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ZEPPELINU GERIAUSIA 
LĖKTI

nijos kompanijų dirbtuvėse. I^ai 
prasidėjo užpuldinėjimai 
svetimšalių. Vienas anglų J*’, 
kareivis, kurs patruliavo “lZ

Kaina 4 centai?

PAKĖLĖ KAINAS

m<>k

VSL SUSIGINČIJO

vra apie 20.

Tai buvo
■o v:ų

KIEK KATALIKŲuz-

Tą ang 
o ictab<

Franeijos valdžia, kuri ttt- 
tabako monopoli, pakėlė ■

pas: Ii ilk.' 
iii. nor' v

• SPAUSTUVIŲ DARBININ-

SUSILIEJO PENKIOS 
KOMPANIJOS

STATYDINS DIDELIUS
NAMUS IR TEATRĄ

vyko kuratorius, auk? 
. deleg-atūros valdininkų.
iu-:jo< vadu, prokurai

LENKŲ EKONOMINIS KA-: 
I RAS SU VOKIETIJA

baisi nelaimė. Gimnazijos

STATY DIDELĘ KRAU
TUVĘ.

baigė- rašaliniu ir kt. laidy

MUŠTYNĖS SOCIJALISTŲ 1 PRAPUOLĖ VAIKAS 
SUSIRINKIME

šis liaisii'- nuotykis liūdi-j 
ja. kokiu nc<vejku santykiu į 
esama mokvklii srity. Prieš i 
porą metu Vilniuj kvotimu1 
laiku taip pat yra buvę rimt- ,

da’- kart.-- Į dukterį pažvolg- 
•. Km grabas buvo atidarė 
, ta.s. tai itasfeliėta ant kautos

Kai mandatu komi>i ja 
paskelbė, kad 14 delegatu 

piegali būti priimti dm iii ko-

. 1 š-odč. kad širdis 
Pašaukta daktarai.

Chicago. — Kaip Divine 
\\'<>rd dr-.įa aprokavo, tai vi
same pasauivjo katalikų yra 
3iif).(HM».(MM). (> kunigų yra 
312.000,

Oklahoma City. <0kia. — . 
m--’" AVest. 1b m. amžiaus 
engimu grabe jau biro bo-

šiai lėkti, kaip bitė.
pelin.u galima skrajoti ap-: 
link žemė< ašigab per ketu-i

alčj bu\m Įvykęs raudonu j u

|j<u.Ka \ei(tą nzsiuenguamas xl] komunistais susikibo.Pra• 
įpuolė duru pusėn, bet I.aw- j|ži„^va,.T„į„ klt,115tis. bet 
irynmvK-ms suspėjo dar kelis :t|l • kp,isll, ir

PoptefiM PIUS n Bakoj

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiškąją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

Kooperatyvta m 
Sąjungos
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Kinijoj streikai 
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Kinijoj judėjimas 
svetimtaučius didėja. i..... ..  r-*- ’ - i......

saii<-lia.ju.jv. kur pirmiau-?1'”?

atsišaukė aukoti i streikinin
ku fondą kad sėkmingiau 
eiti] kova prieš svetimšaliam

Iš Ilong-K
taučin motore?

ginu. Gi tame mie 
svetimtaučiai a n- 
laukia ir žiūri, kas Imis.

svetimu va'i<tvb

13 karo lai vi
Daugiausia tu 

Šanchajuje.

Hu.1' F.ekener. Z<r>pt'

būtu lėkti zeppeiįni
kau Amundsen turi 
dvtis ZepnoĮįoa k< 
šiaurės ašigali.

kim

SKOLINSIS S15,000.009
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MENKAS VAISIU UŽDE-
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SUNKIAI SUSIRGO ; RĖJIMAS

Pram-ijos ’>'aršabm T-.fr' • \V. A - . -- Vg-ėkv'
'linkiai 'iisirg ■. Ji' pagavo t '• ’ •< .< c • < ■ ’ ■ * o t -i' t; ■ s, k • ■! b ?.

'imkias Jogas. i kad 'i.•>')■ * ■■.O'm ’;■/•’>■' f ’ :■ 
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KADA ANGLIJA BUS 
SAUSA

■bu ši,.?'.' t bu< ant 1 (' nm>Š 
'n\'/;;m. "■ m 'm-nai.

KFMTKALU PRAMONĖS 
PAVOJAI

glija būsianti sausa ’oėgvje

59 MAIŠTININKAI ŽUVO
Pietinės Amerikos respult- 

■ likoj Čilė buvo kilos maištas, 
i Susirūmifne su valdžios iėffo-

Gegužės m. B d., prieš pi 
valstybinėj Lelevelio gimna- : 
zijoj (A. Mickevičiaus g-vė.' 
tuose namuose, iš kur išmes-

kl. kvotiniai. Vienas tos kla•; 
sės mokinių La\vrynovičius. 
jau dvejus metus išsėdėjos 
VIII ki. ir dabar neprileis•'|įa(< 
itas prie kvotimui (kiti sako, i 
i kad ta diena neišlaikęs fiz 
kos kvotimų) išsitraukė i 
kišenės revolveri ir šovė 
ten buvusi direktorių Bie-j 
ganskį. tačiau nepataikė.! 

I Direktorius po pirmo šūvio Į

Kruvinas raudoni ją 
susirinkimas

, ................... ............ūktam policista
J-cktorni rankon. Tuo laiku '!<ai ,,„1,,.^.,. 11:ls:r„(iF. t. 
jkm mokinau nutvėrė Law- iau b,,v„ OT,,k.
Irynovvh-nin-ž.peėiu irsteriąė- pas;..a!.,. > o-, v,
-st parversti žemėn, bet jis „is,ai b(.sa f..
?lar suspėjo ^traukli ii kiž<- p,,, k,„:a, ^tai h,|v„ 
Inos granata n- kiek pastūmė- _p...)dnris lank.

