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Katalikai turi suprasti, 'kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis,' 
negu pirkimas bažnytinių indų ir * 
neg negu bažnytines apeigos? Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

• kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmoniij. 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kilian.

Organai Amerifeoį Lietnt
Rymo Katalikų 'Švento 

JuozapoDarkininlcĮĮ * 

Sąjungas.

DABBIKIKKA
ŪTAHNINKAIS, KETVERGAI8 

SŲBATOMIS.
Metamu ♦ if » t r ■ • jtf - -

UžrubeŽy metams ...........
. . DARBININKAS
366 Broadway, Boston 27, Mbe 

. Tcl. South, Bbston 620.

I
i

SMERKIA FRAKCIJA

London, — Anglijos pre- 
mieras Baldwin pareiškė 
parlamente, jog Anglija ga
mina notą Vokietijai dėl re
paracijų. • Paskui sake, kad 
vilis,jog Anglijai pritars ali- 
jantąi. Jei nepritars, tai 

' Anglija būsianti priversta 
veikti ‘nepriguImingąi.Fran- 
cijos. veikimas gręsia pasau
lio taikai, sakė premieras. 
Franci jos .veikimas nepatei- 

‘ .sinamas, nepateisinamas , bū
tų nei karo metu, sakė "prė- 
mieras. Kad- Vokietijoj ne
ištiktų suirutė, tai reikalau
ja pasaulio labas. : .

. REMIA JUGOSLAVIJA

Paryžius—Francijos par
lamentas nubalsavo- .pasko- 

. tinti 300,000,000 frankųju- 
■ gosią vi jai. Toji valstybė,
kaip ir Lenkija yra Franci- 

. jos ‘pastumdėlė.
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LENKU VESTUVES

Neto Britahi,. Ct. — Len
ke Josepliine T. Tkacz buvo 
susižiedavusi su Janii Zie- 
linskiu. Pereitą sereclą jie 
buvo sutarę padaryti eks
kursiją pas altorių. Numar- 
ša.vus prie altoriaus, kai ku
nigas Koįvalcžyk paklausė 
jaunikio ar imi ją sau už 
moterį, jaunikis atsakė, 
“ne.” Kunigas pakartojo 
klausimą. J annikis • vėPat- 
sakė, kad “ne.” Tada ku
nigas sako ar tu žinai, ką tu 
atsakai, Atsakyk, sako ku
nigas, ar nori šitą merginą

turėti už pačią. Jaunikis 
atsakė: “Taip aš žinau, ką- 
aš atsakau. AŠ nenoriu ši
tos merginos vėsti. ” Tada 
kunigas susirinkusiems pa
reiškė- negalįs tos poros su
rišti.. . Busirinkusieji nega
lėjo atsipeikėti iš nusistebė
jimo, nuotaka apalpo, o jau
nikis spakt, spakt išspacie- 
rayo iš bažnyčios. Pasirodė, 
kad mergina buvo pati įs-ir 
taisiusį šliūbinius drabužius 
•ir turėjo paskui užmokėti už 
-automobilių, Ji dirbo sep
tynis metus kaipo veiterka. 
Dabar jaunikis slapstosi’ ir 
niekam nenori pasirodyti. •

Kaina 4
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NUTRENKĖ TRIS.

Baltimore, Mcl. — Kem
pėj trys valštijiniai sargybi- 
ninkai tapo perkūnijos nu
trenkti, o 10 sargybinių bu.-- 

. vo pritrenkti.

NELAIMĖ KASYKLO J

Birminglmis.Ala.—Mai- 
nbje traukinys su darbuiin- 

. kais nusprūclo nuo bėgių. Iš 
40 darbininkų 5 vietoj žuvo, 

. o 12 buvo sužeisti.

PERKŪNĖLIS VOKIE
ČIUS ŽUDO.

Berlin. — Perkūnija nu
trenkia dabar vokiečių dau
giau, negu praeityje. Ty
rinėtojai tikrai nežino,, ar 
tai, . kad šalis labiau elektri- 

; zuota ar kad daugiau dūmų 
nuo fabrikų atsirado. \

KAITROS.

Britseiis. Belgijoj 
ištisą savaitę 1 biAp

Litas tvirtai laikysis, Lie
tuvos Banko ■ Valdytojas 
pro Ū Jurgutis pranešė 

JVLaiuvėAl-AccmenpoudmiUių 
kad nereikia bijot litų ver
tę nupuolant. Kol jis bū
siąs Banko Valdytoju, neįei
siąs nei vieno lito apyvar
ton, nepadengus jo auksu ar 
kitokiomis ; brangenybėmis. 
Spekuliantų noras numuši 
litų vertę nieko nelaimėsiąs 
ir nereikią nė nerimaut dėl 
litų atskiedimo. Toks Liet. 
Banko Valdytojo nusistaty
mas reikia pagirti ir paim
kit pro i. J unguriui, kad jis 
tvirtai laikytus Lietuvos vi
suomenės labo, o ne pavienių 
spekuliantų, žmonių siurbė
lių noro. Tokiu savo pasi: 
elgimu' jis būs'Lietuvai la
bai ..daug gero padaręs.

tik prašo. Tokiam mi’ 
kaij) Akmenė, kur i 
ginu kai j ) looirdušių, 1 
..net. .pemkias-gict-avimo 
gas: du traktierių, dvi 
tuvi ir alaus naudelį. *■ 
dieniai” pardavėjai, 1- 
vienas, tai 'kitas pri ■ 
nuodų, tik netingėk 
ir jiems tavo darbo v 
nešti. . ■ '

NESUSITAIKĖ. -

Aflantie Cit^'K. J.-NVA- 

tis greito suritaikymo. ang-

kais išnyko. Ikšiol svarbie
ji klausimai unijos pripaži
nimo ir algų pakėlimo ant 20 
ruoš, nebuvo dar apkalba
mi. ■ '

fiįlNINI
NELAIMĖ DIRBTUVĖJ

' Alfon,UI.—W(‘stern Cart- 
ridge kompanijos dirbtuvėj 
Lštiko^spyoįimas.—žttyo—12 
darbininkių Tiek pat sun
kiai sužeista. ,

prieš Radikalais:
IVasIiingtoE. *—- Amerikos 

Dai'bo ’ Federaci ja pasiryžo 
kovoti prieš bolšėvistinį gai
valą unijose, prie Federaci
jos prigulinčiose. Samuel 
(foinpers pareiškė,, kad da
bar organizuojant plieno 
darbininkus nebus leidžiar 
mi bolševišfiniai .agitatoriai 
ir. į tveriamą uniją nebus 
priimami. bolševikuojantis 
gaivalas. Iš unijų bus me
tami. lauk bolševikuojuntieji 
nariai.

t ...... —a

■ DARGIAU, NEOU 
PI&MIAU.

k
lYaslihigton. — Savaitėje 

pasibaigusioje birželio 30 d. 
Amerikos geležinkeliais bu- 
-vo- pergabėfrte“- tavorų“-dftm-- 
giau negii bile kada pirmiau 
vienoje savaitėje. Prekinių 
vagonų, priliuoduotų prekė
mis tą savaite buvo. 1,021,- 
770. Arti to skaičiaus buvo 
.1920 metų spalių 
savaitėje, kada vagonų. 
prekėmis vežta 1,018,539.

- ------
. TREČIAS BANKAS

: SPROGO.

Helena, Mont. — Po fi
nansiškai didžiai nepasise
kusios kumštiuinkų kovos 
jau trečias bankas Monta
nos valstijoj- sprogo. Tie 
bankai, tikėdami, kad kumš- 
t į ninku kovon begalės žmo
nių susirinks ir jr bus didžio 
pelno finansavo šitą kovą ir 
baisiai prakišo.

t

PRAPLATIKO'
LY.ruVC'flON’A

(Jhieayo. — Injunėtionlis 
prieš geležinkelių sliopmen’ų 
streiką, kurs,formaliai te- 
.beina padarytas nuolatiniu. 
Uždrausta dabar kištis uni
joms į tos. rūšies darbininkų 
.reikalus.,

Atty.-Gen,- Daugherty. sa
ko," kad tuomi streikas l’ega-. 
Ii u keliu pabaigiamas.

Keiniu Atsirado 
smukle su daug teisių 
slėnis duoda gerti viduj 
tis kiek uoli i namus, 
gatvę, atdara ištisą du 
naktį. . • "

Susio jo dienraštis 
t n” Balsas” dėl lėšų1 stol

■ Utenoj liko dvi vieši 
Šimui degtinės krautuvi 
Slaptai girtuokliaujami 
daugelį žydų. Kejaūg 
iuųiasfcbi tvarkos priž 
tbjaį?! Kad bent įsist 
Blaivybės skyrius; ga

Susigruntam. Į Pirmąjį 
Seimą atstovus renkant bal
savo 812 tūkst. 195 žmonės, 
o į Antrąjį—-901 tūkst. žmo
nės'. . , t
' vištai '

metais užgrobus . lenkams 
Vilnių, Alytui liko mūsų va
gonų, nes iš Alytaus nebe
buvo laisvos gelžkelio linijos 
į Kauną. Dabar pravesta 
liaujas gclžkelis iš Kazlų Kū
čios į Šeštokus, kuriuo susti 
siekiama su Airiu.

DAUG BANANU 
SUGEDO,

Lomiem. -- Ilel doku dar- 
■t. -

bininkų streiko dykauja 100 
laivų. Vienas laivas buvo at-

" ant»lr^.ĮWŠt'UW*ĮF#W»ĮI«MĮĮW.ril 1 

vykęs su bananais ir turėjo 
gTįžti lieišliuoduotas. Suge
dusias bananas išvertė jū
rėm Bananų vertė buvo 
120,000.'

(lai.

Švėkšnoje visuomenė 
savimų nutarė uždaryt i 
tierius.' Bet M.'gavo 1 
iną alui pardavinėk no 
tikrųjų; kaip, sako žm< 
degtines pardavinėjimu. 
11 rir< >d( > kot v i rtadi eilini 
penktadieniais pasigėr 
pulkai. Kaip čia išein 
t varkdariais H .

KAS TA SUBYTYS? į

Newąrk> N. J. — Papildy- 
ta tokia gudri vagystė, ko
lų • niekur .nėra atsitikusi. 
Viena moteris inėjo į didelę 
krautuvę ir užsisakė daiktų 
už $1,200. Kai reikėjo mo
kėti, tai moteris, susigriebė, 
kad čekių knygelę palikus. 
Ji prašo sudėti .daiktus į jos 
automobilių ir. leisti kurį 
nors klerką važmėti su ja 
namo pasiimti čekį. Krau
tuvės perdėtinis sutiko. Mo
teris važiuoja automobiliuin 
su daiktais ir su klerką.- 
Staiga moteris sustojo prie 
bąrbernės ir sako; ar tik nė
ra jos vyras barbernoj. 
■Krautuvės klerkai liepia ei
ti pažiūrėti. Tai inėjo bar- 
bertiem Ten į jį kibo keli 
barberini ir sodina kėdėn. 
Klerką protestuoja spąrdn-'delį eerepokų Namie išvy
si, bet tas pieko negelbsti. O 
moteris sų .daiktais ųiidiime; 
Tuo tarpui du batbėriu lai
kė kėdėj klerką, o trečias ė- 
mė jį kirpti. Pasirodė, kad 
vakarykščiai viena moteris-' 
buvo toj barbernėj. ir sake, 
kad rytoj "jį atvešianti savo 
s’mių nukirpdinti liet Aųrs 
esiiųdTdputppftinišėS!.: .Todėl;
jį reikėsią'prieš ■ *

kirpti. ’ Ir davė barbernės. 
saviniųkui $10. Todėl jie 
išaikimai dirbo-už-gautą dc 
šimkę.

menesio
su

<•

«.

per. 
dideles 

kaitros. Buvo apie 120 sau- 
/ lės užgavimų., TkŪ-bėglif iš- 
1 siplėtimo buvo ištikę keletas 

rpdauningų; atsitikĮnuL:, ■

7v7>r.t PAVYKO

Rhujsidc, N. J. — Kumš
tininkai Kirpo ir Willard 
stojo kovon.. Ikršisridmas 
buvo didelis.
sus kumštininkas tapo įveik
tas. Žmonių buvo apie 100,- 
000. Ineigų buvo $5()();0()0. 
IVillard gavo $177,000 o. 
Kirpo gavo $122,500.

IVillard gar-

. MAŽAI VILTIES.

Betrati, Mieli. :— Senato- 
rius■ Toįvnsend pasakė, kad 
Henry Fordui .mažai tėra 
vilties patapti Suv. Valsti
jų prezidentu. Sake, kad 
jei jis britų kandidatu į pre
zidentus, tai už jį .daug dar
bininkų balsuotų nors orga
nizuoti darbininkai būtų 
prieš jį.

Nauji traukiniai. Nuo š. 
m. 'birželio 15 d. pradeda 
vaikščiot greitieji traukiniai 
tiesioginio susisiekimo tarp 
Berlyno, Kauno, Rygos ir 
■'rainio. Tai yra trauk. No. 
1 iv 2, kuriems bilietai 
i mosime., brangesni.

