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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 
net negu bažnytines apeigos. Pa- 

< kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, Žmonių 

. vadai, pirmiausia'gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už-’ 
daviniu. _ .

Organai Amerikon LieinviiĮ
Rymo Kataliku Švento

Juozapo Darbininku

Sąįungot*
4 f

Vyskupas Kiliau.

UTARNINKAS LIEPOS 24 D„ 1923

DABBIKIKKAS

, UTARNINKA.IS, KETVBRGAIS EB 
SUBATOMIS. 

jCetfluš <.. f»,.»«j 
tJžrTiKeįŽy' metam*? .............,$5,50 

'. _ BARBĮNINKAS '
866 Broadway, Boston 27, lt*8A

TeU Soūth Bastau ŠBO.

Kaina 4 centai*

~d?rez.. Ilarding, grįžtąs iš 
Alaskos, gavo* senatoriaus 
Brookharto ir naujai išrink
to senatoriaus Jolinsono pa
tarimą sušaukti extra k’on- 

’ greso sesiją farmeriams gel
bėti nuo bankruto. Prez. 

’Harding davė suprasti, jog 
extra sesijos nešauks, nes 
farmerių padėtis, nesanti 
taip bloga, kad grėstų jiems 
bankrotas.

t

Senatorius Brookhart su
grįžęs iš Riisijos sakoj kad 
Rusijoj, šiemetgeras. užjięrė- 

’ j linas ir daug javų palei
sianti į Vakarų Europą. To
dėl Suv. Valstijų javams 
rinka Europoj' sumažės ir 
todėl iš čia javų išgabenimas 
mažas tebus,

TYRINĖJA KAINŲ
, PUOLIMĄ.

. SI. Paul, Minu. ■— Naujai 
išrinktasis senatorius Jolm- 
son pareiškė, kad turbūt 
esąs koks nors kviečių trus- 
to suokalbis, kad kviečių 
kainos nupuolė žemiau dole
rio už bušelį. Pareiškė, kad 
j i s. tą dalyką tyrinėja.

• » , ■ l '

. KOOPERATYVIŠKAS 
APDRAUDIMAS.

Varšuva. 
gūsio prag; 
se Lenkijos vietose kilo 
streikai. Vjeii ~ 
streikavo 
Tarp 
komunistai 
jo progos vaikyti- streikinin
kų masmitingus. Ginkluoti 
streikininkai; užpuolė poli- 
cistūs ii* 17 jų sužeidė. Ta
da ir pol icistai šovė ir vieną 
•darbininką nušovė, o tri/ su
žeidė. Riaušių buvo ir Čen
stakave.

KEPABDVODA. kVIE-
■ ČI[L • ■.

VidurinuĮjralstijų farme- 
riai susitarė “streikuoti;” t. 
y. neparduoti dabar kviečių,: 
o suversti juos į aruodus. 
Tolau būdu bus nutraukta 
200,000,000 bušelių kviečių 
nuo rinkos. Eanneriai lauks 
iki pakils kairios. Bankai 
sutiko farmeriams skolinti 
pinigus, gavę kviečių kaipo 
užstatą- &itą streiką kviečių 
pirkikai jau pajuto ir tru- 
•putį kilstelėjo kainos. Kad 
palaikyti nuo rinkos 200,- 
000,000 bušelių kviečių, far- 
meriai-turės gauti iš bankų 
paskolos $165,000,000.

. ?ii Lodžiuje su- 
70,000 audėjų, 

streikininkų veikia 
ir policija ture-

— * i

~-^KPEK~AIFSĖJOr—~

London, Anglijos Dar
bo Partija pagarsėjo savo 
darbštumu ir jėga. Dauge
lis spėja, kad nepraeis/daug 
metų, kai Darbo Partija pa- ■ 
ims valdžios vairą į savo 
rankas. Darbo Partija prie 
to rengiasi, , darbininkai la
vinasi tinkamai atlikti vals
tybinius- darbus. . '

Anglijos Darbo Partijos 
laimėjimas nė uždyką gau
tas. Pereiti rinkimai, kur 
darbininkai ypač laimėjo, 
atsėjo darbininkams $2,000,- 
000. Visi organizuoti dar- 
b minkai buvo apdėti specn 
j altais asesmentais. .Orga
nizuotų darbininkų Angli
joj yra apie 2,000,000. .Pra
šyti būti paliuosuotais nuo 
asesmentų buvo valia. Tai 
dėl Įvairių priežasčių nuo 
asesmėritų . .mokėjimo prašė 
466,000 dai, lĮrinkm

Anglijos' čMrbininkai po 
mažiau uždirba, ten nedar
bą ssiautė labiau negu Ame
rike, o vis-gi nepašykštėjo 
savo politinei kampanijai. 
Beto Darbo Partija rūpina
si ir bedarbiais. Per 1920 m. 
Darbo Partija bedarbiams 
sušelpti išleido $25,000,000. ■ 

. Darbiečių vadai sako, kad 
jei jie paimtų į savo rankas 
valdžią tai į metus laiko pa- 
naikriįtų nedarbą ir be to 
darbininkams sutaupytų 
per tuos , vienus metus tą, 
kas būtų išleista politinėms 
kampanijoms per 20 metų.

■ 
I

PAVOGĖ ALGAS. .

Grrind R a pi d*. Mieli. —- 
Prieš 25 metus įsisteigusi 
New Era Association yra 
kooperativė apdraudos or
ganizacija. Dabar ji turi 
36,000 narių, 320 kuopų ir 
$40,000,000 kapitalo. Ap
draudžiama kuopigiausiu 
būdu, nes toje.organizacijo
je niekas nesistengia pralob
ti, papirkti politikierius ir 

. tt.

KOOPERATORIK
KONGRESAS.

Glienf,. Belgija.. — 
miestas jau ruošiasi

ATGAL.

K e iv Y ork. — Amerikos 
soči jaiistų laikraštis The 
New York Gali buvo leidžia
mas kooperativės organiza
cijos vadinamos Working- 
men’s Cooperative Publish- 
ing'Associatiom Dabar, šita 
kooperativė organizacija 
laikys liepos 25 d. susirinki
mą ir svarstys tvėrimą kor
poracijos tam laikraščiui 
leisti. Dabartinės koopera
cijos Šerai .būsią pervesti i 
korporacijos Šerus.

Spcijalistai iš grynai dar
bininkiško būdo ■ leisti .savo 
dienraštį eina į grynai kapi
talistini kelią.

(Ja m b ridge, Mass.—Penu 
Metai kamparu jos darbinin
kų pereitos savaitės algos 
pateko banditams, kurie bu
vo užpuolę payriiasterį Atė
mė $3,9Oo5 • ' •*’. ,'

ATSIRADO PADEGĖ 
JAS.

IV orrasfCT7~Mass.“—vAtsri 
radęs padegėjas, rezidencijų 
dalyje buvo sukėlęs aštuo- 
nius gaisrus viena valanda. 
Dabar tas nepagautas pik- 
tadėjas. pradėjo savo veiki
mą biznio vietose. Jo padeg
tas j lenkių - augšcių namas 
ant Main Št. visai Sudegė.

PRIPAŽINO KOOPERA- 
J GIJŲ ĄUGIMA.

Wakliinyton. — Agrikul
tūros Departmsiltag pripaži
no Amerike didėjimų ir plė
tojimąsi kooperativid judė
jimo/ ypač tarp farmerių. 
Jau arti 1,000,000 farmerių 
yra nariais kurių nors ko- 
operativių organizacijų.- 
Pienininkai greičiausia grie
biasi kooperacijos. Jau 112,- 
000 pienininkų p-a koopera
tininkai. Ohio valstijos-pie
nininkų koopeiatorių yra 
11,000 ir per metus, pasibai
gusius bal. 1923 m. pieno 
pardavė 311,700,000 sv, Ta- 
kininkai irgi metasi i koope
racijas. - . .

Ypatinga . tas, kad mo
kyklose ineina rnadon ko- 
operacija.- 11 .agrikultūros 
kolegijų ir 8 yalstijiniai u- 

‘ nivėTrifWčrf 

kursus.

PATARIA REMTI
TELEFONYSTES

reikalų maža i paisi 
lės algas imdami ( prrzidcn- • 
tas . 5.000, vice-prezidentas • 
4,000 ir sckretoriuš-iždiuiiu 
kas'5.000ir dar kiekvie
nas įš jų gauna visus “Jėga- 
liiis’’ ekspeiisus --r all legi- , 
mat(* e.vpeiises—unijų, vir- 
šiuinlmi matyt, labjau buvu' 
silsi rūpinę savo šiltų, vietelių 
apsaugojimu, iiegil darbi- 
ninku reikalais; nauiTalįu 
būdu jie, dideles i neigus tu
rėdami, labjau turi prilygti 
buržuazijai, valdžios jric- 

.ToTTTY^li^ftt- darbininkams. 
Ti’aMar prisideda beaiiejo i’r ' 
nemėgimas, nesiskaitymas 
su ateiviais, panieka pras
tesnių darbų darbininkams, 
kuo Amerikos Darbo Bede- ■ 
raeija gana senai pasižymi.

. Jjietuviaį, it alai, lenkai ir * 
kįri.dątbįninkai jau šenai 

priiW dtiibdavius 
ir savo unijos viršininkus. 
1918-tais metais jie buvo ap
šaukę streiką ir pareikalavę 
sau naujos, nepriguluiingos 
unijos. Nelaimėjo. Tą pa
čią kovą vedę UaveriiilL’o ir 
Lvnrio batsiuviai.- Jie kovą 
lamėjo; darhadaviai pripa
žino jų nepiigulmiiigą uni-. 
j‘b

* Brocktouiečiams streikas
■ laimėti buvo daug sunkiau, 

nes viena, jisai daug men- ■ 
ki a u-tebuvo prirengtas, ant
ra — darbininkų pa jėga pa-- ’ 

torius. Darbininkai, turi pa-J si rodo akla ■ pajėga, kurią 
mato nepasitikėti tuo“Štate įengva hiivo panaudoti žmp- 
BėardTi:“ jie neturi ten smĮ uėms pasalinių tikslų. -Is 

jri-I vienos pusės visos Darbo 
lYderaeijos .unijos yra už- 
puolamos ir ardomos kraš- 

‘ ‘ ’ ’ J turimųjų gaivalų — įvairių •
ar taip aidohlistų ir komunistų, ku» 

’ rie kovojo ir tebekovoja 
prieš . labai konserv.afyvį 
Burbo Ęedvrtmijųs krypsnį, 
nustatomą Gomperso ir jo - 
draugi]. Ir minios uuijUtų 
matm kad didžiuma Darbo • 
Kederneijtis unijų virto dar
bu da\ių įraukiu. Iš antros 

■gi pusės yra žinių, nors dar 
ir uephtikrintų, kad vakare . 
lūu valstijų rijaių fabrikam 
tai deda - daug pastangų nu- .. 
konkuruoti 1Irm-kumo fab- 

; H kantus, — ir kadri mų tlk^ 
-hil jie ’ūesigailį didelių- pine 

uaBroękt t mirčių šių ’ mrtif 
:fdrrikni iššaukti 'daug- priri
jęjęsv ienas amerikonas 

tinkas knis buvęs ii- 
įlįs mriųs virtines ■unijos < 
vu’šimnkąs, praturtėjęs, va- ‘ 
yęšiš unijos konmmijojv į‘ 
Ūentf u viršininkus v gi kada 

šhd jiėmsdhrjj. kova. ii^i^rimpąlekęs, pasiry žęs keršy-: .;

Jau dešimta savaite, kaip 
Brocktono kurpiai streikuo
ja. B niektomi s — tai viriu-' 
tinis miesčiukas Mass.. vals
tijos (suvirs 70 tūkstančių 
gyventojų), pasilaikantis 
beveik vien batų ir čeyėry
ku . išdirbvstc. ’ Keliolika fc 
tūkstančių darbininkų dirba 
čeverykų išdirbystėjo; iš jų 
apie 3-4dūkstančiai yra lie
tuviai. Visi tie batsiuviai 
priguli prie “Boot and Sime 
AVorkers” unijos. Tos uni
jos viršininkai tvirtina, kad 
iš 132-jų lokalių “Boot and 
Hhoė . Workerš'?; Unijų 
Brocktono unija buvo lai
mėjusi geriausias darbo są
lygas. Tiesa, pereitais me
tais darbininkų algos' buvę 
numuštos 10%. Tečiau pas
taraisiais laikais ėję derybos.

f f *• .4

tarp Brocktono' lokalų >Sū- 
jngnvtos ; Tarvbos (Joint 
Council) ir darbadavių dėt 
grąžinimo tų 10 %. B et tuo 
tarpu' Massūcliūsetts valsti-. 
jos “Štate Arbitration 
Board”..- pasiskubinęs pa
skelbti savo deeiziją, sulig 
kurios tik kai-kuriemsJ dar- 
bririukams šiek, tiek algt>s‘ 
buvo pakeltos (2j į% ) gi ki-' 
■tiems net buvę numuštos. 