-gHmo s.iięs, 1 a.-iau uranu- A-reštu nebuvo darom;
KREIVIUTĖ.
taip gražiai-ptfsicodo -avo pri—įll-PP0 s;" (.'s- Tačiau grana

ta sprogus. Po baisaus 
trenksmo atsipeikėjusieji iš-

lūs. kitas mokinvs Domaus-b-, ,• 'Uio tm'm; : 
is pertrauktas perpus. tro-!
ias mokinv> Obrepalskis i 4

taip pat' VOS NEPALAIDOJO GYVĄ
linkiai

Londonas gal liks 

be laikraščių

•Jaiiknv.skis. Saloj 
aikinta. sudraskyt 
i>. grindis išdrab't 

mosaunliai. visa aptašk

>li(-.jo Į labai liūdna ii- baigią

,AV\ omine-. Kansa< ir T’tah 
!susiliejo penkios žibalo kom-

T

D

NEDARBAS PADIDĖJO
X(V V o 

komikai ino 
balv> marį 
da rltinmiv; < ikato' k'"'”- . •• 
kalu pranuTnėje. Dabar ke hm 
mikalų pramonėj pust rečio, dai ė keletą' kasvklų ir be

ja pakėlė ,

u <1. Iiedni’hiii
W;.

K

/■UJU L' Ilki i o:
L'uk'j"'

iki n

■SIUS KOMISIJĄ
RUDENIOP

ikalavusia.

IRGI “DIDVYRIAI!’'
1’11.VISKIAI (Vilk. ap>k.).
ie.'(i;'\ įe IlliO .'"Tiai .š g.VVen- i

a adinama*. Tai vaikezai 17-2U

g’i <-1 w la m i i:

a<iinsi> Argo Oil (*o. Jos 
iir4’:i’. šiokia šgtt.OtVt.bOO.

PASĖJO DAUG MEDVILNĖS

kiek ne-
kuomet ikšiol. Apsėta 45.- 

akerių. Tai šešiais 
nuošimčiais šiemet daugiau. 

;r p-ų .negu pernai.

North Adams, Mass. —
Miškuo-e paklydo ir negrįž
ta vaikas 11 m. amžiaus. Jau ' 
ištisa savaitė- kai jo nesuran
dama. 1'agalios sargybiniai 
su trimis vokiškais šunimis 
pasileido į miškus. 100 žmo
nių ir try> šunes lando po 
miškus pa\\\ (!U';o vaiko ieš-

Taika' yra biznieriaus sū
nus. Buvo nevisai sveikas 
ir todėl atsigauii pasiųstas 
At fanuos. [’tarninke jis 
kieme bovijosi ir netikėtai 
dingo ir ikšiol nėra apie jį-

ri
kainas ant visų savo prodnJfcL 
ių. Yra spėjama, kad dėl' 
brangumo tabokos rūkymas., 
turės sumažėti. Valdžia ap- • 
lekuoja. kad nežiūrint ir į 
mažesni rūkymą valdžia tu- 
Tęsianti per metus ineigų 
2S0.0<,'0.00(1 frankų daugiau,

AViiliam B. iIearst. garsus 
savininkas laikraščių, kurie 
.•'airiuose miestuose vadina
si " Amej-iean'a.i'” ir Arthur 
Brisbane, tu laikraščių ben
dradarbis. pasiryžo New 
Yorke statvdimi du namupo 
20 aukščiu, viena namą 10 
augšč-iu ir vieną teatrą. Tas 
viskas atseis *7/*>0.000.

PRIGYJA AMERIKOJE

\ n ’.a< 1 izimdzi-Drimdri 
grupes artistas. p. J. Bikinis 
apsilioka Amerikoje, apsigy- 
vt no Broi11 ic ir Įstojo | 
Darbininku Sojmigą. P-nBB

>•■;- d- '• vm.< L. D. K. & 
•< mm i’- : ir.--, nr ;rramo8%

lis bus dideliu1-mm Diki 
pliusu niū'-u organizacijai ft* 
ateinančiam seimai. ‘1 ko. Vakarai' užpuldinč ja pra-1 KIEK TABOKOS UŽAUGINO 

!< ivius. stiundydnnii ir įvairiai i *
biaurodami. () praeivis, jų; M ashington. — Belgijos 
užpulta.', bi|o ką sakytu kad konsulas skelbia, kad perei- l nuersitetų.

nan komisija tar-,ne'iunuštu. kaip ir buvo per-jtais 1924 melais Belgijoj ta-jakndvn'i.iu ir kitokių * 
nai. pMikos auginta ant B.R50 akc- slėsniojo muksi > mole

Ar dera leisti piktintis Žmo-^’U ženM’S ir kad užauginta *Suv. Valstijose vra 
------ Tai dau- įstaigų namai ta

ibiu mokėjimą A-

;. mikalų pramonėj pustrečio daič keletą' kasvklų ir he j < eko-Shvnkija ketina da- nims tokiu piemenų elgesiui į 15,031,000 svarų. ...—. ------^2., ........   ~
- Rvkio darbininku mirstaidau- darbiu skaičiun nrisidėio 43.-irvti žvgius toie nat linkmė- Milic.ua tao reikalu turite au- ’RMMk. JMflgU bile kuriais ki- |779,07^558»- JuoM>

>.