20

. ĮKANDO NEGYVAS
• • ČEKE PO KAS.

. PuiiGrys, Mūsų ap; 
kej priviso daug pasiūt 
šunų. Buvo atsitikimų, 
ir žmones jie apdraskė. n 
seiaus taryba. įsake šunis •■ ■» . v

t i, o liuesai- lakstančius 
dyt. N (‘.senai rasta ink 
Iv nušautą šunį, kurt n 
tetėnai įdėjo girtam į šlr 
Tai bent žmonelei dov 
girtuoklėms, parvežė.

AMERIKOS PIRKLYBA;

ffasltitigton.— Per birže
lio mėnesį iš' Amerikos-išga
benta prekių už $329,000,- 
000, Įgabenta už $328,000,- 
000.

PRITRUKO VANDENS.

Manehėster, K. II. — Dėl 
stokos lytaus Mevrimaek li
pė nuseko ir dėlto turėjo 
sustoti Amoskeag dirbtuvės, 

v . . i a m, J()S jėgą gauna iš tos u-
Bet cerepoko galvą • v

PIRKS DV AR A Įkųąid faniuįdaląir esą taip

VrdMi Uųitntt. Bakoma,
Kad ov-pėėzidmtfas ■. įVilšon 
ketina pirkti -MiclelL dvarą 
Virgiąjjos valstijoj. Apėjo ųbj ir valgį už 8 tak darbo ir 

aidžių, dmlios feirme^ sū 
ieš ■ jo ' nenorą gavo, krauju uŽnuęidljtinąc puikiu pittoriuim' ’

NeirLandau, Ct. ■■— Israel 
llmvkins kūdroj- pagavo di-

re sriubos iš evrcpoko ir su
valgė.
netyčia įmede" į vie'ąlrą, kur 
buvo vandens. Itrečių di <;- 

:iųą jam prireikus yiedro,Ta-;
mate, kad jausvyra eere'po- 
k<r galva> ' Korėjų; galvą iš- 
ini'sti,' bet ‘pataiko pirštą į 
žabtus .ir <rwp<)iip ... dantys 
suėjo jo pirštam ir žmogus

NEMOKĖS BRANGIU 
. ’ - . ALGŲ.

Parflaiicl,. M e.' — Vkinin-
• Įkai guodžiasi, kad darbiniu- ■ 

AVIJ. JĮHtl Uit H tu. UCVMCU V«I.p/

.sunku gauti, kaip: karo me-[ 
tu. - Bei tos priežasties daug. 
pievų liksią ; nęnušieiiautų.

. Klrmeriai duoda po div-

už tai nedaug teatsiraųda 
sutinkančių dirbti. - '

Is Amerikos konsulo gau
ta žinių, kad beveik visiems 
Lietuvos piliečiams, kuriems 
leista vykt ’ Amerikon nuo 
1923 m. liepos 1 d. iki 1924 
m. liepos 1 d., jau išsiųsto 
korteles, kuriose pažymėta, 
diena* kurią bus galima at
vykt į Amerikos Lietuvai 
konsulatą gaut vizą/' Tai-gl 
nėra ko be reikalo važmėti į 
Knuiku negavus tos korte- 

dės. J ' . ’ , ' ■ ■ j

. uereikiainu. Akinė-
nL i '.Mažeikių ąpškr, . Pas 
mus kad kas bent žodelį prmš 
girtavimą. prašilai tų. Tylu 
ir . ramiu ’ValŠčiąus p<mą^ ir ištvirkimas. : ■ 
duoda įeįdiųms visiems, kas ’ , (• Kamm Vicmybe’A

l> as a f siti kini as, £ 
vasario 23 d‘ netoli Žiga 
m. • rasta miške sušaud,’ 
girininkas J, Majus. 1 
buvo doras ir teisingas 
ras. ’l d. kovo šilališkia 
kilmingai palaidojo .’ s. 
tąutiety Piktadariai su . 
ik. kuru1 v ra hulšoviziui 
girtimklystėš vaisius, 
lot, prie ko veda bediėv

e
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l. D. S. 8-TO SEIMO l 
PROTONUS

LDS. 8-tas seimas įvyko Neiv- 
ark, N. J. birželio 26 ir 27 dieno
mis 1923 m. Seimas buvo pradė
tas su iškilmingom mišiom, ku
riąs atlaike įjerh; L. D. S, dvasiš
kas vadovas kun. F. Kemėšis 9 
vai. rytą.,

•f*
Pirmutine sesija.

*’***•• '•**
Pirmutinę sesi ją atidarė “dvasios ; 

vadas lain. F. Kemėšis su malda 
apie 10;3v vai. rytą. Buvo šau
kiami delegatai kurią pradžioje 
pasirodė 27; jie atstovavo 12 kuo
pą ir 3 apskričius.

Iš centro valdybos pribuvo kun. 
F. Kemėšis. J. Titmąsoins ir PraV 
14V GbdM V ’’ ' \hl ‘
| Nilo pirmos kuopos ęu Bostpn, 
I Mass.Jurgis Tumasonis ir Pra- 

..HPO nas Gudas.
.|5.50 Į 2-tros kuopos, Montello, Mass. 
16.501^ kun. J. Švagždys-ir Antanas 
:===4 Tautkus.

j CENTRO RKTINĖS
■'*' J k- į ,8-tos kp. Cambridge, Mass; --

-■ L. n s. NMiOS. n. y" —.

• Juozas Karalius.
Jau antra meta -pradedu lz-tos kp. Brooklyn, N. Y. — 

tarnauti L. D. S. arba L. bE š“s’A ’įtft * &

K. S. organizacijai. Pirmos 13-tos kp. Philadelphia, Pa. — 
mano . gyvenimo prie šios Julijona Poškienė.

isYT-tr/J 14-tos kp. Neivark, N. J—Kun.
organizacijos dienos otivo „
_. ° . + . . > r n v _l Ignas Kelmelis, Petras Dauzvar-
labai clėbesiuotos, bet ctciuį^^ Damas Janulionis, J. Žemai- 
Dievui, Įdek galint stt pa- ds ir A. Kazlas. ' ■ .

“galbą gerų šios organizaci- 16 Elizabeth,. N. J. — M. 

jos pnetėlnj stengiausi, kiek 30,t6s kp. Baltimoi-e, . Md. - 
.galint vilkti Darbininko 1 Juozas Butkus.
naštą geresnėm pusėn, kol 36-tos kū New Britain, Conn. 
pasidarė ji Šiek tiek Ieng- — Pranas. Gumbulevičius.
Vešnė. ' - _ Easton, Pa. — Ma:

Kiek pereitais nietais sko- 18_tos kp, Pateson> N. j. 
lų išmokėta, tai čia neskait- v Kaiailta. •
liuosįu, tik priniinsiu tai, 15 kp. Kearney, N. J. — Odelis.

. kad apart bonų, mdrgičių Naujosios Anglijos apskričio — 
, ir poros notų, Visos* smul knn. Jonas Švagždys ir Mykolas 
kios, senos bėdos atlyginta, h^a^dulis.
•n v • • • 1 • t i,. Uonnecticut apskričio — V. By-■ Dabartės jau visgi laek toj- linskas fc a Bfažauskiut5, .
Siau galūne žiūrėti ateitai, New York ir New Jei-sey aps-

■ ,Tas foro padaryta su'pagel- krKiQ Jonas spranaitis.
£ ba, ypatingai Naujosios A11- Į seimą atsilinkė šie svečiai: 

■glijos lietuvių darbininkų J kun- Matulaitis, Skarulis, Petras
L. D.'X s. narių. Pagelių -''esiuiUs, Dr. Kazys PakStas ir S.
davė taip-gi ir.Coim. apakti- į — —-—u— --------
Lys, taipgi Detroito, Cleve- 0I.galUzaei}os dalininkais, 
jando^-Amsterdamo kuopos. pastojimas yra labai

4 Ačiū įabai joms ir tikimasi. įell^vaSt Vienas Šeras pen- 
’kad ateityje jie ‘‘Darbmin-šeriai. < L. D. K. S. na-

S ?’ k* orgamza- rįai Ue, tik pelnys, bet kar- 
cijij selps ir augys. h u prisidės ir pl-ie pakėlimo

Pereitas L. D. S. seimai- Kooperacijos obalsio lietuvių 
.JTeivarke perorganizavo niū-Uarpe. -.
sų • oi-ganizacijos pamatus. Į Antra, tai prašyčiau gerb. 

Dabar L. D. K. S. yra tikra) į,. D. K. S. nariu padėti inaū 
dttrbiiliiilnška organizacija. nega mano'sunkių naštų ir 

iliiėtuvių Darbininkų Ko-I ftegtėt, Jeigu kam noris pe- 
operatyvė Sųjunga nito pra- reitais metais neįtikau! tai 
džios iki galo yra darbiniu- prasatt dovanoti. 'Ateityje 
kiška. Taigi,' kaipo toWLte^rtaoH, kiek galint 
rrtlda miunp lietuviams dar- feBgti klaidų. Ypatingai 
bininkams ir kuodailgiausiafpĮ.agvęįa^ gej0S valios Skai-

- reinti:„ Organizavimas, yjiač j-ytojų, kad tie, kurių pre- 
siuo laiku, kada visokių nutneratd vra jau pasibai- 
korporacijų, kuriose vado- L,us>. nelauktų, bet tuojaus 
vauja ne .žmogaus protas, užsimokėtų, arba praneštų, 
bfet doleris, yra privisę ir kad jam “Darbininko” ne-

■ kurios jau žingsnis po žings- shisti. Yra tokių žmonių, 
Ę niui žūva, yra labai sunkus, kurie skaito laikraštį per 
» Žmonės - - suvedžioti, nu- kelius mėnesius dykai ir pu-

skriausti, nenori daugiau ti
kėti jokiems pažadėjimams.
Čia tai kooperacija ir eina.

*Ji nepažada nė vienąm jos 
lėlininkui aukso kaimu bet 
kviečia kiekvieną darbinin
ką prisidėti prie jos ir dirb
ti. Be darbo nėra nei ko
operacijoje pelno. Koope
racija reikalaiina, kad kiek-

- /vienas jos. Įim:ys-šėTitiinkas 
dirbtų ji*; pelnytūsu Kas

* daugiau padribęs, tas dau
giau ir turės.
?' Taigi broįĮau -sesutes dar
bininkai/ kurie jau esate E. 
,D. S. nariais,' kalbinkite 00 - 

■; vo draugus,' savė. šeimynos 
barius, kad jie pastotų šios 
** ’ . M-

'V.
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Daunoras, kuriems buvo suteiktasĮ 
sprendžiamasis balsas ir ženkle-1 
li ai* , .

Sekė prezidijumo rinkimas. Pa
teko į pirmininkus L. šimutis,, vi- 
ce-pirmininku V. Byliiiskas, r aš-Į 
liniuke —- M. Blažauskiutė, rašt- 
titiinku — P. Daužvardis. I

Į mandatų, įnešimų ir rezoliu
cijų komisiją, išrinkti Pranas Gu
das, M. Kamanduliš. ir K. Kru-į 
šinskas. • . ' ■ M

Į revizijos komisiją.; J. Žemai-į 
tis b* A. Kazlas, į

Maršalka — D. Janulionis, I 
Išrinktoji valdyba užėmė savoj 

vietas. ’ L. Šimutis ragina delega
tus rimtai ir ramiai svarstyti kiek- Į 
vieną dalyką. ■ į

Skaitomi sveikinimai ir Iinkūji-I 
m ai nuo gorb. kini: Dr, Navicko jį 
laiškh^ į«ū $5W 
Chicago, fcUL j M, Jokubaitcs’ ■— 
A. L. JR. K. Moterų Sąjungos pir
mininkės; J, Glinęckio, iš So. Bos- 
ton, Mass.j J. Smūgio LDS. N. A, 
apskričio rast. Gyvu žodžiu iš-lln-itys, atgaivinti Bendradarbių 
reiškė sveikinimus L. Šimutis nuo l Fondą atlyginimui už straipsnius, 
SLKKA. centro ir .ii Garso,,f I parašytus lf Darbininkui.f> Ineši- 
Brooldyn, N. Y. kuopos ir Fede-Įrnas priimtas ir nutarta atgaivin- 

' racijoj V. Bylinslms iruo L. D. ki.,
>3. Lomi, apskričio.. Daužvardis I pribuvo svečias P. česnulis ku
tino Giedrininkų. Beto buvo I rjaln jnlvo suteiktas sprendžiamas. 
įkaitomas sveikinimas iš “Darbi-į]3a]gaSt ' •
ninko.” , I ygfiaus pribuvo Dr. Pakštas,

Buvo įnešta pasveikinimus siųs-1 kuris buvo priimtas su delną plo- 
.d į vietinį vyskupą, Lietuvos sei- l įimais, Dr, Palestas priėmė pra
šią, gerb. atstovui V, Čarneeldui kalbėdamas-. kelęfą žodžių į dcle- 
ir L. Darbo Federacijai. • PasVei-Jgatus ir svemus.
kinimo * rezoliucijas' sutvarkysi įnešta N. Anglijos apskričio, 
presos komisija. ■ Nutarta pasvei-j kad seimas perorganizuotų L. D. 
kinimus į Lietuvos seimą ir L .S. spaustuvę, kooperacijos pama- 
Darbo Federaciją'laiškais siųsti, tais. įnešimas priimtas.