Tasai, valstijos’ Arbitram jos 
Board’as susideda iš 3-jų 
žmonių*, vienas nuo darbi' 
iiiiikų, vienas nuo darbada
vių ir vienas nuo publikos. 
Visus juos skilia.'gubernn

s

. PEL VOKIETIJOS 
REPARACIJŲ.

9 - "

WaMiington. — Amerikos 
valdžia gavo Anglijos. notą 
reikale Vokietijos reparaci
jų. ' Notoj esą prašoma A- 
merikos imti tame klausime 
balsą- ir pagalios ..išrišti tą 
klausimą. '

’ Jau -seniau Suv.- Valstijų 
valstybinis sek. Hughes pa
reiškė, kad 'reikia paskirti 
tam tikrą -komisiją, ktiri iš
tyrusi Vokietijos padėti nu
statyti], reparacijų sumą. 
Anglija tą sumanymą parė
mė ir dabar kviečia Ameri
ką vykinti tą pieną, Seniau 
Vokietija buvo sutikusi šito
kį’ pieną priimti.

RADO KŪDIKI.

Prie Holv Trinitv bažnv-
• •/ . «z t

čios rasta dviejų dienų- kū
dikis, kurs besąs vos gyvas. 
Nugabentas į Relief nespė
tai.

lYorvetiter, Masš. — šios 
valstijos Centrai. Labor 
Union savo suvažiavime pa
tarė unijoms, apsidėtr bent 

'po. 50e. nuo nario paremti 
streikuojančioms telefonys- 
tėrns. Be to nutarta varyti 
propagandą, kad dirbančios 
telefonystės mestų darbą.

i NEPRIPAŽĮS RVSIJOK
1

vo renkamo atstovo,- gi J 
gu tasai ją. atstovas, guber
natoriaus paskirtas, ir reni 
tiį jų reikalus,., tai kitų d\ ie-j 
jų paramos, šiaip ir* 
sunku laukti.

Be to lietuviai turėjo dai 
ir savo • ypatingų ims įskun
dimu. Batų= išdirbvsteje 
sunkiausias darbas yra skai
tomas lašt erių — t impėją 
ant kurpalių, • Iš 13-os ši m 
tų lasterią unijistų apie 90u 
esą lietuvi ak Nors jų‘ dai 
lias ir sunkiausias — ločiau 
jų atlyginimas buvęs< mažes
nis,’ negu kitą darbininkų. 
C ž diemis -da i'bą. buvę rimtau. 
imi po .29 ir prish dpkrim į 
savaitė: Bet didžiuma.turė
jo dirbti nuo -‘štnkm'- ir 
kai-kurm' galęję padarytk 
t ik Įn i 2L 25 d< d. 1 hir lai r 
jatf. buvę tšimudojgmĄš mer 
ginas mbmtorys, kaTpliidm 
vės, fąip ir kitatautes; Lim 
tuviui mėginę uėsykį7 savu 
skriaudą, nurodyt i .ir. .veika- 

; lavimus statytu Tceiūu tig*

ko, Ibi tjnk- Geni ras lietuvių / (. nut i ru įmi.;: 
. ’’ L. J ’ ■ ’ - ■

. ; * ’ .a . ’■ * *• r . 1

lYashiiigton. — Amerikos 
Valstybės sekret. Hughes 
išnaujo pareiškė, kad Ame
rika dar nėra pasiryžusi 
pripažinti Rusijos. Taip7 A- 
nierika bus nusistačius, kol 
Rusi j os..vadai rodys (‘dvasią 
destrukcijos, namie ir užsie
niuose / ’• Seku Huglies sa
ko, kad galima pripažinti 
bile tautos va ldžią, kadi r ty- 
ronišką,-bet jei ji pildo su
tartis, O Rusijos valdžia to 
nedaranti.

Šitas 
prie 

Tarptautinio kooperatorių 
kongreso,' nors tas kongre
sas įvyks tik 1924 m. rugsė
jo m. Tą kongresą rengia 
Tarptautinis Kooperativis 
Susivienijimas, apimąs 30,- 
000,000 konsumentų. To Su
sivienijimo nariu yra Ame
rikos The Cooperativę Lea- 
gue, kurios buveinė yra Ne\v 
Verk c. .Kongreso progra
mas jau išdirbtas. Bus. ra
portai ir diskusijos apie ko- 
(iperativius bankus, koope
ratyvo gamybai apie riiot'e- 
rų rolę kooperafiviame ju
dėjime, S varbiausiu dalyku 
liūs' tarptautinis koopertdi- 
ris bankų bizfes ir urminis 
pardavimas. Per vienus pe
reitus metus.14 tarptautiniu, 
knopcrativii] sąjungų daro 
biznio ųž $150,000,000. ’ IR 
klyką tarp kooperacijų vie
nos: šalies su kooperuot jomis 
kitos; šalies didėja.’ Dabar 
einama'- py i e; tarptautinio 
■kouperatiyio banko biznių

PRADĖS DERYBAS.
PASMERKĖ UŽ 

SAUVALIAVIMĄ

iVilkeitBai're. Pa. — M:ri- 
nierių- unijos valdyba nuta
rė atšaukti čafterį iš Nova 
Scotia distrikto mainieri ų. 
Mat pastarieji išėjo strei
kai! be susitarimo su unijos 
centru. Tie mamieriai prie 
st re iko bu vo bolševikuo j m r 
čių gaivalu-sukurstyti.

; V’ ; '

‘ viela
EI PaSŲ'l'cr: — Deni 

Vilią,y garsusis Meksiko 
inaišt minkąs, kurs fmk dkug 
yra priklaščių padaręs Su.\\ 
Alarstijoms, yjaii negyvas. Jo 
sekretorius ir kiti trys -.sur- 
gai kartu su juo žuvo: Vilią 
ir; jo drariguš nušovė-būrys 
banditų, Vilią važiavo nu- 
imndhiliumm Valdžios jė-. 
gos .ieško banditų.

NELAIMĖ PER
SUKS UODEGA

.(įvhicip. Mass. — Beva
žiuojant automobiliumi, šuo, 

' kurs šalo šoferio sėdėjo, pa
šokęs pamakaravo uodega 
šoferiui į akis, Šoferis ne
teko Kontroles ir mašina tvo
jo medin. Po t o . mašina ap- 
sivožč ir visi penki pasažie- 
riai buvo sužeisti, o šuo išli
ko sveikas; ' •' .

MARŠRUTAS
Kun. Kemėšis lankysis po 

' lietuvių koUonį jas L. D.riC 
7 K reikalais sekančiomis die; 

. nonrišū : . - -■
Liepos .24 Manchestėr, N; K. 
Liepoa 25 Atbol, Mass.

.r Įiėpos 26 W, Lyūn, Mafls.;
- Liepos !Ž7. Štopghton,

Liepos 28 Providence, R. I.
» _< r ' *
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Ali antie (Jti^ N. J.—Ang
liakasių ir angliakasyklų 
kompanijų konferencija at
sinaujino. Per dešimt die
nų posėdžių nebuvo. Da
bar Vėl eina derybos apie 
kontrakto atnaujinimą, kur s 
baigiasi rugpj. 31. : • •

V ’

LIETUVIAI DARBININKAI ATMINKITE!
Kad “paririiimkąs” jau parduoda • Lietuvos pinigųrilri 
tų perlaidas/iy savo draugams dafbiriinkams sutėŪua 
patarnavimą. Tai-gi.visi tie, kuriė riorįte, kad Msų 
siunčiami Lietuvon piriigai patektų -j Jūsų giinimų raiu 
IcaSj^ visuomet kiripkitės pas “DARBININKĄ,” jism 
vhuometmuošMžiai Jrims ptaarnąūs.' . ■ \
Darbininkai, * atsimrikite kad “Darbininkas * yra Jūsn 
DIDŽIAITSIAS DRADGAS. ''.V ... k.'
Siųsdami pinigus arktasdatrii litų kainų visuomet adrri 
suokite laiškus Šiaip} - . . ? .

’ ■ f -/ ■' • ‘ U* D A. R B I NIN K A S,

366 West Brogdway,
" \ . J; .v ‘
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JKna H South Boeton’o utamlnkalM, 
Mffergalf Ir rabatomli. leidžia Am. 
jttBFUVTŲ ByMO KATAMTŲ ŠV. JUOZAM)
BmmMKgr S4JUJTGA.

» 
f a, ..............

“DIBBINIKKAS” 

XTheWorkeb)
ItBVAmu* TBi-WrrrLT PA)rtEB,' 

EnbUfthed every Tueoday, Thuredaj 
MMl Saturday by Et.’ Josmt’s Lith 
waiOa» R. C. Associatiojt or Labom, ,

"Entered &s Mecond-clase matter Sept 
13, 1815 at the poet office at Boston, 
Hau, under the Aęt of March. 3,1879?' 
*Ax»eptancš tor malllng at speclal rate 
Df postage provided for in Section. 1103, 
Act of Oct< 8,1917, authorlzed ftn July

. .... . ,-v . \
SubtcrifttonRat«tl

VO&rljt • ...r • r. » * #■ frt t • .$4.50

Boaton and suburbs .$5.50
Forp’gn’cūuntrlei yearly ........$&5C

Angių ir Prancūzų
— žinias--—

reparaciją sau pašalpos lau
kėj Briando politika nesi
tenkino. Todėl Briando 
kabinetas trukšmingai subi
rėjo . ii* jo vieton atsisto
jo griežtesnis tautininkas 
Poincare, kuri remia visa 
francūzą tauta, išimant ko
munistus ir kairiuosius so
cialistus. Poincare, supras
damas skirtingus anglą in- 
tetcsus^^rjnis»daitg irme- 
bešiderejo. "Tvirtai remia
mas tTancūzu ir belgą ir da
linai italą bei Mažosios San
tarvės valstybią, jis užima 
.Ruliro kraštą, kaipo garam 
tlją jog vokiečiai išpildys 
pasirašytą sutartį. Jei vo
kiečiai /turejm gąnąy drąsom 
ir sązrpes užlieti ir užgriau- 

i ti Erancijos ir Belgijos angv 
liu kasyklas, tai lai savo 
anglimis kūrena pergalėtoją 
krosnis.

Jeigu francūzą, dipįonia- 
Mi nesilaikytą'' teisėtumo 
principo, o persiimtu'" krik
ščioni skuja mielaširdyste, 
tai jie turėti! savo priešui 
nuleisti, bent keMoliką mi- 
Liardą. ’ Bet panašaus pa
vyzdžio dar neparodė nei 
viena Europos ar Amerikos 
valstybė, tai sunku jo lauk- 
ti ir iš francūzą. Šiandien 
kiekvienas jaučiasiJaimin- 
gas, jei gali pasitikėti- vien 
savp spėka.- Franci j a, be
veik visos Europos ir net A- 
merikos tautą remiama, pa
sitiki savimi ir mano atsi
imti iš voldečią jai pridera
mą skolą.. Nors grynai kri
kščioniškuoju ‘ ^supratimu 
ji elgiasi nemielaširdingai, 
bet juridiniai teisėtai..

Anglą ir Amerikos kapi
talistams Vokietijos susmu
kimas šiuo momentu nenąu- 
Jingas. . Tad jie .nors spau
doje francūzus peša. Dar- 

; bininką'reikalas irgi, kenčia 
lėl voldečią skurdo. Tad ir 
j ie kartais linksta ■ vokiečius 
užtarti. Ir kiekvienas turi 
savo pusėje bent dalį tiesos.

Įdomu į šį klausimą pa
du Igt i lietuviškuoju žvilgs
iu. Kaikurie mūsą diplo- 
ųatai iš anglą-francūzų ne
sutikimo tikėjosi, ir Lietuvai 
naudos. Žinoma, jie apsi
ūkė, nes gyvenimas įrodė, 
kad anglai ir francūzai Vil- 
aiaus ir Klaipėdos klausi- 
iiuose sutartinai lenkus pa
remdavo j nors anglai ir pa-, 
sakydavo mūsiškiams kom-> *■ * .
pleineutų, vienok darbu 
niekuomet • Lietuvos neparė
mė. . .Tad dėl anglo-fraucLi
zą ginčo Lietuvai nei Šilta, 
įei šalta. •

Kas-ldt f rauko-vokiečiu
i *•

konfliktas. Jis labai pa
lengvino Klaipėdos, sukili,- 
ną ir-jos prie Lietuvos pri
siglaudimą. Prancūzai bu
vo reikalingi kariuomenės 
Ruimo okupacijai, tad grei
čiau ją atsiėmė iš Klaipėdos. 