Milic.ua


BEDIEVIAI lt MUSįl M- 1 "
RAPIJINĖS MOKYKLOS

si&Iv__ ——

DARBININKŲ KO8P0IATYVĖS SĄJUNGOS 
. APSKR. SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

(THE W O S K E R )
KlCBHiBhed every TUESDAY, THLBSDAY and SATURDA5

— by-----------
B^ŠfcinffT JOSEPH’S LITEUANIAN B. C A.SSOCIATION OF LAjBOS

-"Batered •econd-daus laatter Sept 12, IKI 5 at tbe post oZt've at Bostou,
' antie- tiie Aet of lltre-o 8, loTJ.”

vJtfM9tance •alllia et snec’.al rate op-..•mage provided for !b Sectlon 111M-

SUBdCHlPTlON KATES x

r

<«ariy...............................
Boston and suburbs . .
ForeUm ccuntnes yeerty

Tankiai mūsų bedieviško- 
spaudoje randame biau- 

riausius srraipsnius šraeię, 
žiaurius parapijines mokyk
las. būk jos nieko gero vai
ki] neišmokina.' kad parapi
jines nmkyklos tai lindynės 
tauiMiiiio. Kili skelbia, būk 
vaikai einamieji para])ijines 
mokyklas apturi žemesni 
mokslą, negu vaikai einan
tieji viešas niokvklas. . ci.n« 
imi paduodame vieną faktą. 

$4.5(-Įkui is turū-rii mūši] laisvama- 
15.5b j
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NETEKOME TRIJŲ
VEIKĖJU

Tepada

nas.

Ai

ko iri j: 
rė Ai;. ■ 
binii.k 
rė gabi 
nansi-' 
Stone, 
biau.-i. 
senai' 
to Jai:

_*>

Delis. (L
Follulile. 1 )<•'■-
Tai, ;m: karią 
Ame”ik"- liurm 
roerik"- in-ogrc' 
jimas. .j;r b::\ 
Šocijs -ą ž: 
mo jausim > j.v\

u; ;|i!H

pašinu 
ninkijr

lūę ir buvo 
fvontąi piezū 
kiniuos?.

ji vyrat t 
Riv arcu"- 
ganizuut- ■ 
gresi v i A < 
merik< •- 
dėl i n i
šią niisbit 
nes. ka-' 
darb; <

L D. K. S. Dešimtas Sei- 4iusibostamas Dzimdzi Drįm- 
mas pralsidės ketvergę birge- dzi artitas Jonas Dtkinis, 
lio 25 d., Montellp, Mass: s v.
Roko bažnyčioje/ sii1 iškil
mingomis mišionris ir pa
mokslu 9 vai. ryte.

Ik) pamaldų delegatai 
trauks lietuviškais takais ir 
automobiliais į Romuvos 
parką pradėti sesijas.

Sesijos prasidės 10:30 vai. 
ryte erdvoje pušimis apau
gusioje Romuvos svetainėje.

Seimas eis sekamoje 
tvarkoje:

Seimo atidarymas ir 
delegatų susiregistravi
lnas.

2. Mandatų priėmimas ir 
sveikinimo kalbos.
Prezidijuino ir komisi
jų rinkimas.
Protokolu skaitymas.
Alandatų komisijos ra
portas.
Valdybas raportai., 
Perk rat imas praeitų 
metų nutarimų.
Presus ir rezoliucijų ko 
misijų pranešimai.
Kuopų ir apskričių įne
šimai.
Knygų peržiūrėjimo ko
misijos raportas.
Seimui vieta.
Valdybos rinkimas. 
Linkėjimų kalbos, 
dėkos ir t. r.
Darbininku. Amerikos 
ii- Lietuvos himnai — 
Seimo uždarymas.

T a /' i h iv gi Programai 
utverge. birželio 25 

. Try< mažės- ■ parapijos svetainėje* 
re i pau i<o pa-j AVeb<ter St.. AIontcllo.AIa: 
syk:"' moki- iIšKILAIINGAS BANKIE- 

|TAS delegatų priėmimui ir 
■Akas pavyzdis/u jais susipažinimui.

■; ku< 'iiiet dir- i čia dalyvaus lietuvių ka- 
•'*! ai vi’a vi-kpiki

- atidalyti akis ir sykiu 
•vri Šmeižiančias bur-

Katalikai žino apie koky
bę ir rimtumą parapijinės 
niokvklos.

pri nam
as a išna

loma natriotine
Bciiovo’eiu and 
Ordų r <>f Liks

ra Kol liestą 
vi) nuduoda

i įloti kokis 
ipuieiį. nei

ip'tll->1.0 11

Pirmutine ii 
dovana iš tūks- 
įlyti; .<raip<ne-

autams

ii.iiim; nb>i<\’kl
.o <ka; t yloj a m

1.

4.

6

9

1'1

11.

II2. 
<13.
i 14. pa-

d.
20

visuomenės vadai.
miesto valdininkai

anas Ims begalo 1 jo

sim;

AR PRALEISIME BE
NIEKO m. ]L

"Si Lšiks:: ""'. j. 
.tojai žin<>. kad gegužiu 15 d.'• 
Lietuvėje :<"■:<•> bm-o ; ■■ . 
niū. T-ije ':■’>•■:■■/■• Re- ■■

' • • V. •■..•• \5.i-s-.

gybū .
turi pa>4' -s.

D

I).
■t

(11 n žmilsias K oneerlas

J’ėtnyčiojc, birželio 26 d.. 
parapijos svetainėje, pui
kiausias dailės židinys: daly- 
aus visos gabiosios ir stip

riosios spėkos, k. i. choras 
.su gerb. savu vadu J. Baniu 
(priešaky, plės Česniutė ir 
iAlonikaitė ir k. Iš svetimu

oju bus gurb. dainininkas ir 
ik;u I piani>tas R. Juška, p-lū Gry

latvi! baitės. p-nia Skudrienū ir 
daug kiti).