Sekė protokolo skaitymas, ku-k įnešta 3-eios, , 30-tos ir 14-tos 
ris buvo priimtas. [kuo-pų sukooperatinti L. D. B.

Po tam sekė valdybos rapor- spaustuvę ir namą, ifiešimas pri- 
. tai. Pirmininkui M. Žiobai nepri- imtas. •
buvus buvo skaitytas jo raportas, ! Antra sesija užsidarė 6 :10 vai. 

: kuris buvo priimtas. IŠ eilės se- vakare. ■ 
kė vie-pirmininko.nr dvasios vą? į . 
dow raportai, 'kurie buvo priim- (
ti.- • . I Trečia sesija atidaryta 9:00.

' Nutarta pirmutinė sesija-uždą-[tai. ryte. Dvasiškam vadovui 
ryti 12:30 vai. po pietų. Į nepribuvus, pirm. L. Šimutis at-

A įkalba maldą.
. rži sesija. Į g]<a.įįomį sveikinimai: tclegra-
. Antra sesija atidaryta 2-trą val. jmas nuo Neivark’o vyskupo Jobu 
po- pietų. Pirimausia iššaukta j J.. O ’Cbnnor, “Dienraščiu D;rau.- 
atstovų vardai. go” ir laiškas sil $5.00 nuo J. B.

*Buvo skaitoma nauji pasveiki-1 šaliūno. • -k •
niniai ir linkėjimai nuo:- A. S. į 1- įnešta Naujosios Anglijos 
Vaitkaus iš Dayton, Oliio, J. Ste- apskričio, 3-čios'kp. ir 30 kp., kad 
ponaicįo iš Brobldyn, N. Y., kun. komisija 'peržiūrėtų bent, keturis 
F. A, Virmauskio vardu Blaivi- kartus į metus “Darbininko’* 
ninkij Susmenijimo, Prano Gus-[stovi ir raportuotų kuopoms ne 
taičio laišką su $201)0 — Detroit, pėr laikraštį, o laiškais. Nutar- 
Mieli, nuo L. D. B. kuopos. ta, kad atskaitos būt kas’ 3 mčne-

Raštininkas Tumasonis išdavė šiai.
savo pilną raportą, -iš kurio pusi- 3. 14 kp. inešė ir Seimas užgyfė, 
rodė, kad raštininkas stengėsi kad Idekvicna kuopa. LDS. su- 
kuogeriausia atlikti savo darbą, rengtų per metus bent vieną pra- 
Raportas priimtas. . Įmogą “Darbininkb” naudai. .
' Iždiihnkui nepribuvus, Dauž- 3. 2-ra kp. įneša, kad seimas 
•vardis. skaito jo raportą. Rapor- kreiptus į “Kunigų Vienybę”"su 
tas priimtas'su: pastaba, kad iždi- prašymu remti “Darbininką” ir 
įlinkas kitą kartą... išduotų daug raginti pirkti kooperacijos Šerus, 
smulkesnį raportą, .negubuvo Iš- [įnešimas priimtas su pataisymu 
duotas. • ' taipogi daryti katalikų spaudos

Taip-pat buvo skaitytas ■ iždo [ vajų Sv. Juozapo globos dienoje.
'globėjo —- Glineekio raportas, ku- 4. 2-ra kp. ineša: Pageidauja- 
ris buvo.priimtas. Kito iždo gĮo- ma, kad LDS. kuopos prįklausy- 
bėjo^rąporto nebuvo, - . tų į apskričius. Nutarta įnešimą

Kontroles komisija. išdavė sinulk- vykdinti. .
menišką rsfportą, kuris buvo pri- ’ 5. 2-ra kp. ineša, kad L. D: S. 
imtas. seimas atsikreiptų į katalikiškas

• - Sekė redaktoriaus raportas, draugijas, prašant remti “Dąrbi- 
kuris ir-gi priimtas. • įlinką.” Nutarta.

Skaitoma sveikiuimų tekstaiį 6. N. Y. ir N. J. apskritys ine- 
vietiniam vyskupui, Lietuvos ats-| ša, kad Lietuvos valdžią vykintų 
toyui V. čarneekiui, Lietuvos Sei
mui. ir Lietuvos Darbo Fedei’ąei- 
jai.

darbiniUkab
LDS. aveikinimaa Lletuvo* 

Darbo Federacijai.

[ Amerikos Lietuvių Dąrbinin-
Į; ’ ką Sąjungos 8-tasis. Seimas, su

sirinkęs birželio 26-27 dd, Nmv- 
ark, N. J., sveikina ąavo sese
rį Lietuvoje Lietuvos Darbo 
Federaciją. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga džiaugiasi 
Lietuvos Darbo Federacijos vei
kimu ginimui Lietuvos darbi
ninkų reikalų. Mes amerikie
čiai pageidaujame, kad Lietu
vos gyvenimas būtų budavoja- 
mas ne kapitalistiniais, korpo
racijų ar . akcijinių bendrovių 
pamatais, o darbininkiškais ko
operatyviškais pamatais. Tiki
mės, kad Lietuvos Darbo Fe
deracija užims šitoje linkmėje 

, vadovaujančią rolę, I\ l\ A ■ 
NutartLcjaryti permiuką

ilnutų. Po\/į)ertraukos buvo svar- 
jstyta sekantieji įnešimais
Į 1, įneša 1-ma kp. ir N. A, aps-

t** i ‘

Trėčia sesija.

r
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(Tęsinys)

draugijų nariai, lygiai ir tie, kurie tam 
tikriems tikslams aukavo, ir pagaliau tie, 
kurių nąudai bei paguodai jie buvo skirti. 
Todėl negalim neišreikšti savo skąusmo, ma
tydami visus tuos neteisingus ir pavojingus 
grobimus, ypatingai dar ir dėl to, kad tuo 
būdu uždaromas kelias Lamioniš ir labai 
gandingoms katalikų draugi jo^ tuo. įpeni, 
kada yra. skelbiama teise laisyai\/steigp/ 
draugijas ir kada.toji teisė ištiktųjų pla
čiai teikiama blogų norų žmonėms, pavo
jingiems religijai ir valstybei.

c)' Organizacijos g ra reikalingos. 

___P^<rai,_šiand^en_įvailiausLųf_yp.aČl.dal,^ 
bininkų. draugijų, yra toli gražu daugiau, 
neg kitados. Čia ne vieta svarstyti kaip jos 
kilo, ko siekia ir kokiais keliais eina. Ta
čiau yra nuomonėj daugelio faktų patvir
tinta, kad jų priešaky dažniausia stovi 
slapti vadai, kurie siekią krikščionybei ir 
valstybei priešingų tikslų ir kurie, įsigalė
ję visose darbo srityse, verčia skursti tuos 
darbininkus, kurie atsisako dėtis su jais. 
Šitaip dalykams esant,' darbininkams belie
ka viena iš dviejų: ar įsirašyti ^religijai pa
vojingas draugijas, ar kurti savo draugijas 
ir jungtis, kad galėtų drąsiai nusikratyti 
minėtojo užmetamo jiems-, bet neprisiimti- 
iio jungo. Kad šitokio susivienijimo reikia 
norėti, tai negali būti jokio abejojimo tiems, 
kurie nenori stumti į tikriausį pavojų bran
giausio žmogaus tmto. Didžiai girtini, už
tat tie, kurie, supratę gerai laiko reikalus, 
ieško visokiais padoriais būdais gerinti dar
bininkų būvį. Rūpindamiesi jais, jieji sten
giasi: keiti šeimų ir atskirų žmoniij gero
vę, teisingai sutvarkyti darbininkifir darb
davių santyldus, gaivinti ir stiprinti abiejų 
luomų žmonių Širdyse priedermiij. suprati
mą ir laikymą 'Evangelijos įsakymų, kurie, 
suvaldydąmi žmogų, draudžia0 peržengti 
saiką, ir užlaiko valstybėje santaiką, nežiū
rint didžiausių skirtumų užimamose vietose 
ir turtuose. .Todėl matom garsius vyrūs 
dažnai suvažiuojant pasitartų; susivienytų 
ir -apsvarstytų kas jtin reikia daryti. Kiti 
gi jungia įyairių iūšių darbininkus į tinka
mas draugi j aš* padeda jiems patarimais ir 
darbu, ir rūpinasi, kad netruktų padoraus ir 
pelningo darbo, Vyskupai duoda raginimų 
ir teikia globos; jiems leidžiant. ir prita
riant, daug'kunigų ir vienuolių dirba atsi
dėję draugijų narių sielos gerovei;-. Paga
liau netrūksta katalikų didžiaiui'čių, kurie 
laisvių, lyg darbininkų sėbrais pasidarę, 
stengiasi kurti ir. gausiai šelpti pinigais 
draugijas, kurioms padedant, darbinin
kas netik dabarty galėtų pasiekti gerovės, 
bet ir būtų tikras,, kad už savo darbą jis ij: 
ateity turės tinkamo poilsio. .'Kiek gero 
visuomenei padarė šitos įvairios ir gyvos 
pastangos, yra žinoma; nėra reikalo apie 
tai kalbėti. Iš to turim geros vilties ir atei-

eini; tik reikia, kad tos rūšies draugijoj 
nuolat didėtų ii* išmintingai būtų vedamos. 
Valstybe lai remia šitas piliečių teisėtas 
draugijas, tačiau tenesikiša į jųjų vidaus su
sitvarkymu ir gyvenimų, nes gyvybe teka 
iš vidujinių versmių ir. lengvai esti sustab
doma išorinė įtaka. ■

f

t

!»

d) .■dr^iisa^o^trįJ^į^ joJp(mi(das^ AH/VV 

Toms draugijoms reikia^ ^pioma,\įvar-y V V 

kos ir išmintingos drausmes, kad suvieno
dinus veikiuių ir siekius. Todėl jei. pilie
čiai turi teisės burtis — o tos teisės jie tu
ri — tW jie lygiai privalo turėti teisėk lais
vai susitvarkyti ir įstatus pasirinktų kurie s 
jųmia>ymu4?eriai  ̂ —
Negalįma, Musų išmanymu, iš anksto griež
tai, ir tiksliai nustatyti smulkmenų minetų- 
jircb-'augijų tvarkos, nes visa tai labai pa
reina nuo' kiekvienos tautos dvasios, nuo pa
darytų jau bandymų ir patyrimų, nuo pra
monės rūšies ir prekybos didumo ir kito
kių dalyko ir laiko aplinkybių, visa tai 
reikia išmintingai apsvarstyti. Aplamai 
imant, tame reikale privalo būti bendra nuo
latinėtaisyklė ta, kad darbininkų draugi
jos reikia taip organizuoti ir vesti, kad jos 
virstų geriausiomis ir tinkamiausiomis prie
monėmis tikslui pasiekti, būtent, kad kiek
vienos draugijos narys, tūrėtų kiek tik ga
lima, iš t<T medžiaginės ir dvasinės naudos 
sau ir savo šeimai. Aišku; kad į narių re-.. 
ligingumų Ar doros kėlimą _ reikia žiūrėti,, 
kaip į svarbiausią dalyką. - Visą draugijų 
tv.arka turi būti nustatoma, atsižiūrint į tą 
dalyką, , nes ..kitaip jos išsigimtų ir nebūtų 
aukštesnės už tas draugijas, kurios papras
tai religijos nebojama. Ką gi padės dar
bininkui susikrautieji per draugiją turtai, 
jei, be dvasios peno bebūdamas, sielos ge
rovę stumia pavojum uKą padėtų žmogui 
nors jis nupelnytų visą pasaulį' saVo gi sie
loje nukentėtų pragaištį:’7 (Mt. JĄ 2G). 
Kristus Viešpats šitokį nurodo pažymį, ku
riuo krikščionis priyalo skirtis nuo pago
nies : “Kės vįso to pagonys ieško. Nes žino 
jūsų' Tėvas, jog to viso reikalaujate. Ieš
kokite todėl pirmiau Karalystės Dievo ir Jo 
teisybės, o visa kita bus jums pridėta” (Mt. • 
VI, $2, 33). Pradedant tat nuo Dievo, rei
kia .skirti• daug, vietos darbininkų tikybi- - 
niam lavinimui, kad kiekvienas jįj tiksliai 
žfnbtų savo pareigas Dievui," būtent ką tikė
ti, ko vilties ii* kaip gyventų norint užsipel
nyti amžinąjį gyvenimą. Bet to, ypatingai " 
reikia juos ginti nuo. klaidingų nuomoniij ir 
visokio tvirkinimo. Darbininkas reikia ra
ginti garbinti Dievą, būti- dievotam, ypač 
dievobaimingai švęsti šventadienius; jis tu
ri išmokti gerbti ir mylėti-visų molyną, Šy. 
•Bažnyčių, Mansyti jos įsakymų'ir‘eiti šv. . 
Sakramentų, kurie yra Dievo nustatyti mū
sų nuodėmėms nuplauti ir sieloms pašvęs- y 
ti,- ' . ’ ■ ' «■*

