-.—-r-^
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stiklų, temyldlo idant apdraus- g 
iuinėt per. aisĮilmnčlns kompjtni- 'S

- idant nolnhuol utsitUms gitu- © . 
ųtriunivi pilnų atlyglulmų,. Mes-re-; & 

preseuiuojuni •(vl'rėlaushtM Irį ge- 
rinusiųK komp:itiijn.s. Ainęrikiij Ir $ 
įneš ūžtikrhtam pilnų atlyginimų &■. 

ts nvlniinės, ntsllIlduiA' Rėstėą'd g 
©/žymitiušL lietuviai, biznieriai iv ® t 
® ’pruR'sljoAiilal yra; inusų kUjen* ® 
© tuk klttusMitv' jų' afilc rausą pa» g . 
$ tarmiviriin.v ,.. v' • 1. ©
| EKSPERTAI UGNIES | 
$ APIPREKIU0T0JAI * |

- Ainli'ąudžliint' numustį rakau- W 
© ii 11&.mitomobllhts -h taip, tallųū/m 
u- . » ..... . <1 ’goj.tūUHio'® ■

............  • Naujoj Anglijoj. Sf 
AiidviimUmii/skyrlus pir Vndwyx^'S • 

$ tv^GNG.K KAZLAUSKO.' 

| VINCENTA. JENKINS |
G .Beacori St.,' Boston, Mass. M'

Tei; llnyinnvket 58lt)—58-11 t

.. ■ -t . - • .• - ■

$
:©©©©^®©©ffl©©©©©©©^©^©^©©’©©©©©©i^©©^k'©h§©©©^4^<*^>j©©©©©'^

CLUBIGNGH-UETOVSA VALGYKIA J
Gaininimie visokius; liotą.višlnus valgius uvamai ir. gardžiai. La- & 

.g; Imi patogi vipta, randasi po. No, 79 Stmiifortl jšt,, Boston, Mass.. 
S Tik dvi munvtėš nm North Station,

**1 Mvjingai.užkv'ieehbvisus1 ■ V,

MARY HANCHEROFF. SAVININKĖ
a ..... . BOSTON, MASS,

f

■ I i ; •• •; , ||g 79 STAWĄRl)>m  ̂-
' * •

»

i

IpIRMOS PUŠIES BARBERNž|
Nukerpant plnuktts vyrniim, mer-f 

gilioms Iv \iLLlinm& , t |
Turime visokių kvepĮniiėlų toni-| 

kų phnikiUiis.-V t." ' 1
AteJMto |r iJčrsitlkrhvkite, ai tM 

ĮU klu, kud husito patenkinti,- , , į
; C. :s. WA-B w

116 iiOBCHWJSH AVBNlIffi 
.BDUTĮOOSTONkAIASS, , i 

(i'RlĖ VVr 1|ROXBWO; TVNkt/10) j

' knHpUuls^-t uuns dvi
]’$ &• tmtm’imvlino • Naujo] 

lA utį .'•skvphn* n<v © ,-©r 
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