Reikia priminti, kad abie
juose vakaruose dalyvaus vi- 
-11 iu> m;, iimas ir niekad ni'-

RUGIAPIŪTĖ
pana-'! n- m:m 

||j.' sujunda ; m
jos pa r.'m: v
Raudon:;-: - K 

|<>paraim: k. • • 
Jąlidarii'v ■- ■
Lietuv.ęc R.i 

žilis imt m.-i inu; 
dtn ba-- ! 

-tas, kad a jird i 
gfįk- -Vargūl i m. k;

-<■1-0 10

aaura

; lb d i

£Vxiaip jau F 
C'ra e.-iib -' i

U' Ar no])ri' • ■; •< ;1 
Ei Ittėi’ikečini ka nor< padarvt 
®Wekšniečiams ? Mes tikime

ir Iii lidenbil r:

-oj' l imk \ k b > J1 lis. 
'•> kad -i> i moti ki
lai-! a Hi.iii iani> akis.

filiai yra tai tautos, 
lietuviams yra pavyzdžiu.
Reikia tikėtis, kad( kai lietu-

kurios

jKaip i k apimti zenito 
Laukai rūmų jau nušvito.
I.y u i'-mlv'- linguoja -tmbai
Nunokę bąli' .jau p-rlai.

Čiauška p ausyse įveiksi 
Žvangė-y- ir dalgių aidai.
Aplink:, tik čerška ir štai —

Kaip ežero Vinys bailiai

Ir pakirstas .-tieka.- nusvyra, 
1\<> rasos gaili ašarėlė nubyra’

Pul nirlis

Pereitais įimtais Suv. Val
stijose anašvedimn hnvn 1 -

Draug moterys, vyrai dainuoja 
Valo rugius prakaituoja.
Džiaugias kiekviens “duoaps

\ ibi džiaugėmės jo gabu
mais praeit*] žiemą, nenorė
jom jo išleisti iš savo koloni
jų, tatgi nepraleiskim L. D. 
K. S. šeiminių vakarų. — pa- 
simatykim su p. Dikiniu ir 
kitais artistais-menininkais.

Ekskursija
Subatoje, birželio 27 d. bus 

delegatų ekskursija į di
džiausią Amerikoje Douglas 
čeverykų dirbtuvę ir kitas 
vietas.

Delegatu Sutikimas
Ant stoties bus priėmėjai 

ir iškabos rodančios kelią 
linkui svetainės ir bažnyčios. 
Telegramai*ir Sveikinimai
Telegramus, laiškus li

aukas siųskite sekančiu ad
resu : LHįCS. Seimui, 17ū 
A mes S t., Montello, Mass.

M ūsu T roški m as
Alės trokštame, kad seime 

būti] kuodaugiausia delega
tų : kad visos kuopos ir aps
kričiai būti] pilnai atstovau
jama. Gi tolimesnės kuopos, 
kurios negali atstovauti as
meniui, kad prisiųstų savo 
įnešimus ir šiokias tokias au- 
kclcs. L. D. S. bonus, penki-

Laukiame visų ir prašome 
skaitlingai dalyvauti mūsų 
parengtuose programuose.

Seimo Reng. Komisija

SEIMAS JAU ATĖJO
Lietuvių Darbininkų Ko

pė raty vės Sąjungos Seimas 
jau prie gražiai montelliečių 
darbininkų išrėdyto Romu
vos bromo: už kelių niomeii- 
tii prasivers svetainės durys, 
susirinks iŠ daugelio miestų 
miestelių daug darbininkų

sinius. Klausimi! bus viso
kių: vieni didesni, kiti ma
žesni, vieni labai svarbūs, o 
kiti ne taip: vieni sukels di
deles diskusijas, pasikar
ščiavimus, o kiti praeis la
bai lengvai, be didelių deba
tų ir ilgi] kalbi]. Žodžiu sa
kant. numatoma, kad sei
mas bus labai turiningas, gy-

svarbiausių! visame mūsų

Patartina visoms, kad ir 
tolimesnėms kuopoms siųsti 
kuodaugiaūsia rimti] delega-

ja. įvertina jos idealus ir yra 
pasiryžę nenuilstančiai dar
buotis dėl darbininkų gerbū-

Montviloje delegatai jau-

nes Mentalios darbininkai y- 
ra tikrieji lietuviai darbinin
kai. kurių širdys pilnos lie
tuviško svetingumo ir neiš
semiamos meilūs.

LDKS. N. A. Apąkr. me
tinis suvažiavimas įvyko birže
lio 14, 192^, Parapijos Salėje, 
492 E. Seventh St., So. BĮos- 
tone, kurį atidarė vice-pirm. 
J. Jaroša, 1:45 po pietų. Ne
sant nė vieno iš gerb. kunigų, 
maldą atkalbėjo vice-pirm,

2. Suvažiavime dalyvauja 
33 delegatai ir atstovauja kuo
pas sekančiai:

1- mą kuopą, S. Boston, Mass. 
— P. P. Daužvardiš, J. Guze- 
vičia, J. Jaroša, V. Valatka, J. 
Valentas, P. Morkus, K. Am- 
broza, J, Vinickis, V. Tarno- 
liūnas, M. Šeikis, O. JLaukai- 
tė, Al. Kilmoniutė. A. Navikas, 
P. < Judas, O. Jankicnė ir P. Mi
lius.