(Bus daugiau.)
*
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sunitus sąskaitų, jiems, pyks
ta, nenorį mokėti. Tas .la
bai negražus darbas, tarp 
svetiintaųčių vadinasi va
gyste ir valdžia tokius žino- 
nes priverčia, kad jie atsi
lygintų. • '

Taigi lietuviai prie darbo. 
File darbo tikraidarbinin
kiško, Pirkite Šerus naujos 
kooperaeijds. Kurie turite 
L. D. S. namo bonus, perves- 
kite juos Šerais ir auginkite 
šėrniinkų skaičių. Rašyki- 
tes prie Lietuvių Darbinin
kų -Knoperatyves $ųjungos l

Jūsų

V*

»•

J. Tiunatimis,

žemes reformą. Nutarta rezoliu
ciją suformuluoti ir pasiųsti Dar
bo Federacijos domei. Darbo Fu- 
deracijai kreipiama’ rezoliucija 
šiaip skamba :

: “fiulig L. D. B, 'narių gauna
mų žinių iš Lietuvos, Žemės Re
forma Inetuvoj vykinama ne
skubiai ir labai netobulai. L. 
D. B, 8-tas suvažiavimas, įvy
kęs Neivark, N. J, birželio 26- 
27 dd. apsvarstė si klausimą ir 

~ nutarė kreiptis į savo- draugus 
— Lietuvos Darbo Federaciją, 
*ypač į* L. D. S. fvakeiją-seiiuc,- 

. prašydamas paskubinti Žemys 
Banko organizavimą • žemes 
reformai ’ fhmiLŠuoti,- įkurti - pii- 
vyzdingim kultririninius ūkius 
kiekviename valsčiuje, o. dvarų 
■centrus puy.esti įvairioms mo
kykloms bei,. labdaringoms 

. įstaigoms.

4/1 kp.. luošą Ar priimta, ,W 
padaryti dididį. vajų dėt. “Darbi- 

pakreipti Uetiiv<m ' įstatymus niuko’? iinunsų pagerinimo. •

Liętuvos Atstovui/ p. V. 
Čarneckiiii.. j

. L. D. S. 8-sis seimas, susirin
kęs birželio 26* ir 27 dd., Nciv- 
ark, K J; nuoširdžiai sveikina 
daug Lietuvai pasidarbavusį 
Lietuvos Atstovą, Valdemarą 
Č'arneckį. Seimas norėtų ma-

■ tyti, kad Lietuvos ekonominis
■ atstatymas eitų labinti darlri-
. • niūkų pagvidaujamoit pusėn ir.

geimas pageidautų, kad Lietu
vos valdžia, pritartų- darbinin
kiškam' kuoperatyviam judėju, 

’ mni. ; ' • v

A Seimo Sveikinimas.
Lietuvių Darbininkųv Sųjuų- 

goš seimaąį susilankęs birželio ■ 
26, d.,: 1023 savo 8-taii metiniu 
soimittt sveikina. Lietuvos seimą 

• i r . linki. harmoningai. veikiant

t

*

♦u

yf

Blaivininkų seimu. Išrinkta . M/; 
Blažauskiutū ir p. Kamanduliš.

9. Nutarta, kad iždininkas pil
dytų pereitų metų nutarimus kas- 
liuk knygų vedimo.

10. L. D. Š. 8-tas seimas nutarė 
organizuoti kapitalą kooperacijos 
pamatais ir naujai kooperatyvei 
organizacijai' perimti visą L. D. 
turtą po to, kada bus suorgani
zuota didesne reikiamo kapitalo 
pusė.

11. 8-tas L. D. B', seimas nutą- 
ro perorganizuoti visą organiząėi- 
ją ir jos biznį kooperacijos pama
tais. Tuo tikslu nutiirta inkorpo
ruoti Massachuseti’s valstijoj ant 
$50į000 .kapitalo kbeperatyvy or
ganizaciją. Šerai bus' po $5.00. 
Didžūumn kapitalo susirinkus, L. 
p. K, S, formaliai perimu
D. S. visą bizni —-.su visu turtu 
ir ūu visomis skolomis. Konsti- 
dueijos ; sniiilkmcnoms • supvojok- 

' įtutiti- seimas Išrinko komisiją iš 
'šių Asmenų i kun. Kemėšis, Di\ 
Pūkštąs ic lA Guda* ’ - 1

:i įstojniMįs organizu-’
. >

■* ' Į****** y’l/’* t . .? *' . ' ' C *-M v ‘•Vl^ ***,UM>W; „ **A*V»MW »£ £r^PV *****«*>- -*■ ■>_

Lietuvnš darbą.žmonių hįjuik Dg, Mukti 2 atstovu dalyvauti ’ 12.gaujai
»

17. Nutarta duoti kuopias visus 
motus pefdiskusąoti įstatų smulk
menas, kurios bus pagamintos. 

Trečioji sesija užsibaigė 12:50 
vai. po pietų. . •

Ketvirtoji sesija.
Ketvirtąją sesiją atidarė L. Ši

mutis 2-trą vaL po pietų. Pir- 
miausia buvo šaukiami delegatai. •_ 
Pasirodė,' kad. daug atsfovų pasi
vėlino. •

Sekė skaitymas pasvcūūniinų ir 
linkėjimų iš AVest sLyini, Mass. 
nuo Jono; 'Mikutavičiaus^ iš Bo, 
Boston, Mass, 1-mos kp; it kum - 
P, Kašeinko. . .

1. Įuosta 1-mos kp. 80. Boston, 
Naujosios Anglijos apskričio, 13* - . 
tos k p., 30 kp. ir 2 kp. Pakvies- 

limą (prmum.eratos> apgarsmi^'ti gerb, kum. F* Kemčšį aplanky
ti L.' D. & kuopos — organizaci- . 
jos iv orghųo “ DarbininkoP stip; 
riuitno reikalais ‘ inešinum tapo 
priimtas, • .
L 2 .Nutaria atgaivinti Bendra? 
darbių Fondą dėl atlyginimo'’ ui 
geresnių bendi'adafbhf straips* • 
nius.

ei jos narys būtinai turus įsigyti 
bent vieną kooperacijos šora.
. 13. Pikius organizacijos vardas 
bus;.“Amerikos, Lietuvių Rymo- 
Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų 
Kooperatyve Bąjunga. Suti'uni- 
plivtas • vardas bus Lietuvių Dar
bininkų ’ Kooperatyve Bąjunga 
(L. D. K. S.) .. .

14. Visi nariai turi prigulėti 
prie LDS. ir imti laikraštį.

■ 15. Vienas žmogus negales dau
giau serų’ imti kaip už $200.Q0. 
Grynas pelnas bus sekamai dali
namas: 10 nuoš. atsargos fbndaUj 
5 nuoš. Į apšvietos fondui 5 nųoA 
už'Serus. Likusiu pelnasbus. iš
dalytas šūrndnkanis kaipo. atlygi* 
nimas pagal kiekvieno pasidarbny . . .- '1 . . ' ..... ._ 'h •

Inai, spiiustU’C’cs darinių.; pąrdayL 
liejimas knygų). spaustuves mL 
dnnistraforius. žiūrės lūekvieuo 
ščrininko pasidarbavimų^ . .
- 10. Įnešta ir nutarta, kad senky 
ji-imriat pasiįiktiĮ taip-pąt, kaip 
buvo tik naujieji nariai turės.bū
tinai dūlis iv j kooperaciją/. ,.^ ♦
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3. Nutarta samdyti antrą re 
diktorių.

d..Priimtas pageidavimas, kad 
L. D. S. bariai studijuotų koope- 
jaciją ir kad organižiiotų vartoto
jų ir kfedito draugijas. įnešimas 
steigti L. D. K. S- centrui didžiu 
lį kooperatyvį banką — atidėtai! 
tolimesniam laikui. 
. 5. Kun. Virmaųsko pageidflvi 
mas, kad; “Darbininke” būti 
daugiau katalikiškų tikybini! 
straipsnių paremtas ir pavesti 
redakcijos domei.

6. 8-tas seimas nutarė daryt’ 
ateinančių metų - seimą sykraųr- 
Federacija. Seimas duoda centre 
Valdybai teisę perkeisti tą nutari 
mą jeigu yra labai svarbios prie 
žastys.

i i T.: Nutarta/, kad yalįtyba
v V pastangų pildyti konstituciją kas 

link mokesnių Federacijai.
'8. įnešta, kad sutvarkyti išnau 

jo • Streikierių Fondą seiliau uit 
statytais būdais, ‘ ’ 
. 9. 364a kp. ineša, kad rudakei 
ja paragintų kuopas per organą 
kad kuopos rašytų kodaugiausir V5‘ , *■ *V f *- j,

jimo ir veikimo 
tas. ;

10. Nutarta įvesti klausymų i. 
. atsakymų skyrių į “Darbininką/

11. Nutarta padaryti 10 minu 
tų pertrauką.

12. Sekė, skaitymas telegramų 
nuo gerb» atstovo V._ Čarneckio, 
kuris buvo priimtas su aplodis 
mentais.

13. Revizijos raportas priimtas 
Į4. Nutarta,, kad redakcija iš

siuntinėtų kiekvienam nariui laiš
kus, primenančius kad organiza

• torius atsilankys ir kad kiekrip- 
*. nas narys atsilankytų ir atsivestų

nors po vieną draugą. ■ Surengl- 
' mui maršrirfo sekantieji pateko į 

komisiją: P. Daužvardis, A. Kru- 
-»* šinskas ir- J. Tiunasonis..

15. Sekė skundų skaitymas:
a) Buvo išreikštas papeildinūs 

Centro valdybai ‘nuo . Conų. aps
kričio dėl nepildymo užsakymų ir 
leidimo kalendorių.

b) Skundas nuo p. Šeikio, kdd 
nebuvo išmokėti jo pinigai $1,100

c) . Skundas ir prašymas pinigų
■ ’ nuo Adomo Šajefkos. ’

įnešta ir nutarta, kad 8-tas sci-.
• mas paveda valdybai atmokei? 

nuošimčius ir atsiimti pinigas 
taip greitai kaip kooperacija sū 
kels e reikalai! j amą , pinigų - sumą.

Tuo jaus pasižadėjo serų pirkti; 
L. šimutis 5, Tautkus — 3\ 
Kamandulis — 5, Mačiulis —.5. 
Gnmbulcvičius — 2, Lazinskas -i- 
2, Kazlas — 2, Krušinskas — 6, 

. ; Butkus — 2, Akstinas — 2 ir ki
ti.

.16. Nauji užmanymai:
a) Seimas ragina apskričius, o 

apskritys kuopas prašyti kunįgti. 
kad Šv, Juozapo globos dieną pa
darytų rinkliavą dėl darbininkų 
spaudos.

17. Sekė valdybos rinkimai dėl 
ateinančių metų.

■Dvasiškas vadovas kun. F. Ke
mėšis .

.Pirm, — Dr. K. Pakštas, 
Vice-Pirmininkas — J. Mačiu

lis.
Raštininkas J. Tiunasonis, 
iždininkas — M. Kamandulis. 
Iždo globėjai — M, Blazauskai- 

te.ir K . Akstinas. _
Literatinė Komisija — Petras 

Datižvardis ir kun. F. Kemėšis.
i’ederaėijos atstovas — Dr. K. 

Pakštas. ...
Namo , Gaspadorius — Jonas 

Glin čekis. :
Buvo dar priimta sekanti rezė* 

Mūrija:

“8-tas L. D. S. Seimas turė
damas omenyje svarbą auklėji-

• mo lietuvių tautos jaunosios in- 
teligėntijos demokratijos ir sf)- 
tijalio . teisingumo dvasioje, 
kreipia domės Tautos Dondė, 
lmd toji' organizacija, darbinta- 
kų suaukotais centais remiama 
ir palaikoma, kad teiktų sti
pendijas - paskolas lik tiems 
jauniems žmonėms, kurie duos 
pamatuotos vilties, jog išėję 

’ aukštuosius mokslūs pasvęs sa
vo jėgas visų-pirma vykiriiinui 
bocijalio trisingumo idealų kri
kščioniškos deinokratijos dyA* 

y moję*. Pirmiausia L. Xh K. $«
- reikalauja, kad Tautos Fondas 

. skirtų bent keletą stlpimdijų 
’ri.imntioins. kbopeuatyrtjs ko.- 

< niercijos mokslus’.” ' ’ - :

, įnešimas priiiįr
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Birželio 8 d.1920 ’ in.' lį 
vai. ryto/ Diena karsta, 
nors1 ne pirma iš tų dienų, 
bet daugiau kaip inenųo be 
lietaus. Kasdiena karštis 

..siekia iki. 40 laipsnui Reo- 
meiir’o. Tai tokioj dienoje 
rengiuos į kelionę suvirs 700 
kilometrų arkliais. Patvo
ryje stovi prirengti dideli 

taatĮt^ ; ^geft^žęnĮak P; ’ašimfej 
mt gardžių padaryta nuo 
saules maža budele. - Pasį- 

: imiau kelionei duonos kepa- 
: iukų 'keletu svarų keptos 
mėsos ir truputį bulbių Ža-1 V *- iių.