: Vokiečiai buvo besirengią 
Lietuvą pulti, bet Vakaruo
se jiems neramu.^ Ir taip, 
kai du pešas, trečias naudą 
icšas, ' ’
•’Jei šiuo momentu vokie

čiai būtą tvirtesni, tai be 
jokios ab^onėuieškotą pro- 

' 'os prie .1 Jetevoš prisika- 
rįinjk .ir Klaipėdos ryt^dc- 
riams privilegiją išsiderėti. 
/Vai luošinusia, ^Žinant vo: 
kiečią neapykantą prieš Lie- 
duvą ir aliotai prieš . Rytų 
Baltijos vaistybĄ nesunku 
suprasti, ką jis .darytą jei 
spėkos turėtą. Jie tuk ne
slepia savo svajonią. Balti- 
♦ 1 k ’ T-* .. * * •  . < -’

!t?J p (Tąsa nwo l-m« pmaluyio> 
y

ti sava unijai. ’ Birmos ge
ros progos, pasigavęs sa
vo tikslą atsiekęs. Jam į pa- 
gelbą netruko atsirasti kitą 
gabią kalbėtoją ir streiko 
yadą.’

Streikas buvo iššauktas 
greitai ir neprisiruoštai; 
Darbininkai net nebuvę su
formulavę savo reikalavi
mą. . Buvo panaudotas ją 
neužganėdinimas, dėl tikrą 
ją skriaudą. Žarija buvo 
mesta, liepsna netruko pasi
rodyti. Pirmos išėjo į strei
ką merginos ir moterys. 
Paskui jas išėjo vyrai. Dar- 
badaviai nebuvo ugi gavę 

ieikalavim^yt'B< 

merginos pirmos grįžo . į 
darbą, kada pritrūko pini
gą. Grįžo ir didžiuma ame
rikoną, kuriu gyvena diena 
iš dienos. Liko liestreikuo- 
ją_atcuviąūū‘ypačlietiL- 
viai. Veda streiką kitatau
čiai. Jiems liįšiol sekėsi pa
laikyti Įietuvįą ūpą ir vie
nybę. Lietuviai daugiau
siai iš streiko ir nukenčia. 
Apskaitoma, kad vieniems 
lietuviams tąsai streikas jau 
atsiėjo į milijoną dolerią.

f ’ , , . *
Kadangi streikas veda

mas’ netiek ’ už darbo sąly
gas, kiek už pripažinimą 
naujos unijos — todėl seno
ji unija “Boot and Šhoe 
Workers”' — streiko ne tik 
neremia, bet dargi jį atšau
kė, remdamasi tuo, kad ji 
turi pildyti kontraktą ~ su 
darbadaviais’ ~ (tl “darbadįF 
viai, per 20 metą dirbęf pa
gal kontraktą su unija, da
bar to streiko’ ir\ nepaiso, 
darbininką (unijistą) daug 
gauna iš. kitur, dalinasi 
šiaip taip savaisiais — ir 
šiaip taip verčiasi.

Lietuviai darbininkai ne
įstengė savo reikalavimą 
tinkamai pastatyti. Jiė pa
kliuvo^ tarsi į visai svetimą 
sūkurį. Tos unijos, prie ku
rios jie prigulėjo ir kvote- 
rius kas savaitė mokė j q — 
jie nepasistengė nei geriau 
pažinti, nei išmintingai jo
je dalyvauti. Ketas iš ją ge
riau pažįsta anglą kalbą. 
Savo kalboje nei konstituci
jos neturi- spausdintos. Ka' 
da BrooMyno lietuviai 
kriąiiČiai iš savo unijiniu 
mokesnių, net ir laikraštį sa
vo kalboje leidžia, Brock- 
tono lietimai batsiuviai lig- 
šiol savo kalbai teisią niekur 
neišreikalavo, o net ne .labai 
ir tereikąlayo. Mat toji ko
lonija nelaimingai buvo pa
sižymėjusi savytarpėmis lie- 
tuvią .kovomis. Įsigalėjus 
socijalistąv gaivalui —• dau
guma energijos buvo' krei
piama kovai: prieš bažnyčią 

. ir kunigus* Lietuvią vieny
bė pairo. Juos vedė ir val
dė visada svetimi. .
• Taip buvo ir unijoje. Sa
vo unija jie Besiinteresavo, 
į jdš susirinkimus nėjo. Jos 
konstitucijos nepažino. Nau
do jauties ta pačia konstitu- 
ci j apgalimą buvo sėkmingai 
kovoti už savo teises ir pa
gerinimus. Konstitucija ga
li būt i keičiama irVtaisoi.ua 
(žiūrėk psl* 54). Yra joje 
dalykui tikrai taisytiną- (pa
vyzdžiui būdas brinkintu 
delegatą į konvenciją 
pusi. 52). Užuot patapus sa
vo unijos suprantančiais mv 
riais, : užuot taisius jos iieto* 
bąliunus, * liėfuviay pasidavė 
pbalsiuį '-^tverti nattją tmu 
;i

reikia susirūpinti suradimu 
naujo kelio geresnei ekono
minei sistemai įvykdiiiti.

Kitą-syk pakalbėsime pla
čiau apie unijas apskritai.

-F. k.

jau išleido apie milijoną do- 
'erią. "Kova dar tebesitęsia.

Bet jeigu net ir laimėtą 
; tavą, tuįmet reiketiį dar pa
statyti klausimas, ar naujo
ji unija bus .geresne už seną
ja.

«r •

Unija neiškrinta iš dan
gaus, neišseksią iš pragaro. 
Ją sutveria' darbininkai. Ko
kie unijistai —■ tokia ir li
nija. Jei unijistai gyvi, iš
tikimi. ir darbštūs—tai uni
ja gali netik gyvuoti, bet ir 
tarpti, ir stiprėti. Daug la
bai nusveria ir priimta tak
tika. HaverliilFio ir Lyrin’o 
naujai iškovotos neprigul- 
.piingps uni'jos labąį .pamėgo 
streikus.*’ Streikai nuoldt 
ištinka — nors ir dėl men- 
kiausiit priėžasčnj, Bet dėl 
ju ne tiek nukenčia darba- 
daviaį, kiek patys daibinln- 
kai. Visos unijos, ar. jos 
bUFsrokros^ar 'tokfosr^yra' 
-neaJrišainai sujungtos su 
dabartine kapitalizmo šister 
ma. (Išimtis —■ gal tik I. 
W«’ W>—). Jos anaiptol ne- 
išriša darbininką klausimo 
iŠ pamatą. Darbininkams 
be savo uniją, dar labjaus

• z>

NEMUNAS IR 
KLAIPĖDA.

“Lietuvoje” (birž. 28 d.) 
jūfū kapitonas Šuipis ,rašo 
apie Klaipėdos, . uostą ir 
‘‘Nemuną.” Jis tikrina, 
Irfid Nemunas žemyn nuo 
Kauno ir Klaipėdos uostas 
gali būti greitu laiku pa-: 
ruošti'metinei 10 milioną 
tonu kroviniu apyvartai. 
Reikią’ tik vietomis prakas
tiseklumas,,Išimti skenduo
lius laivdV ir akm^^^\pa- 

bar “nuo . Klaipėdos, iki 
Kauno Nemunu gali plau
kioti laivai su tonažu iŠ 250 
toną kroviniu ir iki 1000 
žmonių keleiviu. Be to, bar
žosgali-plauktiSuIJ00Jo
ną talpumu. Nuo Kauno 
iki. Merkinės gali plaukioti 
iki 100 toną talpumo' garlai
viai ir iki. 500 toną talpumo 
baržos. Kap. Šuipis pata
ria įvesti naujuszkęleivinius 
amerikoniškus Volgos typo 
garlaivius. ' Gaudami tokį 
komfortą, keleiviai mielu 
noru važiuos garlaiviais ne 
vien dėl reikalą, bet ir dėl 
smagumo. Bet esą ir sunke
nybių.: 'tiltai nępraleisią a- 
merikoniškųją garlaiviu. 
Turime pastebėti, kad tarp 
Kauno ir Klaipėdos tėra tik 
vienas tiltas —- Tilžėje. Tą 
tiltą reiktą"gal pertaisyti ir 
naujus pritaisyti prie mo
derninės . . . laivininkystės. 
Tuomet susisiekimas tarp 
Kauno ir Klaipėdos labai 
palengvėtą. Nemunas-Se- 
nelis prajaunėtą ir savo jau
numu gaivintą, visą. Lietu
va.

> mė rūpintis pravesti visų dar
bininkų priverstinų apsidrau- 
di>ųų.

‘4 Dvarų darbininkų samdy
mo ir atstatymo įstatymo pa-

v

keitimo reikalu nutarta' kreip
tis prie Darbo Federacijos 
frakcijos Seime rūpintis pra
vesti frakcijos įneštų- Seiman 

. projektą, papildant jį šiomis 
pataisomis: skiriamas darbi
ninkui apdirbti plotas žemSs 
nedidesnis 12 hektarų, į komi
sijos mnūatomas projekte turi 

/įeiti darbnįinka.y^stoyas, dva
rininkams ir našlėms už gauna
mą žemę, .kurą, ganiavą, paša
rą, javus ir tt. dienas sumažin
ti per pusę, atlyginimas javais 

■ 40 centnerių, pinigais 250 litų
- ir tt.” • . .

—Bei* -pastavuosta - Seimo 
riukmum Vilkaviškio apsku 
už Darbo Federaciją balsa
vo 8,000 darbininką. Sulig 
tos apskrities mažumo tai 
gana daug. Dabar jie ir rim
tai organizuojasi, svarsto 
savo reikalus ir stato savo 
reikalavimus • dabartiniam 
Seimui. Vis tai labai gra
žu* ; .

Reiktą ir Amerikos lietu
viams darbininkams gricb- 
ties daugiau iniciatyvos ir e- 
nergingiau ginti savus rei
kalus,. ypač nepamiršti ko
operacijos, kurią vykina Įj. 
D. K. S. ir jo draugai dar- 
biiimEai;^ ’:

.<
f

M Nuvykskaus- 
m% Šalini 

Eaižas patys, mei- 
lungiSkas trauky
mas muskulų, iž- 

mjtĮ nary tas sąnarys— 
ęE viauometyradrau- 

gaiš didelio Skaai- 
b®. Tačiau patry
nus truputį

EXPELEERIUPAIN
ant fekaudamoa vietos skausmas bus 
groitjii pabalintas. P«iu.Exp«llMi» fr 
»kammii yra mlrtloi priimi. Nusipir
kite jo boiilųi Šiandien HąRŠSI
pas savo aptiėkorju—• 
kaina tik 35 ir 70 c. rer- 
BitikrinkiteF kaū butų 
ant pakeiiuįnufin fabkrc 
ylialmžfinklis, jNoiink.it 
f ttnčgzdžiojiinąt < ?
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th 
BrMWyjs,N,Y.

Mažas Aukso Altorius, audi
mo apdaru ............. ,$1.00 

l^žas'A^teonAlMtir,~slap ' 
ros apdaru ...........$1.50 

Auiolas Sargas, skūros ap
daru £.r .. ■ ........... .$1,50

Auiolas Sargas; audimo ap
daru .... ..». .... .65

NorSdami jas gauti kreipkitės pas-
"DARBININKAS” 

3Q6 Broadway, So. Boston, Mass

' V

Kasdienią žinią apie 
Ruhro klausimą laikraščiuo
se yra taip daug, kad pa
prastas skaitytojas nebega
li orientuoties apie tikrąją ■ 

■ • dalyku padėtį. Ru^ro. oku

pacija yra tik viena graudi-
* nė iš didelio, tarptautinio
* ginčo.
-- Vos tik karas pasibaigė, 
tuojau pasireiškė stambiąją 
valstybią ‘ nesutikimai dėl 
laimėto (igrobio.” Anglai 
buvo truputi gudresni. Jie 
čiupo iš Vokietijos tą ką ga- 

. Ii tuojau sučiupt j: karo ir 
prekybos laivynus. “’Sudras- 
kiusi vokiečiu jūros tvirto
vę I-Iellgolandąy pasisavino 
ją laivyną, Anglija pasijau
tė labai saugi: jai neberei
kia didelės, arini j bs, nes jus 
karo laivynas didesnis už vi
sos Europos jūrą -spėkas. 
Britams priskirti 22 repam-; 
ciją nuošimčiai —- jiems pa
liko visai nesvarbios reikš
mės. Anglija trokšta vieii 
pirkliauti,, kad sustabdžius 
savo krašte didelę, bedarbę. 
Jiems būt patogu ir su vo
kiečiais pirkliauti, uždar
biauti, bet reparacijos nu-

• muša voldečią markę. To 
dėl anglai, dėl savojo labo,

•' tampa mielaširdingi ir nuo
laidūs vokiečiams ir labai 
norėtą, kad . ir fraacūzai 
mięlaširdystės parodytą.