2- rą kuopą, Montello. Mass. 
— J. Jaškelevičius, J. Daugė- 

Ivvičius, J. Janušienė, J. Bale-

3-čią kuopą, Nonvood, Mass.
— .J, Verseckas. V. J. Kudirka 
ir P. Kuras.

8-tą kuopą, Cambridge. Mass. 
V. Sereika. V. Širka. J. Vin- 
ciūnas. J. Smilgis, A. Vaisiaus- 
kas. V. Jakas ir 0. Smilgicne.

97-tą kuopą, Loįvell. Mass.
— AL Paulauskas ii- J. A. Mor
kūnas.

pie dolerio vertės dovanų kny-, 
goniis.—Priimta. k

g) Kadangi “Darbininke” 
yra daug, ir gerų įvairaus turi
nio knygų, tai pageidaujama, 
kad ateinančių žieni^ kuopos 
parsitraukti) tų knygų ir ren
giant vakarus duotų prie įžan
gos už tiek knygų kiek už ti
kintą yra mokama; gi centras 
tas knygas kuopoms turėtų par
duoti be jokio pelno.—Priimta.

Ii) Reikalauti, kad centras 
siuntinėtų laiškais kuopoms 
tikslias atskaitas, kurios paro
dytų aiškiai iš kur kiek pinigų 
Įėjo ir kur ir kam kiek išmokė
ta. taiji kad kuopos žinotų visų 
administracijos judėjimų — 
Priimtu su pastaba, kad tos 
atskaitos, kurios išduodamos 
seimuosi'. ats.pauzdinti brošiū
rose ir išsiuntinėti per kuopas 
nariams.
i) Pasvarstyti p. Vieraieio 

pakeltų klausimą apie ūkio 
pirkinių ir siekimą prie darbi-

no.—Primta.
j) Ruoštis prie vakarinių ko- 

p-ratyvių kursu steigimo atei
nančia žiema.—Priimta.

dau-

J. Meškauskas ir Al. Karčiaus
kienė. 1-mos kp.: AI. Abračins- 
kas. 2-ros kp.: J. č’eivokas ir 
J. Pauplys. 3-čios kj).

su-

šie: pirm. J. Jaroša. padėjėju 
A’. J. Kudirka, rašt. A. A'avi- 
kas. maršalka K. Ambroza.

4. Afandatų peržiūrėjimui 
ir įnešimų sutvarkymii komi
sija: P. Daužvardiš. P. Kuras 
ir J. A. Norkūnas.

5. Paaiškėjus, jog ne ant vi
sų mandatų yra kuopų dv. va
dų parašai, išreikšta pageida
vimas. kad ateity būti] stenida- 
masi gauti ir dv. vadų parašus.

6. Kuopų įnešimai seimui:

1 - m o s i o s kuopos: a) 
Pakalbėti apie “ Darbininko’* 
išleidnėjimą ir didinimą.—Pri
imta.

b) Aug uti tinkamus žmones 
koperacšjos vedimui; daryti 
tam reikalui fondą, jeigu būtų 
galima leisti bent vieną jau
nuolį į darbininkišką mokyklą. 
— Priimta su pastaba, jog ats
kiro fondo tam reikalui ne- 
steigti, bet kreiptis į Federaci
ją ir {įrašyti kad ji skirtų tam 
reikalui bent vieną stipendiją.

c) Kelti kuosmarkiausiai ko- 
pcracijos idėją; raginti narius 
kuoarčiausiai susipažinti su 
koperacija. C i kad tą pasiekti, 
tai patariama visiems nariams 
Įsigyti L'osio ir kitus esančius 
“Darb.” kopt1 ratyvės dvasios 
veikalus. Taipgi stengtis na
riams. kad sakomieji veikalai 
būtų kuoplačiausiai paskleisti 
lietuvių tarpe. —- Priimta.

d) Kurti bendradarbių fon
dą ii- iš jo mokėti pinigais ge
resniems rašejams už tinka
muosius raštus. Gi geriem.- 
korespondentams. ypatingai, 
studentams, duoti atlyginimą 
knygomis.— Priimta./ j

v) Laikraščio sustiprinimui 
ir -ocijalių-ekonominių klausi
mų platesniam išgvildenimui 
turėti metuose bent porą kon- 
-kursinių temų. t. y. redakcijos 
štabas arba centro valdyba nu

a) Organe turėtų tilpti 
Jau moksliškų raštų. — Pri
imta.

b) Sumažinimui išlaidų
jungti sekretorijato ir adminis
tracijos urėdus i vieną, t. y. 
kad sekančiais metais sekreto
rių.- ir administratorius būtų 
vienas žmogus. — Priimta.

e) Kreipti daugiau domės į 
talpinamus laikraštin raštus.— 
Priimta.

7. Delegatų įnešimai:
a) Ateinanti rudenį skelbti 

bonų surinkimo vajų. — Priim
tą.

b) Pasitaikius amerikoniš
kai šventei galima laikraštį tą 
dieną ir neišleisti, bet apie tai 
išanksto pranešti per laikraštį 
kad tai]i Ims daroma. — Priim
ta.

Ceg. 26 d. traukiniu atvyko 
Kaunan žymi lietuvė veikėja 
Amerikoje ponia NausčdieM* 
į stotį atėjo sutikti atstovės or-. 
gan i žarijų:

Ponia Galdikiene, ponia B|s4 statys temą ir paskirš vieni), 
trienč. p-lė Avietinaitė. Lietu
vių Katalikių Moterų Centro 
Tarybos.