Atsisveikinau su. keletą 
zoldečių/ susirinkusių savo 
patėvį išleisti tolimon kelio
nėn. Sėdome Vežiman a» ir 

: /ežejas—voldetys, jo pavar
tė Šabas. Žmogus rūstaus 

! veido, su trumpa ruda barz- 
i la, greičiau panašus būtų į 
rusų, negu į vokietį, bet gi- 

: iau pažvelgus į jo raukšlėtų 
reidų, matoma kokių tai žy
mę, kurios tarp barzduosiu 
rusų negalima pastebėti.

Šabas prikimšęs pypkę 
naminio tabako, ' suniūkė 
arkliams, ratai subildėjo, ir 
mes apleidžiame Kelerov- 
•kų. *) Tai. prie vienų ar Įri
tu namų pasirodo ‘ vokiečių, 
katriems aš pakeldamas, ke
purę tariu aut iviedersehen.

Šabas pasuko arklius į ty- 
: ramų. Prieš akis. atsidarė 
begaline erdvė. Suvirs šim
to kilometrų į visas puses ne- 
rimato nei miško, nei kalne- 
ib, vien žaliai geltonas lau- 
afe\ Šalę kelio ganosi galvi
jų būrys iš .viso apie du šim
tu. Ganykla daili, nei Įmi
nu nei kabių nėra. Žolė ma- 
<a reta ir ta pati nuo saulės. 
į>ageltonavusi, kaip rudelis 
’apas, tik kur-ne-kur stie- 

, niasi kviečių krūvelė.
Važiuojame toliau. • Ore 

tyla, karštis, šutva vis didi
nasi; Šabas nusimetė švar
kų, sėdi rienmaršldnis, bet 
įu šlaitinėmis kelnėmis, nes 
oda daug stipresnė kelionė
je, antra vertus, sovietų 
valdžiai' užėmus po Kolčako ’ 
Sibiru, visos prekės^ kaip 
vandenyje dingo. Artinasi 
dvylikta valanda. Saules - 
spinduliai tiesiai žeria vei
dan.* Pasipylė Įirakaitas

nuo abiejų veidų. Šabas pa* 
sieme statynelę su vandeniu 
iš po šiaudų sėdynės, ištrau
kęs špuntą geria. Aš dar 
Menčiu. Jau artinamėsi prie 
vieškelio. Čia baigiasi ga
nyklos, prasideda Kelerov- 
kos laukai, iš kitos puses 
yieškelio tęsiasi plačiausia 
tyruma. Šalę vieškelio sto
vi stulpai su dviem velėną 
jos ųi’avestfjs nuo Petropav
lovsko Wer Kokčetava iki 
Atbazaro iš viso apie 300 ki
lometrų. Toksai tai įrengi
mas Sibiro plotuose skaito
si ypatingu daiktu.

’ Laukuose javų beveik ne
simato. Didesne dalis lau- 
kd visai neužsėta. • Kitur 
geltonuoja bruožais ką tik 
iš: žemes išlindę kviečiai; pa
sakiau ką tik iš žemės išlin- 
dę, ■ nors jau jie 'senai išdy
gę, bet dėl stokos lietaus nei 
kiek neuždeųgia plikos že
mes. Kits stiebelis jau su 
varpele apsišarvojęs, kaip 
su musės galva, kitas išdy
gęs ir pageltęs/ kaip totorio 
veidas. Visas laukas daro 
liūdną įspūdį, visur .gelto 
nuo j a, kaip smėlių kalnai. 
Akys merkiasi, nesinori to
liau žiūrėti į pražuvusį triū- 
,są ir sėklą Kelerovkos kolo
nistų. •

(Bus daugiau) . _
Vaivoras.

WS «TI 0
AMSTERDAM, N. Y.

Ir dar stambių narių glėbys.

1) Ignas Vaičiūnas'įsirašė pats, 
2) įrašė savo, žmoną Vincentą Vai
čiūnienę ir sekančius savo gimi
naičius įrašė 'amžinųjų narių 
skaitiniu, kad už juos, narių ku- 

migų-sulig 18 §, laikomos: šv. mi
šios ir gyvųjų-narių maldos būtų 
aukojamos, 3) .Juozas Vaičiūnas, 
4) Petras Eibukas, 5} Pranciška 
Eibukieiie ir 3) Ona Eibukiute. 
Šv. Kaz. Dr-jos paramai pavedė 
$200 bonals ir 7) Ona Petkevičie
nė amžinę ji narė $50 boną su 1922 
ta 1923 m. nuok Keletas meknių. 
Ignui Vaičiūnui ir^O. P’etkevmie- 
nci už gąiisią paramą katalikiško
sios spaudos tariu didžios padė
kos ii* pagarbos Žodžius.

Kun. P. Raščiukas, 
260 E. Malu St., ’ k ?
Amsterdam, N. Y.

L

J.____ NEWARK,N.J.___

Laimėjo antrą dovaną.

Liepos 4 d. buvo apvaikščioji- 
mas permainymo vardo. Dalyva
vo vokiečiai, airiai, lietuviai ir 
lenkai. Mergaites buvo apsitaisę 
geltonai, žaliai ir raudonai. Su
darė tikrai lietuvišką vėliavą. 
Ant galvų turėjo rūtų vainikus. 
Už tai: garbe klėb, kun. Ig. Kel
meliui, mokytojui V. Damašui ir 
moterims, kad nesigailėjo savo 
darbo.

Dabar lenkai baisiai pikti, kam 
lietuvių mokyklos vaikai . laimė
jo. ’ .

PATENKINTI ŠV. KAZIMIERO 
DRAUGIJOS KNYGOMIS IR 

JAIDĖKAVOJA.

’ I)i Port Washington, Wis. Mes 
žemiaus pasirašiusios, Šv. Kazi
miero Dr-jos amžinosios narės, 
gatvome iš Kauno labai .gerų ir 
daug' knygų, už tai dėkavojame 
Šv. Kaz; Di-jai ir visiems patartu
me į jį įsirašyti.

Oną KViečienė ir 
Marijoną tflickienėi

2) Utica, N. Y. Aš ir mano 
parapijonys, Šv* Kaz. Dr-jos na
riai, gavome iš Kauno labai gra
žių ir gerų Įmygu, už jas dėkavo
jame Šv. Kaz. Dr-jai, o nuo savęs 
visiems katalikams lietuviams pa
tariu įsirašyti į Šv. Kaz. Dr-jds 
narius.

Su tikra pagarba, ’.
Kun. P. Zabiela,-

■ Amž. Šv. Kaz. Dr-jps Narys.

NAUJIENA!

uZikys.

*) Kclei'ovka—didele vokiečių 
kolonija arba sodžius.

G. g. klebonams, vargonininkams 
ir chorų vedėjams.

Bažnytinis ‘ • (lięsmynėlis ’ ’ 
gaidomis. Žymus rašytojas

■|9« Nutarta, kad 8-tas šeimas 
išreikštiį padėką tiems, kurie dai'- 
bave.-si L. D. S. užlaikymui. Ova
cijos Centro Valdybai.

. 20.. Išnešta reikalavimas, kad 
Lietuvos rųriausybe p. V. čarnoc- 
kį paskirtų pilnu Liet, atstovu 
Jungtinėse Valstybėse.

•Nutarta išreikšti. prežidijumui 
padėką už gražų sesijų vedimą.

22.’ L.- Šimutis, vardan seimo iš
reiškė padėką 14-tai kuopai ir 
tani. Kelmeliui už jų pasidarbavi
mą cĮėi įvykinimo seimo. ■ Taipogi 
išreiškė geriausių, linkėjimų nau
jai organizacijai L. Į), K. S.' „■
< Padėkos. Žodis išreikštą S. Dau
norui už jo pastangas padėtas, pa
rengimui šoiminijį pramogų. ’.

Buvo pakviestas kuji? Kelmelis 
pbakalbėti kėlę tą’ žodžių į dclega< 
tris; . • ’ •'

KuJu ‘Kemėšis pakviestas juž- 
baigti seimo sesįjaa su maldą. Šc- 
sijoš tižribaigė 6130'val. vakare su 
Tautos .himnu. • . /.

Pirm į. šimutis,
, dtašt BįąžaųskiUię;

f- , •

•f
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poetą Adomas Jakštas, nustatę 
giesmių tekstą gražia, taisyklinga 
kalba.
■ Garsusis gi muzikas ir konipo- 
riterius p. Juozas Naujalis, paga
mino gaidas. Galima gapti pas 
V Draugas, ” 2334 S. Oakley Avė., 
Gijicago, III., Kaunas 34 D. • Vil
niaus .g-ve ir kituose knygynuose.

Kun. P, KaŠciukas, 
260 K-Main Si., 
Amsterdam, N. Y.’

LAWRENCE, MASS/

Liepos 8 d, Kasima lietuvių pa
rapijos vaikai turėjo išvažiavimą 
Palangoje. Buvo'ir tėvų atvažia
vę. Didžiuma atvyko automobi
liais, troliais. Nashua . žmonės 
pasitiko Lawrence’iečhį vaikų bū
riai ir jų tėvai.

Nashua Marijos vaikeliai lošė 
base-balL su lawreneieąnj N.\P. P. 
šve. mergaičių draugija ir .turėjo 
lenktynes bėgime. • Po to abi 
draugijėli dainavo. . Buvo daug 
ir suaugusių žmonių iš abiejų 
miestų. Lošė base-ball. ir Law- 
ren.ee ’o altaristai.

Įspūdys buVo ■ gražus matyti a- 
merikonėjaučius niūsų vaikelius 
žaidžiant po levu akių lietuvių 
■Palangoje. Vienas skaitydams 
lietuviškus gairių vardus, sako: 
“Čia visos girios lietuviškos, va, 
čionai. Kaunas St.” Nashua žmo
nės kaip ir visi gėrėjosi Palangos 
■grože. Piknikieriąi apleido Pa
langą 8 P, M. ■

Ketino ’ ir Cambridge vaikai 
būtį šiame išvažiavime. Kadan
gi klebonas išvažiavo vakacijų, 
Oambridge vaikelių išvažiavimas 
tapo atidėtas. Gal su parapijo
nais atvažiuos liepos 29.
Liepos 15 bus Šv. Elzbietos išva

žiavimas. Pelnas eis per pusę su 
parapiją. Elzbietietės kelia kapi
talą kad greitai išsimokėjus kem
pę. . ’

Reporteris.

• Mirė.
Mirė Pranciškus Kairys, Bųišų 

kaimo, Šiaulių apsk. Gyveno a- 
pic 70 metų. Paliko mot orę Do
micėlę, du sūnų, dukterį, du po
sūniu, podukrų, tris brolius. Gi
minių yra Lietuvoj ir Amerikoj. 
Norėdami, žinių apie a. a. Pran
ciškų, kreipkite^*prie S. Adomai
tis, 316-Park St., Launence, Mass.

.r^i i
darbuojasi ta atjaučia kiekvieną 
parapijos darbą. Jaunimas, ku
rio nesimato kitų didelių kolodi
jų susirinkimuose, skaitlingai at
silankė ir patys dirbo, kad pik
nikas nebūtų be pasekmių. Žais
lai, dainos ir viskas kas surami
na ir nudžiugina vargdienio sie
lą ta duoda jam užmiršti-vargus 
•tęsėsi ligi vėlai vakaro kada visi 
išsiskirstė pilnai užganėdinti die
nos įvykiais. Pikniko uždarbis 
nemažas ta tikėta, kad iš viso su
plauks apie keli Šmitai dolerių. 
Galima didžiuotis iš tokių pasek
mių ir turėti stiprią viltį, kad 
neužlgo Providencė ’o parapijonys 
Sr$s sa$<r nuosavą kĮeboį]iją,/nes 

ebohijos fondas įsteigtas voš 
pora mėnesių atgal, tadien auga 
didyn ir didyti,

.Garbė ta pagarba komitetui, 
kuris tiek daug pasidarbavo para
pijos naudai. Reikia pridėti kad 
Providence atsiranda nemažai y- 
patų kurios visuomet pristaengu- 
sios nenuilstančiai darbuotis' baž
nyčios ir tautos labui. Prie ko
miteto, kuris rūpinosi pikniko su
rengimui priklausė: Petras Bu- 
žinskas, Atakas Kaseyičius, Jonas 
Akulevičius, Kaz. Kuprevičius, 
Juozas Taraška/ Antanas Dzėke- 
vičtus ta Alena ta Antanas- Aviži
niai, Jaunos mergaitės, darbavo
si saldainių, pardavimu ir šios sa
vo darbštumu ta meiliais žodžiais 
privertė nevieną papirkti saldžių 
gardumynų ir tokiu būdu padi
dinti pikniko pelną. Prie šio pa
sidarbavo Oha LukošeVičiutė, Te
resė Daugūlėk^itę, Jieva Dzeke- 
viciutė, Ona Sinkevičiūtė ta Ma- 
re: Kacevieiutė. Iš vaikinų pasi
darbavo daugiausia Jonas ir Jūo-į 
zhš Geęevieius ir Šv. ^Kazimiero 
parapijos vargoninkas Rafolas 
Juška. Tvarkos prižiūrėtoja bu
vo Sfarė Juškiene.