Bet irancūzai visai kitoji1 
padėty. Jie vokišką laivų 
beveik negavo. Už'tat visi 
alijantai sutiko jiems užleis- 

’ti vokiškąją reparaci
ją Šiaurinei Franci j ai at
statyti. IŠpradžios vokie
čiai šiaip-taip mokėjo repa
racijas. Vokietijos finansų 

; ministėris garsusis Erebe r- 
-geris sugalvojo reparacijas 

išmokėti iš kapital istu kiše
nės, lies"' jie sukėlė karą ir 
daugiausia iš jo-pralobo. Ta-, 
da Vokietijos kapitalistai 

*-savo auksą į užsieni pavarė, 
o kraštutiniai- nacionalistai 
pakele, prieš Ercbcrgcrį di 

; .AJeliausį trukšmą Jr galop ji
- nužudė,. .= Ir be didelio. gud 

i- rūmo, vokiečiai pradėjo”iš
sisukinėti, kapitalus slėpti,

’ rąšHl ilnug. irof ų, , šaukt ies 
■; .pasaulio nuomonės, kadAik 

mažiau mokėjusją -.pačią
■ -sugtiiįutmmA • turtiugumis' 

. / .kraštams atstatyti.
-«■. ■' Kol Franci ją valdė- ’ Aris-, 

. tidas Briand, tai traneūzu
* . . k-

• valdžia dar buvo* linkusi yo? 
; ’ .Mečiams šiek-tiek nušilę

_ Bet Fraifcijijs /Stmaikuitą 
‘. kraštą gyventojai, karūnas- 

laiČiąi ir invalidai, kurie iŠ

Į

!

SUSTDD1KAV0. '

Paryžius. Namą staty
mo darbininkai sustreikavo 
reikalaudami, algą pakėli
mo. .•■’*
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DARBININKU 
REIKALAI;

Kauno e(Darbininke^ lie-* 
pos 1 d.) tilpo pranešimas 
apie Vilkaviškio Apskrities 
Lietuvos Darbo. Peclsracijom 
atstovą suvažiavim/

“Pirmi dienetvarkės punk
tu dėl Žemes Reformos vykdy
mo ' suvažiavimas nutarė 'kreip
tis j Darbo Federacijos Frak
ciją Seime, kad rūpintųsi: su
mažinti išperkamuosius mokes
čius už gaunamą iš dvarų že- 

. mę; griežtai ir skubiai’ vykin
ti Žemės’ Reformą, panaikinti 
sudarytus dvarininkų aktus 
dėl pasidalinimo dvarų žemės 
tarp savo-Šeimynų ir giminių, 
kuo dvarininkai nori apsaugo
ti savo dvarus ‘nuo Žemos Re
formos, ir tuos valdininkus, ku
rie vykdydami Žemės Reformą 
apeina Įstatymus pašalinti ir 
patraukti-atsakomybėn.

‘ ‘ Draudimo darbininkų klau
simu nutarta kreiptis prie Dar
bo Federacijos. frakcijos .Sei

linti. Kol vokiečiui' francū- 
zų priblokšti, Lietuvoje tu
rėtų. būti didžiausiąs kultū-‘ 
rinis darbymetis: steigti 
mokyklas ir mokintieš, kelti 
žemes ūkį ir pramonę, pla
tinti blaivybę ir taupumą. 
Kąi priešas pakils, kad raš
tą nuis nors dabartinėse’ry- 
bose neblogai susitvarkim 
sius. Kilo Lietuva bus knl- 
tūringėsnė ir taukiau apgy
venta, tuo ji buš sunkiau į- 

■ kandama šios; tHėuos .(.len
kams) ir rytojaus (rusams 
ir vokiečiams) priešaiųs; 
Priešą nusilpnėjimu naudo
kimės savo vidaus galybei 
auginti, taip sabini,.nąmą 

jos tautas su Rusiją pasulą-Datošni. • ... / . į
/
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BEIK AL AP JA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

Chicctgo ', III. r— 68 gelsžin- 
keliu kompaniją'klerkos pa
reikalavo algą pakėlimo.

s
71 ■ 1“““*■""• l1 -1 ,BI "

Automobilistai yra paty
rę, kad mašina eina geriau 
lytingame ore. Susekta da
bar kad tas dėlto, kad drėg
nas oras mažiau priešinasi, 
negu sausas. Šaudymas kul
komis tą. pat patvirtina* .

JOINT SER.VICE WITH

HAMBURGAMERONLINE
TltUMPIAUSlAS KELIAS 

LIETUVON. 
Išplaukta kiekvienų savaitę iš 
Ilk'i' 8G North It i ve i’ ties 4d
gatve, Nmv Yorktt musų plr- B 
inos klosos laivais

JįAVIJKUT HaIMN" 
'•DKUTSeMLANa” . 

Veža 1| ii U* 3 kle.soš keiktu* <J 
trinku^ . talpai. Šio laivai 
“.Vdttiii Ctam" “Minint Car- 
roU“ ojfonnf ėftitiOH,” 
w,M “T/oįriny/ld“ h»' IVfsipfeu*- 

IWIok kl. kvliutinluknnis. 
GanMinas Ir gorus, jmturnavb 
mas, gorus. valgis ir putvūu* 
.klniuls, ;KrnagĮW votluvUna». -

Vnited Amėrican Lines 
..n mi s itorriikHEi«if-i.sc.

2G(.rHunovor atM. Boswn( 3tw,., 
ayba pas įgaliotus agentus.

‘ ■ • *  '

(Tąsa)
Pabudau iš svajonią. To

li matosi mėlynas kabias, už 
jo kitas dar aukštesnis,' va
dinamas Borovos kabias, tik 
rytoj dieną privažiuosime 
prie jo. Mūsą širvukai pa
sidarė šlapi# bet, matyt, nei 
kiek nenuvargę, botago ma
žai vartojama.' Šabas ir aš 
taipogi sukaitę, lūpos džiūs
ta, troškulys kankina. Van- 
duo statynėj sušilo, pasida
rė, kaip pienas ką tik iš kar
vės; Saulė nors kiek iškry
po iŠ vidurdienio, bet neper- 
stoja. kaitinusi.

Pirmas kalnas vis auga ii* 
didėja. Klausiu Šabo, įdek 
kilometi’ą bko iki kalno. Sa
ko gal penki ar šeši. Man 
norėjos greičiau pasiekti tą 
kalną, nes būtą'šioks toks į- te Z -te te

vairumas, antra vertus, prie 
pat kabio yra rusą sodžius 
vadinamas Nauja /Aleksie- 
jevka, kaine gausime tykaus 
vandenio atsigerti. Jau į- 
važiuojanie į sodžią. Kal
nas lieka truputį sale, bet 
prie pat sodžiaus. Šalę kal
no per sodžią teka maža li
pyto -r- Oigiinka.
. Važiuojame -per. sodžią.’ 
Šuną gauja Įvairaus plauko 
ir- didžio pastoja mums ke
lią. Namai. ^Ueksicjevkos 
daugumos mediniai, šiau
dais dengti. Yra keletas ir 
moliniu, bet tarp mediuiu 
beveik jie nepastebiami. So
džius gan didelis, turi apie 
.aštuonius šimtus ūkininku 
Šeiim-ną. Per visą sodžią 
eina viena gatve su kryžkė- 
liais į visas puses. Vidury
je sodžiaus stovi rusą, verk- 
yė su mažu bokštu žaliai nu
dažytu. ICurne-kur medelis 
prie; namą stypso, darželią 
nesimatcC Trbbą langai ma
žučiai, tik katinams Jandy^ 
tu Žmones nuskurdę, mv 
di(vskę i vyrą: barnios rudos 
ilgOSi* Mp voveriąuodegoį 

ją, Kudtą tikslą laimėti jie Moteryskapsitaisiusios mar-

e-
»„■

-ą-

«
i
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gaiš skarmalais. Nors nega
lima sakyti, kad Aleksiejev-- 
kos gyventojai būtą netur
tingi, yra ūkininkų., kurie 
sėja apie astuonias dešimtis 
dešimtiniu kviečiu.. Daugel 
ūkininką turi įvairią ūMo 
mašiną ir kitą padargų. Bet,’ 
matyt, stoka kultūros. To
li nuo miestą, mokyklą tai- 
pogi nėra, laikraščią beveik 
visai neskaito j vienintelis ži
nią Šaltinis tai valsčius, po
pas ir keleiviai., Čia kas- 

i dien apsilanko įvairią žmo
nių. kurie žiemos ir vasaros 

te y .

Jaike sustoja pašerti arklią. 
Alęksiejevkoje suseina.. du 
vieškeliai: vienas nuo Atba- 
saro, kitas nuo AMuolins-. 
ko, kuriuo ir mes važiuosi
me.

Nesant geležinkeliu ■ visas 
prekes į apskričią ii; sodžią . .. 
krautauves; reikia ’gabenti 
arkliais po kelius tūkstan
čius kilometrą. Iš sodžią, 
ypatingai žiemos laike gabe
nama daug kviečią ir mėsos . 
prie geležinkelio.. Taigi ke
leiviams ^Ueksiejevkoje ,į- 
rengta daug kiemą su že- ; 
mais stogais, kūme padbdėp* 
davo pakeleiviai žiemos lai
ke nuo pusnią, vasarą*-nuo 
karščių. Mums vienok ne- ’ ; 
teko pasinaudoti tais pato
gumais, nes mes.neturėjome 
kiiomi arkliu pašerti, • fru-, 
pūtį 'lukterėję-, apleidome . 
Aleksįejevką. Gale sodžiaus 
tiltas per ČigUnką Įrengtas, . ” 
kitados, matyt, gerai buvęs 
ližlaikomas; net sargui^ bū
delė pastatyta, bet dabar. . 
visai sukiužęs, sulūžęs grta 
dvse didžiausios sM« Vos : •, 
ne vos pervažiavę tą šūieklą 
tiltą, pasutane * labiau "į .< - 
rytą piptu^ Kelias yingiuo* 
jasi tarp kaį|ūdią^ KiŪiį pus* - 
.vaiįuiclj pavažiavuštuo tais 
pukabuu vėl atsuliueme ty« 
rūuiojK -. . / ■ . -- ■

l ' ... .(Bus dotigiauj.
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DIBUIHINKIB
Conn.: -Viso narių randasi 21, vy-
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LDS. Conn. apskričio pusmeti
nis, suvažiavimas; įvyko birželio 
24-tą dieną, 1923 motais, Bv. Juo
zapo mokyklos kambary, AVater- 
bury, Conn. Apskričio pirminin
kas V. .Bylinskas atidarė susiiin- 
kimį"l ;3b vai. po pietą sti pra
kalbėto, sveikindamas delegatus 
bei delegMes. ir išreiškė geriau
sius linkėjimus ir pasisekimus 

. svarstymuose L. D. S, reikalais.
Taipgi pakvietę gerb; kleboną 
kun. J. j Valantiejų atkalbėti 
maldą ir prakalbėti keletą žodžių 

į f suvažiavusius delegatus. \į - ' 

Po maldos kun. J. J. Valantie- 
jus prakalbėjo keletą žodžių į de
legatus sveikindamas juos ir lin
kėdamas ilgiausios ir pasekmin- 
giausios , kloties- organizacijai. 
Taipogi kvieač apskritį prisidėti 
su bent maža auka prie statymo 

^šv.Juozaporiiolryldos^ai-bamaš- 
laičius pašelpti. . ’

Valdybai .užėmus savo vietas, 
buvo įšaukti delegatai nuo^kuopų. 
Pasirodė kad yra atstovaujamos 
keturios LDS. kuopos. Peržiūrė
jimas mandatų ir įnešimų buvo 
pavesta raštininkei, kuri pranešė 

’ .kad ant inęŠimų nėra parašų nei 
vieno klebono. Pasirodė, kad dėl 
neapsižiūrėjimo’ delegatų tasSįvy- 

’ ko. : Nutarta viską, priimti.
Seko rinkipias prezidiumo sesi

joms vesti. Išrinkta: 'Pkmminku 
.-r- V. Bylinskas, Pagelbininku — 
A. Mięiūnas, -Paštininke — M.

. Blažauskiutč, Reporteriu—J. Tu- 
toraitis, Maršalka — J. Augis.

Šaukiama delegatai' nuo L. D.
S. Stos kuopos-: '

..l^J. Bernotą,
2. j, Klimas, 7
3. P. Tutoraitis,
4. P. P. Grybas,- . .

A. Sambąris,
J. Augsi,
S. Cibulskas, 
P. Gudiškis-..

. L: D. S. G-tos kp. Hartford, 
Conn.:

1. Antanas Mašiotas, 
• 2. Antanas\ Keršis. ■•••• 
L. D. S. 36-tos kp. New Britain, 

Connti. ’ . ■
1. P. Kavaliauskas,
2. V. Važnis, •
3. A. Mięiūnas,
4. ,M. Blažauskiutč.

L. D. S. 39-tos kp. Bridgeport, 
Conn.:

L A. Vaičiulis,. •'
2. V. Bylinskas.

Viso delegatų pribuvo 16. Prieg 
tam pribuvo 3 svečiai: p. Rauga
las,' P. Kvietinis ir moksleivis J. 

‘Kazlauskas.
Visiems delegatams ir svečiams 

buvo suteiktas- ženklelis, teipgi' 
patariamas balsas suteiktas sve
čiams. '■

Seko protokolo skaitymas pe- 
buvo «

f

5.
6.
7.
8.

I'

f
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Vieė-pirmimnkas pranešė, kad. 
dirbo kiek galėjo. Raportas pri
imtas.