Ponia Girienė, Lietuvių Ka-
Ulikvų Moterų, D-jo» Kauno

dvi bei daugiau dovanų už ge
riausius straipsnius toje temo
je. — Priimta.

f) Daryti rudenį kokių tiijy 
menkių naujų nątiu U “Dtf-

grąžino tikieteliij šakneliij bei 
neišparduotų tikietų knygeliu, 
parašyti joms laiškus, kad kuo- 
g.r.'ičiausiai prisiųstų. Gavus 
tikintus, duoti progą išbandy
mui giliuko. Po to įtaisyti 
“l)-ko” adm. registerį. — Pri
imta.

d) Rengti da vieną apskričio 
geru ži n ę- i š va ž i a vi m ą. Vieta 
nužiūrima Lowell. Mass. Lai
kas rugpj. 29-30 dd. Išvažiayi- 
nidsurengimu rūpintis pavesta 
apskričio valdybai ir 97-tai 
kuopai. Loveli. Mass., pri- 
gplbstint Centro Valdybai.

8. Išvažiavimo rengimo ko
misijos raportas. Komisijos 
vardu raportą ir atskaitą duo
da J. Smilgis. Ineigų turėta" 
$368.03, gi išlaidų $241.68. gry
no pelno liko $126.35. Rapor
tas prim tas.

9. Nutarta išreikšti vieša 
padėka per organą gegužinės 
rengėjams ir 3-Č-iai kuopai, ku
ri ypač daug dirbo kad išvažia
vimas būtų pasekmingas. Taip
gi pasiųsti 3-čiai kuopai padė
kos laišką.

10. Nutarta siųsti nuo aps
kričio <lu delegatu seiman.Ren- 
kant iš keturių kandidatų dau
giausia balsų gavo O. Jankietie 
ir V.- Jakas. Delegatams nu
tartu apmokėti po $10.00 iš ap- 
skr. iždo.

11. Išrinkti sekanti organi
zatoriai: J. Jaškelevičius, V. 
Paulauskas, J. Jaroša, P. Gu- 
dasir J. Glineckis. ,
L jli Apskritys DaffeidKtriiči



.ton’ų per L. Vyčių ir Darbmųa-

ONIZAGIJOS

ir pa- ir-^i ant nanlos su rakandai* arba be

449Isdsaa Avė.. Bochester N Y

V

AR TAU REIKIA MORGIČIŲ 
PINIGŲ? NESTROKAVOK.

mašinėlės. Klauskite laišku likt 
:t’ir 366 Brosuhvay, So. Boston, Mm

&

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio" name)
Omo VALABDoe; nuo 9 iki 12. ana 
1iki « ir nuo 6:30 Iki 9 vakare. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. diena 
bubatomls nuo 9 iki 6 rak. Nedi 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

Pniešknn savo vyro Pr:iu;> Užupiu 
pinaiaus įryveno Cumitola. Pa. Kelin 
ii metai kaip txeg:tv.mi nuo jo jokios

DR. A. J. GORMAN 
JGDMAU8KA8)

7M Matą St, Mostelio, Kast.
(Kampa* Bnmd 8t,rwt 1

NAMAS ANT PARDAVIMO
BROADIVAY. So. Boston’,', gmžfepisioj 
vietoj, JO kambarių, visi Įtaisai. Pigiai. 
Mažai įnešti. Arsišankit. 1>P. J. !.\X- 
DžIi'S. :;si B’way, S. P.. Tel. S. B. 4000

NAMU SAVININKAMS
Lietuvis k-irpeiitoris. ’H'ntorius ir l.il- 

<leris. Darbą .atiteka sąžiningai fr už 
prieinamą kalną. Kri'i;.?^: J. TARI’- 

I is. 24'_’ \V. l'jftll Street, S r,!ih . ii.

flTOSMIMAS
SO<t Maru nto»as po 5-kis kamba- Tto^.caMnej, cetvs, rehik»> neša 542 kaina tik $3.u(O. KLm^Elt 

A- PEEVOKAS. MS K. rtroaU 
įray, &xrth Bosttm, Mass.UE?0S-JULY4D.,1925

AirT NUOSAVO DARŽO 
0 a k1a n d Srove 
East Dedham, Mass.

Šeši kambariai ant rvmlos mi visais Kvifria svečius iš visur atsi- 
į.«^K T«M ™ .„-s lanĮyt. (23_.W)

Draugija

Tei. So. Boston 270 
J. MACDONELL, M. D, OaUflM tutikulbCti ir fistuvii^ai 
onto tmandos: Rytais iki 9 vai.

HIGH SGHOOL
RElKAI.INUA MERGAITE .lirbtl

Reni E.-irie per vr.kiiciją įnik

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
v*L 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet 7 1kl9v>k.
889 Broadway, So. Borto*.

H_______ TeL So. Boeton 288L

kad tavo motina ir ^įtėvis mirė, liko 
tati tikis. Ars-iliepkio, jei sjvjs. Kas 

eiksitės pnuušti. už ką 
f. I'ZI PIENP, Menk,- 

niiintu vai., štiltiu ;:ps-

PARSIDEDA NAMAS, 
Geras ir piglaL komltSinę nereikia uiei- 
tom.tto<>kėfi,T»es ąfrpnte savininku^ eju 
kiiia* 3 .*tm> ntlj3 imnlmrl^į fiiųtrl 
•eras janlas ir lei<lfywos jiermiii.<’.vl :m- 
rndžlaus jau papsmintn. Dtbal gera 
proga. NeslgsUės -kas pirks. PAUL 
MIŠKINIS. 291 W. Tlilnl St.. So. Bos
ui. Muss. (B-2i<)

Peseta foriu,~’»i y t<iMtoiausiU£ m les 
tas (r ant vietos gerai prižiurtam, grei
tai ir pigiai darbas atliekama. Reika
le kreipkitės 324 E Su kampa* Br<sul- 
ivav, S<». Pastoti. M.-rss. Tel. S. B. kT.|. į 
!:<•>. Tel. 1 »<»reijesier 3uS2-\V. (L.-g!)