Kas labiau stebėtina tai tas, 
kad iš apiėlinldų miestelių atva
žiavo žmonių kurie buvo ųžsitik- 
riu kad praleis laiką linksmai, 
Su automobiliais daugybė svečių 
atvažiavo^ iš Cranston, Phillipsda- 
le, Woreešter, ‘Mass., Paivtuckef, 
Centrai Falls, Montello ir, Olney- 
villę. Neužilgo vėl bus surengtas 
panašus suvažiavimas į kurį bus 
pakviesti Naujos Anglijos ’kolni- 
jų lietuviai. Matyti kad trum
poje ateityje Providence pralenks 
tokias kolonijas kaip ’VVorcester’į 
ir Bostoną. * .

Už savaitės laiko bus elektra į- 
; vesta į vietinę bažnyčią. Dėl šio 
dalyko buvo elektros fondas su
keltas ir ūmu laiku beveik- visa 
suma surinkta!
/ Vasarinė mokykla prasidėjo ta 
ją lanko apie 1^0 vaikučių. Ka
dangi baž. svetainė per maža, tai 
bus mokinama rytais ta po pietų. 
Aišku, kad čia gyvenantieji lie
tuviai supranta mokslo vertę.

Darbai Providence eina labai 
gerai. Nepaprasta yra užmokes
tis ta proga darbo ieškantiems.- 
čia ypatipgai jaunos mergaitės 
greitai gauna darbą ir uždirba ge
rą užmokestį. Būtų puiki proga 
kitų miestų lietuviams atvažiuoti 
ir apsigyvėnti.

• • ' Paklydėlis.

‘ f- ' ~ . u ■ <
' į ’ ’’’
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Kad “Darbininkas’’ jau parduoda Lietime įrffiįgų—į 
tų perlaidas, ir gavo draugams darbininkamš suteikį 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kkd JtU’ 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų gittdiiitt iįb 
kaSj visuomfet kreipkitės pfis įįį
risuoittet nttosMžiai Jums ptaarnam ■ :
Darbininkai.( atsimnkite kad “Darbininkas” yra 
DmžIAHBIASDBAtrGM
SiųsdaHifpinigus ar klausdamilitų kainų visuoiūet ddtfe 
suokite laiškus šiaip : ' ‘

“D ARBI KINKAS,”
HG6 Wešt Bfoadway, Boston 27j MaM

j* -

: TIKYliOS MOKYKLA.

\ M-M. Arbor, Prie
• valstijinio j universiteto -. bus 
įsteigta iilęybų ^mokykla, pa- 
laikoma dmtųlikųf protes- 
iantų-ir žydijį Wdangi pa- 

į gal įstatymus jokia tikyba 
negali būti dėstoma valdžios 
užlaikomose .mokyklose, /tai 
šitiv tikybos, mokykla . gaus: 
paramą iš privatinių . šalti- 

, nių. Yra spėjamap kad pa* 
našios7tikybos mokyklos bus 
įsteigtos it pridkitu: iiiuver- 
sitctip •'

MARJTAS
Kun. Kemėšis lankysis po 

lietuvių kolionijas L. D. IC 
S. reikalais sekančiomis die
nomis:
Liejos 14 Hartford, Cohn. 
Liepos 15 New Britain, Conn. 
Lieposl0So..Boston,Mass. 
Liepos 18 Brighton, Mass. 
Liepos 19 NortfPod, Mass. 
jAėpos 20 Montello, Mass. . 
Liepos 21 Middleboro, W 
Liepos 22 Lowell (dieną)

Lavzrence (vakarė): 
liepos 23 Našta, N. fi. 
Liepos 24 Sfanchestėr, N. H. 
Liepos 25 Atimi, Mass.

7 i , .
■' ■ /

I v

r<

, Prieš 40 metų Suv. Vai- 
stijų kongresas buvo išleidęs 
muitų įstatymą. Tfirpe be 
muito įleidžiamu daiktų bu
vo “all foreign fruit-plants,’ 
tai yra vaismedžiai. Kderkaj 
JiUrs kopijavo tą įstatymą, 
vietoj brūkšnelių (-) tarp 
,f‘ruit ir plaut, padėjo skirs
nelį (,) ir išėjo : “all foreign 
fruit, plants.” Taigi viso
kie: vaisiai orendžiai, leme
nai, bananos, vynuogės ir ė- 
jo bė muito. Klaida paste
bėta tik metams praėjus. To
kiu būdu dėl skirsnelio (,) 
valdžia nuostolių 'gavo ma
žiausia $2,000,000.

Rengia LDS. Nėw Vork’o ta Ifei 
Jersey Valstijų Apskritys 

LIEPOS JULY 22 DIENA, W 

BLOOMFIELD, N. J. M 
Toj pat vietoj kur buvo pereitai . 

1__________ metais.——. -
Prasidės 1 vai. po pietų.

Bus DidMaūsias iururi—-fiurum

Viši apylinkes lietuviai kviečia 
mi būti ant šio išvažiavimą, ne 
tai bus didžiausias ta gražiausia 
išvažiavimas sū turiningu progra 
mu. Važiuodami į išvažiavimą ga 
lite nevalgyti ir negerti, neš mi 
lietame išvažiavime bus visokia 
valgiij ta gėrymų. Programas SU 
sidės iš lenktynių, virves trAuki 
mo, dainų, muzikos ta prakalbų 
Kalbės garsūs- kalbėtojai — dar. 
bininkų užtarėjai. Vienas kalbė 
tojas bus tik-ką atvhžiavęs iŠ Lie 
tuvos ta Įriti garsūs kalbėtojai.

Gerbiami Itatuviai-dąrbininkai! 
Atsilankykite ant šib taip gražau; 
iŠvaŽiaviWą 1 da®
bininkų reikalus I Jule tai vieniu 
tele organizacija, kuria, mes dar
bininkai galime džiaugtis. Štai 
tos organizacijos ' veikėjai deda 
pastangas, kad surengus puikiau
sią pramogą į kurią kviečiami 
kaip LDS. nariai taip ir pašaliniai 
Atsilankyti ta pasimatyti, pasikal
bėti bei pasidalinti įspūdžiais ir 
tuomi paremti virš minėtą orga
nizaciją. ' V '

Komisijos Nlrys.

KERŠIJA

Par^itts^lJT&nGiįos-- val
džia pradėjo keršyti Anderi* 
kai už proliibicijos įvedimų 
ant svetimų laivų; atplau
kiančių į Ameriką. Kai 
Lcv^atiltui atplaukė į Fran- 
cijlLjĮfistų Clierbourg, tai 
ten. 15 amerikonų rasta be 
vizų. Jie nebuvo įleisti ir tu
rėjo plaukti į Southampton.

t

Montanos valstijoj taime
riai indijonai- įsteigė koopc- 
ratyvę sąjungą. Koopera- 
tyvitt būdu parduoda savo 
produktus ir tokiu pat būdu 
perkasi sau reikalingų daik
tų..

pAWRENCE, MASS, .

Šv. Elzbietos Dr-ja pėreitam su
sirinkime nutarė rengti išvažiavi
mą 15 d. liepos. Kaip jau visiems' 
/ra girdėta, kad viršmineta dr-ja 
'pėrka; .vasarnamį, taigi ne tik svę* 
tahiėjo bus gardžių valgių, bet/ta 
Šalyje ežero perkame ntitaelį. Ten 
pavaišins Mk Stravinskaite, M. 
Grudziūskaitė ta iktas. Tikimės, 
kad mūsų broliai ta sesutės pa
rems mūsų du-ją ū- atsilankys 
“Palangoje/’ Ypatingai ant 'Vy
tis ir Kauno gatvių/' ’ ' -

T. Linksmute.

; • • * 

fusų vaikučiai ir mergaitės, Ame
rikos prigijęs jaunimas iš Nashua, 
N. Ii. ir Laivrence’o “Palangoje” 
suvažiavo ir palinksmina savo tė
velius ir dvasiškus tėvus su žais
lais, o ypač su maloniomis lietu- 
vištariis dainelėmis., žodžiu, nfe 
vieno lietuvio ir lietuvaitės širdį 
sujudino.

Taigi jeigd visi riršmineti išva- 
žiavimai' pavyko,- tik mūsų paeit 
spėkoįms pavyko ta A. L. R'_K. 
■J&id. apskričiu išvAžiAvimas 19 d. 
rugpjūčio ‘‘falangoje,” kur ran
dasi ‘taugitj?’ Ten kalbės gerk/ 
tėvas Urbonavičius, Fed. centro 
pirm., tėvas švagždys, tėvas Vii* 
maūskis, tėvas Juras ir dainų my
lėtojai. Kadangi girdžiasl buk 
tėvas Alfonsas Maria randasi -N, 
A., kviečiamas ir jis į, Palangą,
kurią patsai pašventino ir Atrado , 
šulniui vietą iš kurio geriame ska- 
niausį vandenėlį,

Rengimo Komisijos valdyba:

Pirta, Rėū. Jakuiis, w .

j

: Ižd. J. Glineekis. ’.‘

)rawijos m Ktrotos

c

SROViDElĮŪE, R. I.

Liepos 8 dieną įvyko nepapras
ti atsitikimai. Anksti tos dienos 
rytą 35 vaikučiai.priėmė komūhi- 
ją pirmą’ sykį savo gyvenime,
Vaikai ir mergaites gražiąLpasL 
rėdę^ jų veidai aiškiai redfthtim 
ji širides, linksmumą Jiidąrė mei
lų įspūdį visiems bažnyčioje esan
tiems. Per pirmas įniiŠąs šv. Ka
zimiero kolbomis kun. J. Čaplikas 
širvo pamokslo a|škino vaikueiams 
Švč. Sakramento didelę reikšmę.

Po pietų, gražiojo . vietoje arti 
Providenco miesto buvo sukeltas 
parapijos. naudai ‘milžiniškas: pik
nikas. Dųng privažiavo žmonių, 
nesd pro'vi

IV V VjMĮUI •

*

N, A. KATALIKU DOMEI.

Brafigūs Lietuviai Katalikui,' 
nereįidą* jau tamstoms neį .aiškin
ti," nes žinot kad . kiek tik buvo 
rengiama ištažiavihių mūsų & 
Ąngi. ^nežiūrint kurioje Jvoionijoj' 
Mą vasiu-ąjįusiseke. LDSr apskri
tys *‘Romuvos Parke” turėjo 
geras pasekmes,. Piln, Blaiv.į L. 
Vyčių apskričiai “Ihilaųgeje’^ii^ 
gi- nuopelnųTurėjo.. Liopoa^S d^
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“DARBININKAS”

‘®«r.V,S.^»t.Off.rCiui*d*iui<!oUi««oanlrli*- <• .
šu kiliku

«

EAGT.E VENCĮ L COMPANY, NEW YORK

SU ksliktt- 
gyvmdnnil

Pardavimui pus Jum’ Krautuvininką Penkių kokybių
! KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO
; EAGLE MIKADO

\ I

z

fe F, Pereitą seredą Marijos 
į JVaikeliai buvo nuvykę į 
| iSpot Pond. Diena buvo gra- 
r $. ir visi turėjo godcl tinie.

nvsčiu streikas tęsiasi. Kom- «. *- ■ ■ *•
pauija atsisakė streiką arbi- 
truoti. Mat tūli daug strėijk? 
lattžin ir nepaiso.

J - 
I. 
v b>•

<

i

rt.

r

E

■į J* *Žydė ištekėjusi už kri- 
fcščionies ir gyvenusi Eal- 
moiitli’e bandė nusinuodyti. 
Sake, kad perdaug prildas- 
čią turinti nuo kaiminku. Ji 
yra Betty Lumbert ir ran
dasi. Bostono ligoninėj.

*•■■p^įonieciaį, džfe^i.asr 
šiomis diė^o|niš Į malonui 
oru — nei pervėsu, nei per
karsta*

Pereitą utarninką J. Tu- 
masonio, “Darbinniko” ad
ministratoriaus šeimyna pa- 
didėjo sūnumi.

REIKALINGAS VARGONIN- 
KAS> gerai- pažįstąs bažnytinę 
muziką ir mokąs organizuoti ir 
vesti bažnytini chorą. Algos ir į- 
eigų klausimu kreipldtčs: —- ' 

Rev. A. P. Kodis,
207 York St., Brooklyn, N. Y.