IS eilės sekė raštininkės rapor
tas, kuris buvo priimtas su del
nų plojimu ’ *

Iždininkui nepribuvus, jo ra
portą išduoti buvo įgaliotas p. 
Gudiškis perduoti pirmininkui. 
Raportas priimtas. I

Organizatoriui nepribuvufi, - ra
porto nebuvo, bet savo rezigna
ciją buvo įsakęs kitam ^Įelegątui 
padiiotiųier suvažiavimą.

Ištrauka iš iždininko raporto : 
Balansas birželio 23 d. 1923 m.

buvo ... * #■_*'*. * ♦ « .$501.65 
('ash pinigais ..■ ........... 101*65 
?aio pikniko pribuvo..... 427.06 
?<tio išlaimėjimo tikėta i L 2^.^5

yis'o casli pinigais yra... .$557.06 
Išmokėjimai iki suvažiavimo:

V Bylinskas, kelionės lėšos į su
važiavimą ...... ...... $ 3.25

M, Blažauskiutč, alga ir iš
laidok .. *... ,.; <. 6 .40

Ar-M-icittnas--kelionės-lesos—LGŪ 
laidos .... .. *, .,.,.. 6,40

A, MiČiūnas kelionės lėšos -1.60 
V. Bylinskas, kelionės lė

šos į L. D. S. seimą.....
M. Blažauskiute, kelionės 

lėšos į L. D. S-seimą..
“Darbininkui” už apgar

sinimą išvažiavimo .... 30.00
Kum J.’J. Valantiejui, au

ka dėl našlaičių 100.00• «

Viso . . $191.25 
Casb pinigais:

Balansas birželio ’24, 1923 $365.81 
Bendrovės Šerai .............    200.00
L. L. Paskolos bonais. ... 100.00 
L. D. Š. namo bonas ..... * 100.00

f

»

kauti buvo laimingi: No. 723 
rų 20, moterų 4. Kuopoje randa-Į ima dovana, No. 152 — 2-tra do-

i

25.00

25.00

Visas turtas . . .......... $765.81
Komisija gegužinte surengimo 

išdavė raportą. BranėŠė, 'kad -pel
no apskričiui liko $427.00. Ra
portas'priimtas su delnų plojimu 
ir Conn. apskritys išreiškė širdin
giausią padėką komisijai už jos 
pasidarbavimą rengime geguži
nės.‘ ‘* ■"»

■ Komisija laimėjimo išdavė ra
portą ir pranešė, kad pelno liko 
$28.00.

įnešta ir nutarta kad apskritys 
padėkotų choristams iiž jų daly
vavimą per L. B- S. Conn. aps
kričio išvažiavimą. Raštininkei, 

rpalikta surašyti laiškūs į New
■ Įllaven, AVaterbury ir Hartfordą.

Teatrališka komisija išdavė ra
portus, iš kurių pasirodė,- kad 
nariai nieko neveikė. Nutarta 
komisija likviduotL >

Kuopų raportai. i
LDS. 5-tos kuopos, IVaterbury, 

Conn.: Pilnų narių 68, vyrų 59, 
moterų 9. Iš tų randasi 2 amat- 
hnikai ir 6 prakalbininkai: kun. 
J. J. Vaiantiejus, kun. J. Bakšys, 
kun. A. Vaškelis, J. Valiūnas, P. 
J. Tutoraitis ir J. Tautilas.

Per šį pusmetį prisirašė 5 nau
ji nariai. Kuopoje randasi kny
gynas.*

LDS. G-tos kp., Hartford, Ct.
Pilnų narių randasi 40. Nieko 
per šį pusmetį nesurengė, bet atei
ty tikisi daug ką nuveikti.

L. D. >5. 28-tos. kp. bfev Haven,

reito suvažiavimo, kuris 
Vienbalsiai priimtas.

Valdybos raportai.
Pirmininkas išdavė savo rapor

tą, kuriame pareiškė priežastį dėl 
ko suvažiavimas . negalėjo įvykti

vana, No. 1400 — 3čia dovana. 
Suvažiavimu pirmininkas užda

re bu malda 6 :30 vai. vakare.
V. Bylii»Įawr pinu. 

. M. Blažauskiutė, rašt.

*

AUKOS
Šimonių Bažnyčiai, Panevėžio Ap-

skričfo, Aukų Atskaita.

į

MT • II
------------\— ■■

I
dieną grįžta namo. Pastogių 
iš dvaro .niekumet nematyti, 
varoma tik kaimiečiai, ir jfe 
negauna už tai jokio atlygi** 
irimo.

' (“Lietuva”)

Pan&vS&ys* PanevS^n' 
niiBų tecbn* mokyklos mo 
Irimai, su mokyklos vedeju 
p. KonkuleYi^u ir lektorių 
p. Sakalausku piySaky, to- 
želio pradžioj atliko ekskur
siją Klaipėdou. Ten apžiū
rėjo pajūrio smėlynų sustip- 
tinimus, popieros fabriku, 
lentpiuv? ix-k . •
- Birž. 22 d. pasibaigus 

miškii kursams, buvo kvd£i-
W tuokto iw A Am 

vę, jaip ka^pili&iai\faegh-J^estriJ įvairiiį Vali įgydami yardį ' inišfaįl \J
rantuoti, kad nenoromis tie- g1J konftinaęijtį aaug noga. teclUHfaj. Dauguma jų. bus 
pateks į upę. Pačiame mies- Įj -nadarvii G-tdžkąbn-* skiriami girininkais, 
telio centre gra_ Panevėžy, birželio pa-
vus akmenine aplink Hute-L Galutinai baigoj užbaigiant moMo

do, kai Biržai tak ką kokiui,^ vietos permaža, bet ga-|Lietuvių gimnazijoj dailės 
nors gruobuonių įima -dar padidinti, paroda, o Mokytojų seminą-
jpartizanų’ apiplėštu Reikaliriga naujoviškesnisĮrijoj ir lenkų gimnazijoj —
kiečių tueskeliai, sidy^antl Vjtrgrimnink».^ Pačiai baž- darbų parodosj to
nu piTeskarmiais,_ daug:’blo-ĮnyČiai dar daug ko trūksta, pose buvo labai įdomių Jr 
gesni: labai duobėti; nepatO“ Bet gu Mkn sintautlėčiai dalykų. ‘.

[visa tai aprūpins. į-——’ - -.- -.......
Blogiausiai atrodo pa* ___ ___ .... Pirma moterių kolegija

prasti keliai (pylimai). v j _ Suvienytose Valstijose yra
Pavyzdžiui, plačiai žino-. ^'““^ ^^^pMMountHolyoke įsteigta 1837 

mu-keliu (pylimu nuo Ka-H^ L“Į ^^os-L 
kaimą iki -Parovė- mokytoja M. Baranauskai-

: jaus dvaro -.iki vieškelio (3 ^ užbaigdama moks- 
kilometrai), kuriuo artimo10: ™^’ s^“e./m'uostl jos laike didžiojo karo Mda- 
KaraĖSkių kaimui miško suaugusioms tr yaikams va-Lg .
amžinai vežama Skaitlinga ^81011-. Kadangi .atatmka.- ---------__
įvairi miško medžiaga,, va-F10® tam Į Gfintąro šmotuose randa-
sarbs metu_smiku,..o.pavasa-ĮyL‘1^1;-^e^'y<>’‘i a~ —?^7'pua_gerai užsilikusių skruz- 
ii tiesiog pavojinga važinė- «°J» ^P8311 moWažių. Jos ten išbuvo tūkš- 

ti, nes jis baisiai duobėtas iry- tan5ius AetUr . .
akmenuotas. Grioviai abie- 81811 dienai mokyklos 
jose to keko pusėse baigia >*. Si ^tiko ir pasiza- REIKALINGAS gerus buferis, JU*-
-nvnn-vrT-H 4-<rin Lnrl naV-nea- ' leiClimą išgauti, ta- bes bučeineje, mokantis troku važiuo-
piaiiyix.ll, .Taip Kau pavasa v. nfo-nic alri-iG-n-m Tnįtari iii11. Darbas Lietuvių Kooperacijos 
r.į pievų vanduo, netoeda*-] ; / a m,.į1 knuituvėje. Atminimas geras. Kreip-
mas kur pasidėti, begailes- atslsake “P“*8 / ““ #“K r. karalius

tingai ji apsemia. To keUo gavimu Tada pati mokyto-« a«t pi, no^s, m™. 
niekas netaiso ir niekas jo įa Pas ,st^osU .^T " ' / ' .......--A-

taisyti nepriverčia, nežili- ,dlmui ,bet ta3 «*“- t!ftMADh
imt, kad žmonelės daug dėl iav^moliyklij mspektonaus l/UNAKU 
jo vargsta ir nuostolių neša. P“***, pa**®®* f f-te®’ Iš BOSTONO l IJETUV4 MK 
Vietinių gyventojų tarpe mokjrtojos • _ im®B00Į
«nrirliT<3 net tT-idiriia — SU*Aw taip pat neįeisiąs, aut naujų, didelių, puikuj. aliejų S no*^imvaSrime Lenku mokytoja, nors ir bu- .. menių laivų:

; vo anksčiau pasižadėjusi, ISA'.'.'.'.'.'.’.lSS 12, agŽ.“
1 tačiau antrą -kaitą M. Bara’ . »atamavįmas i Lietuvą u į 
nauskaitei prašant, u suti- tos, geras valgis. . .
i t 1 z* iii -i..__Taipgi i§ Nevv Yorko, ypatiškal prl-ko leisti tik vaikams Vakaie-Į žiūrėta kelione į Lietuvą ir visas Bai
li snimnšli Rtrii«fe» člion-T tūos valstijas kas utanūnką ant trijų 
lį SUlUObiL. .©Klibą marių milžimu, su persėdimu Soutli-
pries vakarėlį lenkų moky- f ; , y » A MAURETANIA, AQŪITANIA,
toj a atvyko su ,prot. Ru- BERENGARIA. . ;
sianskiu paskaitos skaityti.j Taip-gi reguliariai’ išplaukimai tte- 
Kadangi paskaitoj žmoniųhiai į uambui-gą ant naują aliejumi . . 1 , . , kūrinančiųUUvij. 3 klesa (į l’Iliava
Visai nebuvo, tai JI supyto* SIOGŪO). (į Hamburgą ?103.50. Karės, 
si išvaikė ir repeticijos vai- piniginiu orcieviai išmo*
tos, O tai pat ir j au 'prade- Į^’ai Lietuvoj greitai, Užtikrintai, ge- 

Jusia Ainktiė publika. Šori ’^ėl Informacijų kreipkitės prie vfe- 
vfc • . • m " j. i-l tinto agento arba į

dięeiai, pasipiktinę tolau steajū ship
mokytojos elgimąsi, ' aut ’ - combany limitėd^
greitųjų prirengę ankstame h2& statė street, 
v j ■ ‘ " t i i i - £ v* I Boston, Muss. , 1 lietuvių mokyklos buste sio-| 
Irią tokią sceną ir vakarėlis 
vis tik Įvyko. Kaimiečiai Į 
skundžiasi, kad girdi , tą r 
mokyklą patys statę, šaidarl 
mi per kiauras dienas ine-l 
džius vežę, po karo patys 
rėmontavę> dabai1 gi jų vai- ||,__ __
kams draudžiama suruošti I tit’OYO 

vahareiį Į y Q Q R J | $
a -t t J- - JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE

i (Kaltinėnų. Y
par.). Aplink šį kaimą bu- ® R eW b
vo dideli mišlmi. Olė risi :

PĮŪŽIAUS1U VOKIEČIU LAIVU ;priklaUS0 valdžiai. Lenkai [Grubiuose I klesos Lu&btfriw& AUto- 
;fWvn* tha’4 h* iviriosri-IrizHtttii Lluljn Ltotnvro- Emigrantams,uaoui Mira juos oy pautai vietos agento arba
lėjmw:4 kai kuriose vietose r. jįorth Germah LLtJTO 
pasilikę jai tik tyiĮ laukai. M BtplMtee, Mto
'Taip-sparčiai Įriedami' 
k:i> lenkai labai vargina ap-L^._____ _____
•linkmių’ yalsčhj^gyvent^isL W®KR®UI
pastotėmis, , Uasmal atširiml pp Huutington avo., bobuw mkm Ji®* 
kn- ‘ k’iri ni vočiavo kėlios •.Trof«®ri«s. Untverritėt*.na, naa auazuųę kviios ut knuijo, sSnra ir h-
šinrfvš pastočių išvažifiejaL?^ t^gį

. vakar.-CTtii^ėtomte Ir neiKH
po mišką, UesmwtaU’ W“’;W* tako vųtoaUm nito 1 

4*. -aAt't-.’ totu pūgai sutartį UVlefono JbUlU, H taip sugaišę .. Vfcą o&iiv ItoalūeuvUos Itosbury ’

t

Aukavo šie:

Barbora Maškeliutė .. 
Aleksandra Simonavičius .. J5.00 
Kazimieras Zulonas 
Juozapas Kasiulis . 
Jurgis Poška ........
Anelė Jucevičienė ____ _

Kazimieras Kukems ’ *. K 
Feliksas Simonavičius .. 
Jonas Žūkelis ,,;. 
Adelė Varžinskaitė .. 
Rapolas Zulonas 
Alizas Zulonas * 
.Petras, Kunčis . / ..... 
Kastantas Pivariūnas . 
Jonas Zulonas .. *. 
Petras Poška ....,.. 
DominiiAas Mikšis 
Liudvikas Buzas ; 
Povilas Likas . 
Mikolas Trieas 
Apolinaras SayiČiunas 
Jonas Bardauskas .... 
Gasparas Ribokas .... 
Gasparas. Ųldukis ........ 
Petras Daukas ..... 
Anelė Bironaitė .... 
Kazimieras Mikšis . 
Povilas Buzas -.... .