. Lietuvis.

tos pėtnyčios vakare 
ro bažnyčioje atsibuvo 
iškilmės, kurias suren-, 
talystės Maldos drau- 

rpegerbinmi (Saldžiausios 
ies Jėzaus Širdies. Žmo- 

Ifcnvo pilna bažnyčia taip 
ant didelių atlaidų, nežiū- 

4kad ir oras buvo gan šil- 
Suvirš 300 narių Apašta- 
Maldos Draugijos daly- 

jįikiškilmėse. Visi in corpo- 
katmaršavo į bažnyčią su 

ija, kurioje dalyvavo vi- 
altoriaus berniukai, 400 mer- 

pasirengusių baltai ir 
susiu raudonais kaspi- 

berniukai su raudonomis 
is, ant pabaigos keturi 
us berniukai nešė pa

tų. stovylą Saldžiausios 
es.

V Gražų ir pritaikintą pamok: 
^pasakė Kun. F. IV. Strakaus-

Pabaigoje atsibuvo Introni- 
-Žacijos iškilmės. Kiekvieno su- 
.sirinkusio širdis buvo sujudin
ta regint tą gražią ir ispūdin- 

= ’gą iškilme. Pabaigoje buvo 
• palaiminimas švenčiausio Sa- 
t kramento.

P METINĖS MIŠIOS
;■ Apaštalystės Maldos Draugi- 
t jos metines mišios buvo sekma- 
j dienio ryte 7:30 vai. Visi na- 
t fiai dalyvavo ir laiko šv. mišių 
fyisi in corpore priėjo prie ko- 
ĮjSttunijos.

Jonas

■ MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI-
1 > MAS
t Moksleivių svarbus susirin- 
^Efinas įvyks utarninke, birželio 
^8 d., 8:00 v. v., po bažnytinė
je®. svetainėje. Visi nariai ma- 
ionėkite būtinai susirinkti, nes 

labai svarbus suėjimas.
Bus tariamasi kas-link privati
nio išvažiavimo ir k.

Kviečia Valdyba

; talikų bažnyčios, kurios pri- 
skaitomos prie gražiausių ir se
niausių Ameiikoje.

Visiems žinoma Šv. Kry
žiaus Katedra randasi ant 
Washington ir Malden gatvių. 
Ši katedra yra didžiausia ir be
ne gražiausia visoje Naujoje 
Anglijoje. Pastatyta iš ak
mens, senovės Anglų Gotikos 
styliuje. Vidurys yra kuogra- 
žiausiai padabintas. Viršus: 
priekinės vestibulos yra iš ply
tų Ursulino Vienuolyno, So- 
mervillyje, kurs tapo sudegin
tas 1834 metuose. Priekinia
me kieme yra Columbo stovyla 
pastatyta 1892 metuose. Užpa
kalyje bažnyčios, ant Union 
Park gatvės ir Harrison Ave- 
nue yra arcidiocezijos ofisai.

Šitoje katedroje sekmadie
niais Jo Eminencija Kardino
las O’Connell laiko iškilmin
gas šv. mišias. Taipgi kas met 
Bostono jaunuoliai-klierikai y- 
ra išventinami Į kunigus.

Kita garsi bažnyčia Bostone 
yra Motinos Neperstojančios 
Pagelbos arba Mission Church, 
kuri randasi ant 1545 Tremont 
gatvės. Roxhury.

ši bažnyčia yra netik graži 
ir didelė, bot taipgi pagarsėju
si stebūklais. Joje yra septy
ni altoriai. Motinos Nepersto- 
jančios Pagalbos altorius yra 
prikrautas lazdų, kriukių ir 
kitų daiktų paliktų stebūklin- 
gai pasveikusių ligonių.

Viskas čia yra iš marmulo. 
Ją tvarko Redemptoristų vie
nuoliai. Be bažnyčios yra ir di
džiulis namas vienuoliams.

So. Bostone gražiausia ir di- 
dž'ausia bažnyčia yra Dangaus 
Vartų. Delegatams, ypatingai 
Vyčiams, bus patogu ją aplan
kyti. nes yra arti prie sesijų sa
lės. ant kampo Fourtb. ir “T” 
Sts.

. Vy&tt heee baU satetia reu- . 
ginsi prie didėlio Ješimo, su 
Lavrrence .Vyčių rateliu, kuris 
atsibus Liepos 4-tų dienų Pa
langoje Lawrcnee, Mass. laiko 
Naujosios Anglijoj Vyčių apsr- 
kričio išvažiavimo. Kasdiena y- 
ra laikomi praktikai. Už ke
lių dienų surašąs lošėjų bus su
rengtas ir sutvarkytas 
(luotas spaudom ’

MERGINOS ATLETĖS 
RENGIASI

Vyčių 17-tos kuopos mergi
nos rengiasi nepasiduot i spor-, 
to dirvoje. Girdėtis kad mer
ginos organizuoja Stpiasli bąli 
ratelį. Labai malonu išgirsti 
kad jaunos lietuvaitės linksta 
prie sporto. Tikimės kad mū
sų So. Bostono lietuvaitės gr<‘i- 
tu laiku, tiek prasilavins kad 
galės stoti su kitais So. Bostono 
draugijų rateliais.