Telephone SoutlT Boston 3520 
Namą Telef.: Aspin\vaU 0581 
ADVOKATAS 

A.O.ŠALNA(SHALNA) 
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
Cornell University su A. B. 
G. Washing-ton Univ. su LL.B. 
- “DARBININKO’^ NAME ‘ I ■ .

(antros lubos)
866 W. Broadway, So. Boston.
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jProtestonų pastorius Pai
ne nesakys pamokslo atei
nančia nedėlia dėl

<« L

kalbų, kurios kilo 
ch‘1 jo pabučiavimo 
nuotakos.

dideliu 
■ą. 

apie J i 
jaunos

. William McLeod, E. Bos
tone, nusižudė: su peiliu ir 
kalki.

1 ■ . .y n': •'

■ t f ~.v,. -
"Atlantic CUį/y ST- .X—Ne

didelis laivas su svaigalais 
norėjo priplaukti prie kran
to. Bet sargybiniai ji pa
mate ir rengėsi pagauti. Ta- 

. da du jūreiviu, kuriedu 110- 
ux“sjo-s-vaigąlūs^-įšmugeliuotir 
šoko vandenin ir išplaukę 
pasislėpė. Sargybiniai pa
gavę laivą, rado svaigalu už 
$10,(0). y •

\T

NAMAI PARDAVIMUI
SO, BOSTOK’E.

2 šeimynų, 11 kambarių su kalku- 
riais įtaisymais. Rendą menesiui $42. 
Pirmas murt, $1,000 už 0 nuoš. Kai
na .3,500 dolerių. • . .

. 8 šeimynų, 15. kambarių sų visais į- 
taisymais, išskyrus elektros šviesų, 

.turnuce šiluma ant pirmų lubų, ge
riausioje So. Bostone vietoje, pačiame 
įmjiityje. Kaina $11,060.

2 šeimyną ir 2 Stotu su visais įtat- 
isyinnis, pačiame t’ity Poinfft., Sulig 
Vietos parsiduos pigiai. $9,500; .

■ 3 šeimyną, 13 kambarių su IcaftoT- 
1‘iais įtaisymais, rendą mėųesfui įjei- 
nu $42. Namas gerume stovyje ir jmr- 
šidiloda pigini, Už $3,200,

e - 2 šeimynų,, 11 kambarių su kulkų-
Tiafs Įtaisymais, Kaina $2,500,

4 'šeimynų,, 16 kambarių su kniku- 
riais įtaisymais, geroje vietoje City 
FotoPe.- Kaina $6,000. • , ..

'3 , šeimynų,HV kinnfmriiA mt/rtois: 
namas - šit vlsa/s įtųityniais .fšškyrus 
elektros šviesą, H /Furnace šiluma ant 
pirmą lubų. Kaina $12,000. -

.2'šeimynų, 9 kambariai šit kaiktt- 
rfttfs įtaisymais išskyrus elektros švie
sų. Furnace šiluma ant pirmą lubų. 
Kainu $.12;(M)0.

2 šeimynų, 9 kambariai su kaileli- 
riais įtaisymais. Kaina $4,500.

2 šeimynų it.dą štorn sū visais į- 
taišymals, geroje bizniui ir gyvenimui 
Vlf'toje. Kaina $12,000,

-kumburią^nn—kaTlnr-

vinis įtaisymais, geroje gyvenimui vie
toje. Kainu .$12,u(i0,

2 šeimynų, 12 kambarių 
i-fal-Į įtaisymais, geroje 
vietoje. Kainu $3,X0<h

■ 3 šeimyną, 11 kambarių 
itals. įnthymnls. Kaina sį.oott; ■

2 šeimyną, 11 kttmharliĮ su .visais 
įtaisymais išskyrus elektros šviesų. 
Geroje vietoje Clty PoitLt’e ir yra vie
ta gūrndžint Kampinis namas. Kui
nu $12.500.

3 šeimyną, 17 kambarių su visais į- 
taisymufs . išskyrus elektros Šviesai 
Kuinu $8.000. . '

2 šelihyną, lt kambarių stt visais į- 
laisymais ir yra daug žemes. ’ Rendą 
Įehat $85 mėnesiui. Kijiun 88,000,

3 šefiftyną, 16 kambarių su visais į- 
taisynuiis ir krautuve su hiyortp kam
pini s namas, gerinusioji^' So. Boston’e 
vietoje, pačiame (’ify Point'e, Parsi- 
fluotla už prieinamų feilmj ,

Turiu ir daitgiau namą I>orrbester’y 
ir kttoūse apierinkėshnfe,-tol tuose, ge- 
ro-e vletosy, ir prtoiii/tmohiis kritnoniis. 
l'eto, jiūgu'ktuinPelK&i piriuo arki ant
ro mm-l/gičtons uS yriirirplnn ‘be jokio 
su tr riksmo. v ■ ‘

Taigi pirkdami mtmų reikale mort- 
gTčią vistiomet iirelpliltps pas-mane.

A. F. KNEIžYS
494 Bręadvray, So. Boston, Mass.

811—812 01d South BIdg'.,f
Boston, Mass:

: ^tfTTlTnnp-jfiFhr^tatk--------- —. • •

■ ©Sš©t^B©©©©(2©©©©»^iB©g 
©

©

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

D A 1SF T I S T A S
•. . .. i .

kili

C.TURNER
Buvo.-* Kcniaų 1094 iVašhlngtoti St, Norivood, Muks, ir šiuo laiku baigės 
mokslų iratvmulo Unlvevsite ir Massucliusetts Technologijos Institute 
gąves laipsnį, praneša kad jau pradėjo gėneralę gydymo; praktiką Ir , 

; apsigyveno po numerto . . '

444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS.
A./\ / KaimpVs Columbus Ąven&ė , ’ \f

©
II
f

I V1®W-^.................................. ,, ; ,
8 Valandos: 2 1U -1 Ir <1 ud S;30 vak ilytlnes vai Iv nėdolioms susitarus.

SR™I™^

■ .Tel. Brocktou 5112—W.

■ (Kampas Bronei Street)
■ 705 Main St.,7VTontello, Masa,
MaHOMnMMMi

.7-

NORTHA , 
GERMAri 

lloyd
Savaitiniai IšPE.vvKisrAt į

LIETUVA
NAUJU, SMAGIU LAIVU 

Tarp New Yorko ir Bremen 
1HDŽIAUSIIT VOKIEČIŲ 

I A.IVU ^OOLŪMBUS” 
Taipgi pirmos klesos. kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, 3 klesos 
parankamai. Parankus uždaryti 
po’2 iv 4lovas.

L11 ivakoi-čių klausk biie agen- 
IP.U-Ū'TisUto^tLin-st.^ Boston, MlIss. 
to arba ' - '
North German Lloyd

l

7*

l’uieskiin Antano Biožtans, Pašlnpo" 
lio *vienikenHa, Itaisiogiiioš parapijos. 
Keduinhj apskričio. Girdėjau šelnuus= 
gyveno .Si>,-Biįstoti, Allv-s. Ar jis pats 
:tr Jo pažįstĮurd širdlngiil meldžiami 
iitsištinkli, lies turiu laimi svarbu rei
kalą. ’

‘ V. HA3IAŠAS,.
2liT Adtmis Sn, • Netvark, N. J.

. • • . (L. 14 ir 21)

PADIRBU AKINIUS. 
Žemiaus paduodu

NevEngiandCoke turi daugiau eaTbon 
reikalingiausio šilimai daikto ir ’ ||
yra pilnas kuras,. • ||
New£ngianc>Coke turi mažiau pelenu— ||
nei nenusimeta. Ii
sxą)GNviDN3A3M yra geriausis kuras S|
jusli namui. S
SMULKŪS—DIDESNI—DIDELI B

New England Coke I
111 DEVONSHIRfi ST., BOSTON, MASS. H
Main 8532 • —TELEFONAI— utaM ||

v

DR. JOSEPH. WENREBE 
00 Uuntington Av$\, Boston, Mass. Me
dicinos Profesorius Universitete; Spe-. 
'•ijansfas kraujo, skutos ir šlapumo li
gų, taip-gi reunratizmo. Kalba lenkiš* 
Vilime. Pelnyčiam is ir -nedėliomis' pri- 
krii.. Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vai. 
ima pagal sutartį. Telefonas Bark Bay

ADVOKATAS |
1414 -Broadway, So. Boston. g

. Tel. S. B. 0441. S

Antros lub03-^Viršuj L. P. B-vlte ■ 
GYVENIMO VIETA: B

273xowejx avė., oxvvc02mt.EE, mas$A
- Tel. W. NevvTon-1463—W.-'B

symptomus kuriuos ; 
pagimdo nenormališ-' 
kos. akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstieną 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir. bū
site sveiki. Visuomet pagelbės- 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mass.

I
TeL 80. Bo«ton 128 
LHTUVY8 DANTISTAS 

DR. M. V, CASPEJt

(KASPARAVIČIUS)' 
Laikiniai perkėlė ofisą po Mfe 

425 Biolptvax, 80. Boato 
l V 
Nno iąM 12:80 ryte ir

lkl fl lr nuo >6:30 Iki 9 vi vak.
Ofliaa uldarytas eubatoa vakarai* 

’srjmonapaujtj *

TeL So. Bo«ton 270 I

J. M1C DONELL, M. D, |
---------- OrrsciVxtiKėoaf ----------— 
Rytala Iki 0 vaL Po pietą naa 1-4. f

- Vakarais nuo 6 iki 9, %
5N Broadvay, 80. Borto*. |

116 Metą South Bostoną

DR. H. S .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS 
. BDBk W. BE0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

■

'.7

Didžiojo Karo Užrašai
Tik ką gavome iš Lietuvos nepaprastą kny

gą, kurioje užrašyta viskas, kas dėjosi Lietuvo
je karo metu. Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 

ir jos vaikai iškentėjo nuo rusu,: vokiečių, ir ki
tą. Yra tai nepaprastos vertės veikalas.. Kiek
vienas lietuvys turėtą ją sau atminčiai įsigyti. . 
Knyga yra didelio formato, su paveikslais, turi 

164 puslapių.

JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS 65 CENTAI

Klauskite pas:
4<D ABBINIKKAS”

366 W. Broad\vay, • Soutli Boston, Mass.
v * . .

■ * f a f J|<|[HĮ|l■ kilIĮHŽ111ti^ū

Skilvio Kliūties, Nesveiką Kepenų, Nevei- 
ldančių Viduriu ir Vidurių Užkietėjimo.

4 Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikfnė gali pajausti i keliąs dienas. 
Jis yra Btebulclingas vyrams ir moterims, turintiems Skilvio kliūti. Nesveikas Kepenis, Vidurių 
Klittti, arba tiems,, kurie turi Kietus Vidurius, • gitas vaistas sustiprina ix» sutaiso skilvi, padidina 
apetitu ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazus ir išpūtimų iš skilyio ir vidurių, 
prašalina Svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, uuvaĮo apklotą liežuvi fr pasaldiną 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius-taip, kad jie tiksliau išeina-Iąųkan ir tuomi apsaugoja, 
nuo Vidurių užkietėjimo. ---

šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri, padaro [gausą raudoną 
. kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvą^

Hblyškusicms veidams,ir. žCrešį alums. Jis 
taipgi tūri Fųsfora, didžiausi žinomą, vaistą 
stipriems galingiems Nervams padaryti. ’ Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos DavCjas. XB<? to jis turi SBSIS kitus, 
vertingus vaistus. , Sitai Gyvybe Ųuodančias, 
Stiprumą padarančias stidCtinęs vartoja visam 
pasauly geriausi gydytojai, kad. padarius stiprius, 
sveikus, tvirtus virus ir moteris.

1 Šitas steb'uklingas vaistas yra Nuga- 
Tone. Tūkstančiai vyrą ir moterti per ji apturėjo 
geresnę sveikatą, padidina stiprumą, atnaujino 
energiją, Jgiio. didesne ištvermę, .Nugą.Tone 
sukuria, sutaiso, sustiprina, ir paaksiina Rtiumemi 
ir Nervų Sistemas—visus GyvyhOs Organus,ir 
Kūno. Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip,, 
kaip Gamta yra leidus, Tai yra vicnjntčlls 
saugus ir išmintingas būdas greitoms ir 
patenkinamoms sekmoms gauti.

. •Ntiga-Tonc padidina*svarumą liesiems 
šmonjms ir Sutelkia daugiau energijos,. daugiau

11

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

i
 Tek So. Boeton 2488 $

DR. J. C. LANDŽIUS
LlBTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
% 506 BR0ADWAY,

©

g 506 BROADWAY, f 
f 8OUTHBOSTON,MAS1 |Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RINGAILA) 

OfisoValandos:
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9 ;

. Nedėliomis nuo I—3. 
419 Main St., ATHOL, MASS.

i (Kampas G St ir BroadvvajrJĮ ® 
(I VALANDOS: 9-11; 2-4, 7—0 |

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

BOSTON, MASS.