' Kazimieras Rudokas 
Jurgis Gužanskas- ... 
Mikolas Manelis ..... 
Laikratšis...............»
Juozapas Kūnaučius . 
A. Juodulionis ...... 
J. Mikaliflnas 
Karolina Vilkavičiutė 
Leonaria Buvidaučienė ....

Pranešam aukautojams,

F ♦ 4 ♦

• * • ir ♦ •■ 

•-' • • 4 »

f. i t t f t

l

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.15 
1.00 
1.00 

. 1.00 
.50 
.50 

kad 
jau išleidome 1000 litų Šimoniiį 
klebonui pataisymui bažnyčios. 
Dabar tariam širdingą ačiū, kat
rie jau esate aukavę per Aleksan
drą Simonavičiiį ir Kazimierą Zu- 
loną.

kerbiamieji šimonieeiai, didelė 
dalis jūsų jau yra aukavę Šimo
nių . bažnyčiai, užjaučiate savo 
gimtinį kampelį ir prisidėdami su 
centais .ir palengvindami saviem- 
siems Lietuvoje užbaigt statyti 
karo metu sunaikintą Šimonių 

(bažnyčią. Bet-gi dar aukų rin- 
■kimas neužsibaigė. . Manome ir 
vėl neužilgo siųsti. Yra jūsii dar 
didelė dalis, katrie dar neaukavo, 
prašome nepasigailėti siųsti au
kos’ atstatymui Šimonių bažnyčios 
ar pas komiteto iždininką, K. Zu- 
lonas, 75 Silver St., So. Boston, 
Mašs. arba Šimonių klebonui.

Gerbiamieji, smagu bus girdėti 
visiems Lietuveje, kad mes atjau
čiame būdami tolimoje šalyje. 
Prašome visus su auka ir tariame 
iŠ kalno ačiū. į

K. Zulonas ir A. Simonavičius, 
366 W. Broadway,

So. Boston, Mašk
■ A: ..... ~ ,

G-arsioji Amerikos veikė
ja Corrie Chapmau Catt jsa- 
ko, katį SiiV. Valstijas turi 
30 ^oieiicijaliy. priešininkų, 
tai yra esą 30 tautą, kurios 
atsitikime^ gali • stoti prieš 
Suv. Valstijas.

ai 2 amatninkai iF 2 prakalbinin- 
kai, Jais yra kun. V. Karkaus- 
kąa ir Marijona Jokubaiičutė. i

L. D. S. 36-tos kp., New Britain, 
Conn.; Pilnų narių randasi 27, vy- 
hj. 18, moterų 9. Tarpe ją yrą 1 
dainininkė ir* 2 amatninkai. Per 
šį pusmetį surengė dvi pramogas, 
balių jr prakalbas, teipogi siunčia 
delegatus į seimą. Per šį pusme
tį prisirašė 4 nauji nariai. . -

LDS. 39-tos kp. Bridgeport, Ct. 
—Iš viso narių yra 68, Per šį 
pusmetį paaukavo $122.00 dėl baž
nyčios.

Kuopą raportai priimti, 
įnešimai:

- ’ 1. įnešta, kad laukti il<i seimo 
dėl vykdymo maršruto.

LDSj ;^6-Wkp. ineša, kad ap
skritys . pakeltų ir apsvarstytą 
klausimą, dėl kokios priežasties 
“Darbininko” redakija neįdėjo į 
kalendorių globėjo Šv. Juozapo 
Šventės. -Nutarta laišku užklaus
ti centro.'

3. Ar Bagdonas pridavė Darbo 
LV^raeijaLtasaukaAkUFfo^b^ 
renkamos per jo maršrutą. Nu
tarta paklausti centro ar yra ko
kia atskaita ar ne ir kiek pinigų 
surinkta.

- 4. Kad būtą Conn. apskričio pa
daryta naują uarią vajus su nu
mažinta įstojimo mokestimi. -Nu
tarta vają suristi sykiu su. marš
rutu.

; 5. Kad apskritys, siųstą' 4 dele
gatus į seimą. Nutarta du siųs
ti. , -

• 6. Kad" apskritys paklaustų 
“Darbininko” per ką jisai siun
čia pinigus "į Lietuvą.. įnešimas, 
priimtas Ir nutaria paklausti.

39-toš kuopos-:
• 1 Kad CoUn. LDS’. Apskritys 

parūpintų daugiau prganizatorių 
ir būt visos kuopos atlankytos per 

i organizatorių,' be "skirtumo ar ku
rios kvies ar ne. Nutarta palikti 
iki seimo.

2. Apskritys išreikštų papeiki
mą centrui' už neprielankų patar
navimą LDS. nariams kas link 
persiuntimo Lietuvon pjnigų. Nu
tarta centrui parašyti;

3. 39-ta kp. prašo LDS. Conn. 
apskričio ir visų delegatų paau
kotikiek’ ’gttlim’a Bridgeporte lie
tuvių Rymo kataliką, šv. Jurgio 
bažnyčiai, kurt yra statoma. įne
šimas"'atmestas.'

5-tos kp.:
1. Kad apskritys skildamas au

ką LDS. centrui gerai apsižiūrė
tų ir sužinotų gerai .dabartinį or
ganizacijos stovį. Nutarta lauk-, 
ti kito suvažiavimo.

■ 2. Kad apskritys’ .duotų įnešimą 
į seimą kad laikraštis “Darbinin
kas” būtų'leidžiamas vieną kar
tą į savaitę pakol organizacija ge
riau susidrūtys. Nutarta palikti 
kaip seimas padarys.

Gtos kp.:
1. Inkorporuoti LDS. organiza

ciją tokiu pačiu vardu- ir kad mes 
būtume nariais. Conn. apskritys 
stovi už kooperaciją, idant išgel
bėti tiuią, kurį nariai *yra- sudėję.

Delegatai į seimą išrinkti se
kanti: V. Bylinskas. ir M. Bla
žauskiutč. Nutarta apmokėti $25 
dėl apdengimo lėšų.

Atstovų įnešimai:
1, Conn. apskritys išreiškia pa

peikimą centyui kaslink J užsaky
mų ir kad centras laikytųsi dau
giau tvarkos. .

2. Išleisti kalendorių ne - Vely 
koms bet Kalėdoms. Priimtas.

’3. Kad Conn. apskritys parci- 
kalautij kiekvieną kuopą tvertis 
biznio. Palikta metiniam šuva- 
žiaviinui.

L Kad Conn. apskritys pareika
lautų' centro kad jam išduotų- ra
portą kąšlihk trūkumo- pinigų ir 
pasakyti viešai kas atsitiko:. įne
šimas priimtas. •

5. .1iiešta, kad reikalui prisejus, 
kuopoš kreiptųsi į apskričio val
dybą, o valdyba-pristatys tinka
mą .vpatą, Įnešimas priimtas. ■

’ G. įneštu ka<) kooperacijos šėlai 
būt po $5.00, Priimta.

< 7. ‘ Nutarta . suteikti . paramą 
;našlaičiams ir paaukoti $100.00 
Vietiniai rėmėjai' ištęiške širdingą 
pailčką apskričiui už apką.

8. -Nutaria kitą » stivažiannią 
laikyti Ausonijoj.' ' ‘ ’
A). Kas link šąitkbnė ekštl'a su-: 

rimo patikta. valdybos nuožiūrai, 
Hek-6^- dovanos' gavimas.

r • *,». « r *
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DF^AUOIJU ATYDAI!
Tli'pH'tTl VP^^‘avV> Kukardių visoRiųŽenkleltų, Guzikučiv, Ant- lyilUVUVv spaudyt ir kitokių Draugystėms reikalingą dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jūsų dr-tęs vardą, 
STRUPASCO.,* 90*92 Ferry St. Newark*N. J.

J

> LINIJA 9BroadwyA Nev^skNY U;| 
•• TIESI i " ■

KELIONĖ*-

VAfctoKIT VISI PARANKinLjfc W 
AIKSIU KĖLIU

Lfetuvial važiuojanti 1 PUiavų aplon-;. 
kili lenkų juosta (korldori). Visa, trečia kte-‘ 

Asu padalinta į kanilmr|us aut 2-jų, 4-r|U Ir 8-nlų 
lovą. . ‘->■ tlMiatiais Kalįdų Hptatikimait!

L S. S. LITŪANIA. -t... «rr. .Rugpjūčio 8 * 
B, S, P&LONIA . si ..i iBmgpjūČįę 18 \ 
ti Netv torkp ir. Bostono J Etambm'gę 1108.150, 

Pūliavę ‘¥100.00, j Lllmvą;. ar Btemėll 107.— t 
Iš Bosto.no’l K&v Yotkij per WU Rlter Liniją. .

, ■Kreipkite-brle Vietiniu^agentą. ,
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nors nuvažiuosime Į 
šiuo nelaiminguoju keliu iki 
vieškelio, už tai toliau bus 
geresnis kelias.”

Prašalinti šią pragaištin
gą padėti,' ačiū p. J, Januše- 
vičiaus įtakai, dalinai jaii 
pradėta rūpintis: . KaraliŠ- 
kiu kaimas jau iškasė išilgai 
visos pievos friovį, bet 
Juodžemiu kaimas šio darbo 
dar netęsia.. '

EXPRESS PATARNAVIMAS 
Į EUROPA

Reguleuiai iš- ; 
plaukimai, miš > 

subabh Laivai iš-: 
plnūkut I§ PiėKk

.■ ir 4, Hoboken. Dl- 
. deU greiti laivai, 

į Geras valgis, erd- 
, vi^ immimriai, pu- 

darys jusu 'kelio* 
ne suv. valstijų 

i lalynįs; purankiam 
;Sllį.’ .

A B. UaVUVl'HAN/. >'. j .<.Xiep<)š-’’28 
UEtniG rnvAsiiiNGTOA.; atugpj; i 
K ,8. AMl-niK’A.,...........  :.ttugpj, 4
įųiESIl)ENT.Jk<JOMBVELT.. RugP. tt. 
PRimnim l’ILLM<Ml]<k,tllUgpJ. 14 
VRESnWV ttUOMM'., .ūugp. 21 
1‘RESIIU'JNT • AIVI'HUR.... ItOgpJ, 23

Klausk afila
b , ■ -.tr litiku - » ■ • ■' .

u n it e d S t a t e r L i n e t 
>1$ jjroąihvtty . Ne\r Yol’k Oity

U., S. SHIPPING BOARD

i . . :

' i

*5

■■■■! ■ ■■   ■■■„„'„■■■A

Sintautai, . Šakiu apskr. 
Birželio 17 d. čia buvo Šv. 
Antano atlaidai: Žmonių 
buvo daug privažiavę iš vi
sų aplinkinių parapijų, nes 
oras buvo gražus, keliai ge
ri, o ypač kad pirmas kar
tas iškilmingai švenčiama 
alavijai pastatytoje bažnyčio
je. ‘grojant naujaisiais val> 
genais.

Daug vargo turėjo sinfau- 
tieČiai, kol: sulaukė švęsti 
naujoje bažnyčioje. Pirmą: 
švente tam tyčia suręstoje 
medinėje siopoją- Pati Šio? 
pa ir ypač jos vargonai, tai, 
ištikro, buvo—-pųo karo, ba- 
Ao, į iparo ir Sintautų vargo
nų; išgelbėk mus, Viešpatie* 
Pėkšįkėhiš švęsti į naująją 
bažnyčią,:toje siopojo yrą 
dabai kaž- kokios inĮišinįs^ 
ten — pat daronią Suširinld- 
inaif vakaraLy Tik labai ste
biuosi, kad ligšiol dabarti
nis klębonhs, gerHdmmš re* 
ligi ją, nemato reikalinga 
nuimtu ki*yžių nuo Šiop.os* 
Teatrų sale puošti, ,kry*

, •-* ’ . < ‘ - *'• ų . ** • J. U . -
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TARPININKAS^ t

ATSIŠAUKIMAS
t

►
L.

i

GERAI PAVYKO.

Pereitą savaitę Susivieni
jimo kuopa turėjo pikniką. 
Žmonių buvo privažiavę gan 
daug. Biznis ėjo gerai. Iš
parduota, kas tik turėta., 
šauniai pasidarbavo pikni
ko surengime ir piknike Jo- 
nas~Jaroša, jo žmona, M. 

’jšeikis, M. Kilmoniute ir P. 
Giedraitaitė. Buvo daug 
'jaunimo ir visi linksminosi 
ir dainavo, kad net svetim
taučių daug sutraukė.

/\m. i

I DIEVOBAIMINGAS 
AMERIKOS LIETU

VAITES.
JĮ* •

Rep. 
. 7V' ■ 

Pereita kaitri savaite Bos
tone baigėsi sukatoj smar
kia perkūnija su lietum ir 
ledais. Nedėlia išaušo vėsi, 
betiš .pat ryto .priklinosi. 
žmonėms gausūs dūmai. Tie 
dūmai tai nuo miško gaisrų, 
kurie siautė Mailie ir 
Hampsliire valst i jose; 

• mai buvo pasklidę po 
Naująją Angliją.

i .'

New 
Dū- 
visa

Vargdienių Seselių vie
nuolija Mariampolėje yra 
gavusi daug prašymų iš A- 
merikos lietuvaičių^ kad jas 
priimtų į savo globą ir padė
tų joms dievobaimingai, gy
venti ir naudingai darbuotis 
tėvynėje. Tu_0 _ tikslu vie
nuolija steigia atatinkamus 
namus prie vienuolyno, į ku
riuos bus priimamos kaipo ) 
vienuolijos • draugininkės 
(agregatės) tos mergaites, 

dėl įyAiiiii/; primas- 
Čių negalėjo' taptį/ vienuolė
mis. •- v

IŠMĖTĖ KOMUNISTUS;

Pereitą nedelią Bostone 
Paneuil salėj buvo darbinin
kų atstovų suvažiavimas ap
svarstyti steigimą valstijos 
darbininkų partijos. Buvo 
paimta -pavyzdis iš Miimeso- 
tos valstijos ir svarstyta ar 
ką panašaus nebūtų galima 
Čia įsteigti. • - Dalyvavo apie 
150 atstovų nuo 85 unijų ir 

• nuo 18 socijalistų kuopų.
Be to buvo devyni advoka
tai ir -redaktoriai.. Pačioj 
konferencij os pradžioj atsi
rado komunistinių bruzdel- 

. ninku ir jis dalino komunis
tų organą “The Worker.” 
Pareikalauta, kad to neda
rytų. Bet. vėliau jie išnaū1 
jo atsirado su savo bagažu. 
Tada buvo paimta jiems už 

. pakarpos ir išmesta lauk.
Laike ■ konferencijos kornu- 

. nistų feizdelninkai klausė, 
kodėl.jie nepriimti delega
tais. Atsakyta, kad jie taip 
daug darbiuinkiį organizaci
jų ir konferencijų sugriovė, 
kad jų niekur negalima .pri
imti. Priminta jiems, kad 
nors konumistai’ skelbiasi 
tūrį Amerike 600,000 narių, 
bet po teisybei neturi nei 60,- 
000.

• % • ■

Svarstant kaip nusistaty
ti politinėje kovoje nutarta 
nesekti Minesotos valstijos, 
bet veikti po senovei, tai yra 
remti tuos kandidatus, ku- 
rie stoja už darbininkų, tai
merių ir šiaip liaudies reika
lus.

Labai gaila, kad ir Nau
joje Anglijoje darbininkų 
didžiuma dar nepriėjo prie 
supratimo, jog jiems gyvai 
reikalinga savo rimta polit-i- 

.. nė partija.-’

■»

(

I -11 .■<■■■■111? MmiNĮ,) I

Seinų Vyskupo Antano Ka
roso vardu Į Mariampolc.

Vž paskolą viemiolija 
duoda atatinkamą vekselį

Vienuolijos Vyresnioji 
s. P. Tingint aite 

Raštvėdė-
• s, TP Navickaitė

Čia pasirašiusių Vienuoli
jos Vjn.’esniė)šios seselės Pet
ronėlės ITogintaitės ir Rašt- 
vedes seseles ITršulos Na- 
vickaitės parašų tikinimą 
Vyskupijos Kurija liūdi ja 
ir sumanytam darbui prita
ria. - /

Kūrijos Vedėjas

Kun. T. Laukaitis 
į p^rįtorinš ■ \ P

/'. ? ’' Ku iv. A. Steponais 
Mariampole, V ’

.laikymą ir kamabarį su ku4ti jier Lietuvos ūkio Pankų 5 d, Birž. nieii. 1923 m. 
ru ir šviesa. , 7 '..

3. Draugininkės naudojai NESIŽUDYMAS

si dvasinėmis malonėmis:į — ——
Mišiomis vierriioHjo^rkoply-Į TFiržui. Birži'Tio719cUšo: 
čioje, bendromis panialdo-į cje pastas pasikorusis K7 

mis, ^ meditacijomis, Imnfe- Bto&s a metu gim-
rencijomis, pamokslais. .. ,." * ”4. Draugininkės naudojai VĮ MaseS B10faays.

si vienuolijos globa ligoje ii- MetfJ dienu Bružas 
senatvėje. . nežinia kur buvo pražuvęs.

5. Mirusias draugininkės Nusižudymo priežastis dar 
vienuolija tinkamai palaido- nežinoma, 
ja ir už jų vėles kas metai ;. s="—• • 
užsako Mišias.

' 6. Draugininkės yra dva
sinėje globoje Seinų Vyskų-j 
po ir Tėvų Marijonų. ‘-

•4 III. ‘

Kol kas vienuolija neturi 
tinkamo buto drauginin- 
kėms sutalpinti, bet jau ren
gia materijolą dideliems! 
mūriniams’ trimis aukštais! 
namams, kurie bus užbaig
ti tiktai vasarą 1924 metais. 
Numatoma įrengti kamba4 
rių trims dešimtims di’augį- 
ninkių, bet dar trūksta lėšų.

Todėl vienuolija kreipiasi 
i. dievobaimingas' Amerikoal 
ši'eiuvaites, kurios -norėtų “ 
gyventi prie vienuolyno, 
šiuo raštu prašydama, kad ESfil® ^^Mlk8dO,^, 

jos, kiek tik galėdamos, z
tuojau paskolintų vienuoli- | 

 

jai pinigų minėtiems na- Į MfluflligEi 

 

mams statyti ne mažiau iPardavinral pas ..Tusų Krautuvininkų Penkių kokybių

< KLAUSK GELTONO SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO kaip dvejiems ar trejiems į eagle MIKADO

metams. Tos bus• pinniauĮj’ EAGLE PENCIL COMPANY. NEW YORK

, draugininke savo noru, išsto Paskoloms ir prašymams
ja, tai ji privalo trimis mę- priimti Vargdienių Seselių 
nėšiais pirma -raštu praneš- vienuoli  jos vardu Ameriko- 
ti apie tai vienuolijos vyrės- je yra prašyti šie kunigai: 
nybei. Įnešimas jai graži- vienuolis Tėvas’ Marijonas 
namas taip jau be procentų kun. Pijus Andziulis (jo ad- 
po 3 mėnesių po pranešimo J resas: JRetK Pijus Andziulis 
Iš įnešimo sumoš atskaito- FU. 2334 No. O(ik~
mos išlaidos ligai ar kokiaiheg Are. ir Šv. Kazimiero 
nelaimei. draugijos įgaliotinis kum

10. Draugininke! minis latras Raščiukas (jo .adre- 
vimuįijos~globoję, jos įne-l^s i feurPėtrdš Raščiukas 
'Šimas pereina į vienuolijos 260 K Main Pi., Anister- 
nuosavybę. DraugininkėsLtoi, Ar. K) 
neturi teisės jo kam kitam Jei luinai būtų patogiau, 
.užrašyti testameutu. tii gali su prašymu. kreiptis

i II. " tiesiog į Mąrianipolę šiuo
1. Vienuolija laiko drau- adresu: Vargdienių Seselių 

.giiuiikes savo priežiūroje ir\Yieni(olij(f? Petro Rį'iaueiū- 
£l$bojgIrioms vądo^iO. gairė TU,
7 2; vĮiemioIijaidudda4 T -

* *■ T ? . • .. V. f *

Paskoloms ir prašymams
• _ *  :_ „ «. • -. —

fcįek- n ia. '
vienai draugininke! pilną iš- Pinigus patogiausia siųs-

i-* •

GERB. KLEBONŲ DOMEI

Jei kuriam iš gerb. klebonų bū
tų reikalingas zakrastijonas, tai 
aš prie to darbo rokuoju sava tin
kamu. Esu tarnavęs prie visiems 
gerai žinomo gerb. kum Urbona
vičiaus. Esti žinomas gerb, kun, 
P. Juškaičiui ir kun. Viramiisktii.

Juozas Šarkis,
35 Intervale St., Montello, Mass.

PIRK PIGIAI NAMĄ
Parduodame pigiai šešių šei
mynų medinį namų ; randasi 
Rosbury’je, netoli Krankliu 

» Park; randų neša $120.00 į 
* menesį, galima gauti $150.00.

Pirmas mortgičius - $6500 ant

414 Broadway,\So. BoSton’ Mass, 
Tek So, Boston 2334.

• ‘(21)

n 6 nuoš. Kreipkitės pas, f
)/ ■ F.ŽĄrE?^,J

t

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

A N T I S T A SD

Tel Brocktdn 511.2—W.
M 

(Kumpas Bronei Street)
705 Main St., Montello, Mass.

/

P r i e m i m o sąlygos 
vra šios:

I.
-L—Ilratigitttnkemis—pri
imamos doros ir dievobai
mingos mergaites, nors jos 
butų vyresnio amžiaus ir 
silpnesnes sveikatos.

2. Draugininkės gyvena 
prie vienuolyno ii pasiduo
da vienuolijos vyresnybes 
priežiūrai ir vadovavimui.

3. Draugininkės nedaro 
vienuolinių apžadų ir pasi
laiko savo- daiktų ir savo 
turto' nuosavybę.

4. Mergaitės, kurios nori 
ir gali dirbti, stodamos į 
draugininkės, įneša į vie
nuolijos kasą 1,000 dolerių 
nesveikatai, senatvę! ir lai
dotuvėms aprūpinti. Tas į- 
nešimas taipjau lieka drau- 
gininkėš nuosavybe, bet jį 
valdo vienuolijos vyresnybe. 
Šitos draugininkės dirba 
darbą, skiriamą vienuolijos 
valdybos. Išimtinais atsiti
kimais įnešimas gali būti ir 
mažesnis.

5. Draugininlvėins duoda 
darbo šios vienuolijos įstai
gos:

1.

i

2.

3.

5.

.6.

.. 7.

Mergaičiij pensonatas- — 
gimnazija (virtuvė’ ir pa
tarnavimas).
Knygynas (buchalterija ir 
-knygiį pardavinėjimas).
Spaustuvė (raidžiu rinki
mas, spausdinimas, —- po- 
pienj lankstymas, .knygų 
aptaisymas, ekspedicija). • 
Siuvykla ir mezgykla (siu
vimas ir mezgimas ranko
mis ii*, mašinomis taip baž
nytiniu, taip pasaulinių ru
blį ir visokį rankdarbiai)/ 
Audykla (audimas papras- 
toimis ir dubeltonėmis Stak
lėmis įvairiausių audinių). 
Namų ūkis ir namų ruoša 
socĮas, daržai, vaisių išdirbi
niai, virtuvė," skalbykla ir t.
t.
Našlaičių ir senelių prieg
laudos.
Arbatinė ir valgykla. • 

kurios dėl
8.
6 .Mergaitės; 

amžiaus ar dėl silpnos, svei
katos jau nebegali dirbti, tu
ri įnešti į vienuolijos’ kasą 
3,000-dolerių.- Jos yra liuo- 
sos nuo privalomo darbo ; 
jei ką dirba, tai dirbą iŠ ma
lonės. ■

7.7Mergaitės ilgesnį laiką 
pagyvenusias ’ vienuolijos 
globoje, jei gražiu gyveni
mu .pasirodytų tinkamos 
guli tapti tikromis vienuole 
mis.ė . 7 ” ■ . .

7* 8. IlrauglnĮnkęs gali šayo 
noru išstoti iš clvaugininkiii, 
bet gali būtį iv pašalintos 
dėl nęsug.y Vmiąnio būdo ar 
kokio ‘nusikaltimo lyienūnli- 
jos draiismei. . • ' ’

9. jeigu drąugiinnkė yi;a 
iŠ. drailgiiūnkiij pašalinąma, 

re< VANĄGA& '7.. - 7 k tnį įnešimas tuojau, jaiįrą- 
• < , nuMd!ų žinamas. be procėiiių. Jei

PASTDARŪ GALĮ.
4- \ •

• Jęroniė Būlliyąn, 53 metų 
amžiaus nušoko nuo. Čity 
Ilospital balkono ; ir 
mušė.* < • • ■ • '. '

užsi

REIKALINGI:
VAlUtONlNlNKAŠ, kuris galėty ir 

jsftkroHtnJonuuil.- telpgi galėtų mokinti, 
valktis mokykloje?’lietuviškai- ir imgllš- 
4ml. ' - ■ ‘

MOKYTO jA-iuėi*glAu. fturl ■ gidėtų 
mokinti Uotuvjškal i r angl iška k Ma- 

' lonėkito kreiptis f ' -
_ RE V. VANAGAS - ....