UUNARB
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Sūviebytą Valstiją Konsulas Kaune 
dabar priima aplikacijas dėl paspor- 
tą visą kitą metą “ąuotos.” .CUN- 
AIID patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažierlai su Cunard 
bilietais neturi laukt ilgai dėl to, 
kati Cunard laivas.•apleidžia Euro
pa kas. keletu dieną.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriains per ją pa'čią darbinin
kus. Sutaupo jiems laikų ir išlaidas 
dol tu, kad priveda pasužierlus prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui..

Dėl tolesniu informaciją kreipkl- 
? tčs pas bile laivu agentų, arba:

CUNARD LINE,
. i26St!ite Street,

Boston, Mass.

>

i

galvos oda bus taip tyra, .kaip kūdikio 
ir Ruffles- pagelbės įtinus visuomet- jiį.. ....... ..
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais-— 
pleiskanos tuojaiis suuuikiua juos. .
Nusipirkite honką 7l>i(lle.<r savo a pliekoje šiandie už C5c., arba, prisiųskito 75č% 
pirito ženkleliais tiesiu pab:u-atori,i 1.

• P, AD. R1CHTĘR &.CO. ■
10-1-114 So. 4fh 5f., ; Brooklyn, N< Y.

LINIJA 9Bi'oadvay, \ Nev^orkMY 
TIESI i “ —-- --------- - ~~ “
KELIONE1

PER HAMBURGĄ,:
/' ARBA LIEPOJĄ
? VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR ~ 

TIESIU KELIU' ‘ 
Lietuviai važiuojanti į Pillavą uplen- 

/ kia lenką juostą (korldorą). Visa treCla kle-
stori M/ sa padalinta f kambarius ant 2-jų, 4-rlų ir 8-nių 

loyų.,
h*"'“**“- — «.*r» —.T5._ ■TT’.iT !*? .. X u."? A t T. •

.Liepos 18
Kalėdą Išplausimais

S. S. ESTONIA.......................Liepos 18
S. S. LITVANIA.Rugpjūčio S 

SįJjf Iš New Yorko ir Bostono'1 Hamburgą $103.50,- 
“ į Pllliavų $106.50, | Libavą ar Memelį 107.— 

IŠ Bostono į New Yorką per Fall Rlver Liniją. 
Kreipkitės orte vietiniu agentą.

.Visokiems dirbtuvėj dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama alga 
laike mokinimosi.

AMERICAK RUBBER 
, COMPANY

Arti Kendall Sq., Cambridge

PARDAVIMAI
’ 19 LOCUST ST., DORGHES, MASS.

9 kambarių namas, šiltas ir šaltas van
duo, maudynės ir skalbyuės. Pirmos 
rūšies stovyje.' Kaina $4,200. Galima 
matyti- tarp 2-7 . po pietą kasdieną. 
Kampinis namas, 1 karo garadžius.
. 28 LOCUST St., 6 kambarių mūrinis . 
namas, šiltas ir. šaltas vanduo, mau- 

-dynės ir skalbynės, elektra. Pirmos 
klesos stovyje. Kaina $3,500. ■

. 24 .ir 26 LOCUST St. 7 kambarių ‘ 
mūriniai namai. Kiekvieno kaina 
$2,800. Gasns ir toletal yra.

• . . ARTHUR C. BIIADY
20 Cliauncey PI. Jamaica Plato

Tel. Jamaica 839—J.

PIRMININKAS — Vincas ZaleckaB, 
81 Mercer St, So. Boston, Maši. 

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

PROT. RAST. — Antanas Maeejunas,
450 E. 7-th St., So. Boston, Maus. 

FIN. RAST. — Juozapas. Vi nkev lėtos,
906 E. B’ivay, So. Boston, Mass. " 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Maus, 

MARŠALKA —* Aleksandra Jalmokas, 
■ 115 Granite S t, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mSne* * 
elnius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass., 6-tą v, 
vikare. Ateidami drauge Ir naują na* 
dą su\ savim atsiveskite prie musą dr* 
los prirašyti.

I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

OTpttaC*

t

arabięijoa—tprallgin.a gyvenimą. .Sdpiunns, rdinykusicins, narsibaifttrnicms, nervuotiamn.'jpąlie- 
<tĮM«ns, tte«vęikiemi!L, Sergantiems vyrantii ir mnterimiOičra nieko gemalo per NuBii*Totie’i0UOš‘.
taip greitai ant kojų pastato. • PamCgiUk Nuga-’ronc'ą kelias dicnas,x?. jausies, kaipriaujal 
gimę». •
Kfaa *|lr btrsiKta privalo šiandien pripildyti Kuponą Žcmldiui Eukurįsvltima.
nuskiltą pilat 1.1B altų gali padarytidaug blogai ■ Nuga-Tonc yra tik $1,00 pakeliui. 
Klekvianis pakelis turi 00 itihlctn—-vieno pilno fntncsio Gydymus., Gali gauti šešis tokeliuš uR 
$5.00. PamtgitiK Nuza-Tone’ą pėr 20 dientj musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 
Mkm*mit,sdgrąž{nk likusią pakelio o mes taojąus atmoMslm visus tamstos pinigus.
PriSiųik šiandien—TUOJAVS. .Negali prakišti nei cento. • Nugtt-Tone taltigi pardavlnjja 
aptlcklninkal ii-absoliučiai gararttuola, kad jis sutelks minų pasitenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžintl. ZlurCk garantijos kiekviename pakelyje.

—--y-PRISIlISK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.’
BATlO’NAL.LAfiORATORYį DfePTil^i *. VVabMli Avc.į Clticago» iii.

• GERBIAMiĘjn-Čia . įdedu. pakelius. Mugft-Tone‘o. Al imsiu
.Nuga-Tbnąkr 30 <&ntb.O joi as nebusiu .patenkinta#? tai likuSUj, dali pasiųsiu atgal,- <3 jus .man 
sugrąžinsite pinigu#.. ' ■ ' ■ . . ■

■- - 1 ■ .. • * .
Vstdu if Psvardl ̂ąiiataaf bitą 
jtjatvš ir numarls - ■

’ < arba R. F.

- - v - - —
- -■ **

«

A

J*

> • *

X*«

.ui'uimu -5.....

• <

✓

»».     - ' _ —■į , i', -|_M į, ,1 ■„ ii„ , , 1 I , , r , , -1 ,^.L, .,.

DRAUGIJŲ ATYOAIf
Vpyf'l 1 VpVeliavą, Kokardų, Visokių Ženklelių, Guzikueių, Ant- 

Ji/ll Mvu.iv spaudų ir kitokią Draugystėms reikalingų dalykų. 

•TRUPASCO. * 90-92 Fcrry Št. Newark,*N, J J 

''IIIIB ....... . ' III III IH i R*l'l ' . I lf

Reikalaudami Katalogo ar'Sampalų, pažymėkite ir jūs^i dr-tęe vardą

BOSTON’Ū IR; APIELINKIĮI BIZHIERIAMS
Turtino labai gražių sieniniu dideliij ir įna- 

žij IČAtKkhORiV, kurie jūsij imrėtuuiMe, kad- - A

Y .tokie••'hiltiį laiku atspnudinity .praštmii atviti i
*t* • aiknutiko’ ’ raštinę Ir pasirinkt L (lkisidiiki< .>$♦
X nias didelis. •'

♦t ' . ‘ ‘ J ; -
fyneth IhiKlon. . lt*

(k.

t

X‘

%

1

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokią,žolių, šaknų, žiedų ir tt. 
Goriausios Palangos Trejanfcosį stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30, 
Pupkį iškią pakelis 35c. arba G Už $1,75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už $140 

žolės sutaisytos nuo nervų, Išgąstres 
nuomario, galvos svaigimo , ir ausyse 
ūžimo. Tai yra Vienos iš geriausių 
medicinų nuo visokių nervą suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c.. G už $4.50.

Knyga “Daktaras- Namu«sę'* aprašo 
visokias žoles ir su. daugeliu naudin
gų receptą — $1.00. ■

liestis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus,, dėžutė $2.50.;, ■

Brukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.

■ Viskas- luina su prisiuntimo kaštais,
M..ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.
(APDRAUDIMAS) -g

. Imant Insuvųncfe (Aptlrtuuli- 
$ mų) mm ugnlt's aut uanio arba h 

antomoiiUtoąs nelaimės Ir pavo- Į|- 
$ giiuo arba siiiniišlnio krautuvės ® 
įt|. stiklų, tėmyklto idant apdraus- © 
vį tuHičt 1-hT atsakančias komįmnV S 
$. jas.. Idant nvlalmei lūštHkus gali- ® 

tiuuel pilną atlyginimų.. Mos re- © 
A ptoeitiuojitui tvirčiausius ir 'gė* g 

riiiustas kompanijas- Amerikoj -Ir g" 
4 mes iižtlkrinaiu pilim atlyginimą g 

fra. ueinlinėš ’ atsitikime. ‘ Ūoston'o §» 
b* žymiausi lleluvlni blzulėriai Ir © 
$ profesijotiniai yru musą kiljeh-.g 
$ tivl,. kl auski te ją apie musą pa- g

• Kivn«ivtmn ‘
I ..........................  *

tį . APIPBEKIUOTOJAI |
& ’ . Apiįmudžlūtit namus, rnkuh- s 
ra dus,- ftittatrti'bltom ir taip toliną, ® 
M kreipkitės j.. mus dėt gėrlaUsto.® 
A piitatniįvhnci NtmJtiJ-.': Anglį joj.' s 
ra Apdmpdlm<.i skyrius po vndovys- © 
$ te .1 ON'D K. KAZLAUSKO, ’ | 

IVINGENTA.JENKINSI 
$ 6 Befccon St.> Boston, Masą> |

. Tol,.’ Haymilrket 5810-5.841 |

JĮi profesijoiiatnl yra musą klijciu. 

tnrnavlutij. .
$S

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Bttildiiig 
294 AVashington Street 

BOSTON.MASS.
Valandos : 9 A. M. 16d 5 :80 P. M., 

Gi/vCnimo vieta.
10 WlNTHB0P STRKKT, fitST- BOSTON 

Tel. East Boston 152—J.
. • ; < Tel, Main 2483

PIRMININKAS — J. L. Petrauskai, 
252 Gold St, JSo. Boston, Matek 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, 
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Julius Savickas,
111 Bowen St., So. Boston, Mass. 

G*IN. .RAŠTININKAS — J. Švagždu
171 W. 5-th St, So. Boston, Masą. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas, .
§85 E, Broad\vay, S. Boston, Mass. 

MlARŠALKA — j; Zaikls, '
7 Wlnfleid St, So. Boston, Mass. 

draugija laiko susirinkimus kas trečią 
■k'dSldlęnl kiekvieno mėnesio, 2-rą vai. 
jo pietą #v. Petro parapijos salėj, 492 
®. Seventb St. Sonth Boston, Mass.
> . Į Į— I I •....

&V. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI.

rcieb. Mielnlktenė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conn.

C. Labickienė, vlce-plrmlnlnkč,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

P. Labickienė, iždininkė,
44 Madison St., Hartford. Conn. 

Marijona Katkanskaltė, fln. rnŠtlnlnkA.
16 Atlantic Št«, Hartford, Ooun. 

R. Pundziėnė, prot. raštininke,
. 19 Walcott S t., Hartford, Conn. 

Šios draugijos sur.irlūkimai būna kas 
antrą nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėjesalėje.

4V. KAZIMIERO B/K.DR-JOS 
8OUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

d>

T

EKSPERTAI UGNIES

>' ■
z

PIRMININKAS ■— Vi. P*ulittikM,
S'14ii 8-th‘SL Toli So. B. 8335—M. 

VICE-PIRM. — J.JtttuMa,
440 E. 6-th St, •S* Bostdn, Mm*. 

; PROT. RAST. A. tanuJlbnta
. 1426 Colųmbla Ibi., & Boaton, Mw* 

FTN. RAST; K» K«WB. " -
428 S frth StF Šo. Boirton, ,Ma#k 7 

. IŽDININKAS L. SvagMls,
111 Boweti St, So. Boston, Mago. ‘ - 

TVARKDARISP* Litačka,
808-E. Flftb St., So. Boston, Mma 

DRAUGIJOS anraiau rolkgla -* . —
866 Bromtady, So. Boston, M&M 

Draugija savo auBirlnklmn* laiko S-n 
nedįldtonį kiekvieno mltaMto 1-ma v*t 
po pietą, parapija* svotatolj, 493 M

•PIRMOS RŪŠIES BARBERNf
[ Kuke lipam ptanknu vyrams, , mer- 
}' sliioiita Ir vaikams. u' ,
*’ Turtam visokią kvepiančią tonl- 
[ lją plaukams, ' ' . '
> Ątetaito Ir persti ikvlnkite, aš tt- 
t kto, tata buslta patanktatt/ . •

I C. S.’ B A B E R
’ 116 DOnblIESTER AVENUE

SOUTH BOSįTONrJdASS. ± 
(FMIE PAT MM01tWA'r''!‘TąNWt.’r0)

V.

•f

f

c

Serenth St.. So. Bdaton,
t
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