720 Vartlietfiils St,, Mo.ntfeiil Ciinnda. y-

.*»

‘1

REIKALINGA moterie iU* mergina 
kf?pyl<|os krautuvėje dirbti. Kuri su- 
sipLižtiiuM su tokiu durbu urbti mylin
ti toki darbij, prašoum atsišaukti .dėl 
platesnių žinių aut šio antrašo:

K., KATILIUS;
T27 Bolton Šr., ‘ ‘ So. Boston, Bnss.

Nes/EngiandCoke yra tikrai sutaisytas jūsų 
pečiui. " >
Nej/ĖngiandCoke dega, nepagadiuaini jūsų 

. puodų ar grotų. ;

Reikalauk knygutės.— “Kaip Apsieiti 
su Pečiumi.” ■ “

New England Coke
‘ 111 DEVONŠHIRE ST., BOSTON, MASS.

Main 8532 —TELEFONAI— Main. 2723

z
Ter/Ū.S.tat.on',, C&nadaandother coahtrTeii

VIENINTELIS /

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokią žolių,, šakną, žiedų fa tt
Geriausias Palangos Trejanlcos, stam

bi, 60c. už pirktų arba 0 už ,$3.30.
PuplalSkių pakelis 35c. arba 6 už .$1-75. 
Trukžolių 30c. pakutis arba 6 už .$1-40 

; „ žolėn sutaisytos nuo. nervų, Ižgųsties 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienost iš geriausli; 

, medicinų nuo visokių nervų suiritnoj 
su,lietuvišku nurodymu, kaip vartoti; 
pakelis 8oė„ 6 už $4:50.

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gų yeceptų —r $1.00.

Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50. ’

DrukuotL laiškai tėvynėn rašyti, ta- 
žinąs G5c. ‘ ' f

Viskas būna su prishmtimo kaštais,
M. KUKAITIS, t

449 Hudson Avė., Rochester, N, Y..

1 Tel. So. Boston 82Š |
| MTTUVYS DANTISTAS J ® 

I DR. M. V. CASPES I 
® (KASPARAVIČIUS) t

Laikinai perkėlė ofisų po NtL % 
425 Broadwąy, So. Bobtom, fiAMū $

I
Ofiėvtalanddi! a

Nuo 10 Iki 12:80 ryt# ir nsttr !:•) ra 
G ir ntio 6:80iki 9 t. vafc SS, 

OffMUr tįiaar^ūMBūbitba gį .
V te nedėliomiSr. 7

H Boiton 270

J.MACDONELL,M.D,i 
ffauM tekalbėti ir liituvutiOi & 

£ Ombo VatasBog * S
i ŪJtabl lkl 9 vai Pa pietų nittl—A $ 
£— VakaraiB nuo G iki 9.
| BM. Broadway, Bū. BoiŽos. f

| 16 Metą South Boston* ■

| DR.H.S.STONE į1 AKIŲ SPECIALISTAS I
f A W9a W. BROADWAY |t
| VALANDOS: Nuo 9 r. iki T v. vak. gį

e •

priimtos . kaipo drauginin- į“ 
xės, kurios suteiks vienuoli-

i DAKTARAS HENRY C, TURNER
.Nuo rudens 1924 metu jos | T. . ■ K ... ... . .

. u .\ L® Buvgs seniau 109-1 U iishington St., Noiuvoocl, Mass. ir šiuo laiku baigęs 
galės apsigyventi prie vie- g mokslų Harvardą Universite ir Massachusetts Technologijas Institute 
nuolyno, -kaipo drauginiu- i gavęs. laipsnį praneša kad jau pradėjo generalę gydymo praktikų ir 

Kg apsigyveno po numeriu
VtS‘ | 444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS.

Vienuolija prašo, kad | Kampas Columbus Avenue
mergaitės skolintų be pr.O- | . Telephone Back Bay 8‘MO. 
ceiltll bet kurios ju reika-į^ Valandos:2 lkI4 ir 6 ild 8 :30 vak. Rytinės vai. ir nedalioms susitarus. 

laiitu toms apsiima mokėti J 
4nuoš. ■ |~7

Kuri paskolins daugiau, | 
negu ketina padaryti įnešk | 
nio, tai, - įstojusiai į draugi-1 
įlinkės, bus atskaitytas įne- | 
Šimas, o likusiems pinigams | 
išduotas naujas vekselis. ||

Kurio nori būti draugi- | 
skolindąinos s 

turi atsiųsti vie- | 
nuolij ai prašymą, kuriame 
reikia pažymėti, koks pra- 
šytojos amžis, kuo ji užsi-

nnnTnmn in ■ niri iiii/nl ni-vtlimiJllta A

‘ T

T
■T

*
1

įlinkės, tos, 
pinigus, 
nuolij ■ (St

į

GEORGE H, SHIELDS 
advokatas 

811-812 ipld South Euilding 
:■ 294 Wasliington Streėt

• BOSTON, MASS.
Valandos ; 9 A. M. Iki 5:30 P. M.

Gyvenimo vieta
10 Winthbop Stbeet, East Boston 

Tel. Kast Boston 152—J.
Tel. Maln 2483

©©©©©©©©©©©©©©©©©s©©©®©©©®  
BIRMOS RŪŠIES BARBEBNe| 

Nukerpam plaukus vyrams, raer-sg 
girioms ir vaikams. .* - g

Tarime visokių kvepiančių tonl-g 
kų plaukams. . g

Ateikite ir persitikrinkite, aš ti-s 
kiu, kad busite patenkinti. ■ ' ©

įi

G Š.' B AB E N | 

116 DORCHESTER AVENUE© 
. SOUTH BOSTON, MASS. g 
(PRIE PAT BROAD1VAY TUNEt’lO) g

J
ITeL, So. -Boston 2488 $

DU, J. C. LANDŽIUS į 
■* LIHTUVIS GYDYTOJAS IR f 
g . CHIRURGAS. ©
J 506 BROADWAY, g 
f BOUTHBOSTON, MASS, | 
f (Kampas G S t ir BroadwayT g 
© VALANDOS 5 9—11, 2*^4, .-> 7-MJ g-

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS' — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St.,So. Boston, Mato, 

VTCE-PIRM. — Antanas Rąstelis,
146 Bowen St*, So. Boston, Mass. 

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

PIN. RAsT. — Juozapas Vinkevlčlns,
906 E. B’ivay, So.' Boston, Mass. 

KASIERIUS 7- Andrius. Zalieckas, ,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mas& 

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

D. L. K, Keistučio dr-ja laiko mčne- 
ilnlus susirinkimus kas pirmų nedči- 
ilehį kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashlngton S t, Boston, Mass.,. 6-tų v, 
rakate. Ateidami drauge Ir naujų.na- 
•lų su savim, atsiveskite prie musų dr- 
los prirašyti. '

LAFAYETTE REALTY' COMPANY 
Mes perkame ir pardiiodaine namus, ūkės, krautuves ; ap- 
draudžiam namus, rakandus, automobilius, sužeidimus ir 
tt. Su visais reikalais kreipkitės į mūs agentūrų ir būsit 
užganėdinti, ' ' ’ , ‘

LAPAVETTE REALTY COMPANY 
.IlEĄL ESI'ATH & INŠERANCE

456 Mąssachusetts Av’ėnue, Cambridge, Mass,
VINCAS J. DEGUTIS ir DANIELIUS F. STR.OKAS, Savininkai. t-

M (APDRAUDIMAS)
® .
$ Imant Insurance" ( Apdraudl- 
Imiį) mio ugnies ant namo arba 

iititomobilians nelaimės ir pavo- § 
ginto arba sumušimo krautuvės B 
stiklų, tėmykitė Idant apdraus- & 
tumėt per atsakančias kompanl- & 
jas, idant nelaimei atsitikus gnu- g 
tumėt pilnų atlyginimų. Mes re- © 
presentuojam tvirčiausias ir ge- S 
Maustas kompanijas Amerikoj Ir g 
mes užtikrinau! pilnų atlyginimų S 
nelaimės atsitikime. Boston’o g 
žymiausi lietuviai biznieriai ir ® 
profesljonalal yra musų klijen- g 
tai, klauskite jų apie musų pa- © 
tarnavimų. " P

EKSPERTAI UGNIES | 
APIPREKIUOTOJA1 |

Apdraudžiant namus, rakiui- S 
•dus, automobilius ir taip toliau, ffi. 
kreipkitės į mus dėl geriausio ® 
piltarnayiiub Naujoj Anglijoj. & 
Apdraudimo skyrius' pa vadavys*. ® 

® tą JONO K. KAZLAUSKO. ■ | 

I VINCENTA. JENKINS1 
t jS _ _ _ tj.
| 6 Beacon St., Boston, Mass. | 
1| Tel. Huymarket 5340—5S-11 1

fe

ŠV. JONO ĖV. BL. PAŽELPINES 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS —. j. L. Petrauskas,
250 Goki Št.._ So. Boston, Mass. 

ViCE-PIItM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

PROT. RAšT. — Julius Savickas,
111 Boiven St., So. Boston, Mas& 

ITIN. RAŠTININKAS — J. švagždys,
.171 W. 5-th St., So. Boston, Maus, 

KASTERIU S - A Naudžiūnas,
885 E. Broadway, S.. Boston* Mastk 

MARŠALKA — J. zalkls,.
7 Win£iėld S t, So7 Boston, Mass. 

'rauglja laiko susirinkimus kas trečių 
ledėldlenl kiekviena mėnesio, 2-rų vai. 

po pietų šv. Petro parapijai salėj, 493 
S. Seventh St, Sonth Boeftont M&MU

■*’

jį.

tV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAL

Blžb. MIelniklenė, pirmininkė, 
r 44 Cedar St., Hartford, Oonn.
C. Labiėklenė. vice-pirmluiukč, 

90 Sheklon Street, Ilartford, Conn.
P. Labicktenė, iždininkė,

44 Madison St., Hnrtford, Conn, 
Marijona Katkauskaitė, fin. raštininko, 

16 Atlantie St., Harttord, Conn, 
R. Pundzlenč, prot. raštininkė, 
... 19 Wąlcatt St, Hartford, Ctam* 
šios draugijos suslrlnkinml būna ka« 
antrų nedėldien| klekvlęno mėnesio, 
balnytlnėje Balėje. .

iv. KAZIMIERO R. K. DR-JO8 
B0ST0Nt MA8S. 

VALDYBOS ANTRAiAL
k * _ J. * . • ' - •

PIRMININKASVI PŪliHiiihik- . 
314a S-tli St Tuk So, Ik 3335—M- 

VKJEJ-PIRM. J. JamŠa, .
440 B. Stų So* Boston, ShM. 

PROT* RAŠTi"**. A, .Janušonio 
. 1426Columbia Rd„ S. Boston, Magi,

VIN. RAMV> K. Kigw<
428 Ę. 84h št, SQ. Bokb3ht.MaMr 

ižDiNiNkAS — ų tneiaiv
- ll.t Bo\veii St, So. Boatonį Maja. 

TVARKDARIS P,. Laučkn, 
31$ E. Firth Stv So. Bustom MaM 

DBAUGLTOŠ ahralūB totkale - 
. 86$ Brokdą’tyį -Sm Bostętt, ĮIMA
Draugija »ayh auįĮtrinitfmut^raiięų &rt 
nedeldienrklckvlčno mėnesio l*mt vnk 

; o i . -i# pietų/ parapijos avetalnffjį B( fciOi Dėstmij MllSS. Sownth St* S<k Boston, MaM.

ršytojos amžis, kuo ji ;-x. 
ima, kokį moką darbą, kaip| *|* 
didelį ketina įnešti įnešimą ; 
ir .Išjok skolina vienuolijai. ■ 
Prie prašymo reikia pridėti Lt4 
vietos klebono ar kurio pa- A 
žįstame kunigo liūdi j imas a- A 
'Ine elgęsi ir gydyfojo liūdi- V 
j imas apie sveikatą. . SerJ Y 
gančįos užkrečiamomis ligo- . 
mis,; kaip autais dž&ya ar X . 
ūkių liga, vadinamąja fra-Į A ’< 
cįoma,, " negali: įntipmmiosr|* . . . -7 7 '

4 draūgininkes. ’

<4X0

BDSTON'Ū IR APIELINKIĮI BIZNIERIAMS
Turime labai gražių sieninių didelių Ir ma- 

Ž<I<ALBNDOBnji kurie jūsų udrotmutą kad 
tokie biltų "laikų- atspaiidintų prašomi -ateiti į r *t* 

‘ ‘Darbiiiinko’ ’ raštinę ir. pasirinkt i. Pasirinki- 

m.as didelis. 7 . . . ‘... 'A .■ /

‘ Tre.sA T3-M ti'ttĮfc. v J, So iii H J3ąahinf įtos.
• . : * - .... . ’ • ■ '

- i 
TJT
YY- Y c*

Tik ką išėjo iš spaudos 
skaudinti ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
cliorąins vartotu Lietuviški 
-paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 ėenfai. Imant 100 
parduodamą už 5 dok

“DAKBliįNKAS”
366 BrbadwąS
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