Linksmutė

BAįfctorNiKi is

ANT RENTOS
I :

PADĖKAVONĖ
•I!h Bitais, 501 Pine HIIH St., 

Mlnetrllte, pa. raflo: “Dėkui Tinsta 
p. tmltl, ut jūsų stebuklingai uita 
sytas to les, kurios mane sveiku padart 
Turtjm vhdurlų didi sutietCJimj. aki 
vio udirblnsi, galvos skaudl-jlmo. nak 
tlmisttraign. dieglius viduriuose Ir n!r 
ko varyti nenorėjau, bet kaip iš su 
nHū'Iej.iD jūsų žolių du pakelia No 
BOTĄ tai tas visas nesmagumas cu- 
maldingo ir veliju kiekvienam tmo 
gnlbtlptis pas žukaitĮ su negerais rl 

durta* o tos žolės ir jumis utj’sUy- 
PrettODc. už pakali* Atsiųsk 10c. 
o ris1 visokių toltų ir knygų katalogų 
Adresate talo:

TEL. ao. Boston 05«6^Wž

a

Tai Aš', s'

---------------------------------------------
SVARBUS SUSIRINKIMAS i

LDKS. 1 -mos kuopos 
prastas susirinkit! 
iio 23 d., 7:3U vai. 
jinčje sA'etainėje. 
St. Malonėkite v 
sirinkt i.

492 S(‘venti 
isi nariai su

Taip-gi. visi neužsimokū. 
šieji savo mčnv-inių duoki 
malonėkite už- 
Tamstų vardai j 
šiame susirinkinp 
neužsimokėsit“. ■ 
“ Darbininko” jai

Prašom v’-ų n.
1 -mos kuopos ra 

įnorio.

c-t-ntn

GARADŽIUI VIETA

EKSKURSIJA
Laivu Dansonia

Nedėlioję, Birželio-Jone 2! dieną, 1925 m VARGONININKAS
i’aioskau nedideles v: 
tu galima atlikti baž 
•zos prie Pašalinio užk

moku vesti "erai ir turiu klo
si pa'iūdy įima.. Meldžiu alsi 
kti “Darliiniuko” redakcijom

Vakarais nu<>6—b
536 K. Broadway, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE)

OR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Bro*dway, So. Boetoa
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

SALĖ BUS NEPAPRASTAI 
IŠPUOŠTA

i- Parapijinė salė ant Septinto^ 
jatvės, L. Vyčiu Seimui ir Sei- 

ėms pramogoms (šokiau 
bankietui) bus nepaprastai 

ta.
Tam puošimui vadovauja tos 
ties žmonės: dailininkė pie- 

Daužvardienč* ir Kneižie- 
Joms pagelbsti kuopos ir 

Seimo Rengimo Komisijos raš
tininkės B. Lukoševičiui e, Ba- 
.binskiutės, Savilion 
tos veiklesnės jaunos A-ytčs. 
Beveik kas vakaras susirenka 

apas p. p. Daužvardžius ir ran
gomis daro stebėtinus papnoša- 
itis. Jau vien pamatymui iš- 
pooštos salės vietiniams ir apy- 
finkes lietuviams bus verta at
vykti į rengiamuosius šokius ir

i bankietą.
Sužinojęs

SPORTAS

BASE BALL

Valdyba

kur ;:.dėsii 
isą laik:> :

pirmo PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akuievičius
LIETUVIS GRABORIUS.

Suteikia geriausj paskutini patarnirinų., todėl verta pa* jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

| Siuvėjai

g P. STANCĖLAITĖ
ž 598 East Broadway

South Boston, Mass.
Prif Flml S/]n:tro i

PIKNIKAS!
Šv. Petro 14, Hillsides

Sekmadienio popieti MeNary i 
daržo šv. Petro parapijos aito- j 
riaus vaikų base bąli ratelis lo
šė base bąli su anglų Ilillsidės 
rateliu. Lošimas buvo gan gy
vas. vietomis pasirodė nepa
prastas miklumas, ypatingai 
šv. Petro ratelyje.

Juozapas Sanda gavo komo 
run. Šis nuotikis pridavė mū
siškiams daugiau 
stumtis pirmyn, jie tų 
rė.

Šis nuotikis pridavė 
energijos 

pada-

JUOZAS M.VERVEČKA
LIETUVIS ADVOKATAS

SOUTH BOSTON, MASS.
414 W. Broadway

Tr-I. S. B. Df»lS

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Rengia Sv. Vincento Vyrų ir Moterų D-ja8righton, Mass

Nedelioje

ir>

DAKTARAS J. LANDŽIUS

28 Birželio-June, 1925
(SEYMOUR) .

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS I

' jusi:*' mntnnj ir vaiku.

PRIELANKIAI ATSILIEPĖ
Paprašius So. Bostono lietu- 

•▼ių primti pas save atvykusius 
| Vyčių Seimą delegatus gauta I 
Mbai prielankūs atsiliepimai, 
-fiuvo atsikreipta į Mot. S-gos 
kuopų, Liet. Dukterų ir Apaš
talystės Maldos D-jas. tai visų 

gausiai pasiūlė savo kam- 
s. Pasiūlymą gauta ir iš 
rų šeimynų. Numatoma, 
bus galima, jei reikalai 
visus Vyčių Seimo delpga- 
patalpinti pas privačius 
les. Tuomi So. Bostonie- 
parodo puikios dvasios.

V.

. B09T01T0 INDOMYBĖS

1 2 3 4 5
šv. Petro 0 0 15 5
TT ii sėdės 0 0 0 0 2

£ Lietuviams Katalikams dele-

6
2

7 8
1 0

1o

9
O 
0

LIETUVIAI STOS PRIEŠ 
LIETUVIUS

ANT A. ALEKO FARMOS
ČAMLIN FARM NEVVPONDž

VVILSON STREET

GERBIAMOJI VISUOMENE
darže šv. Petro parapijos alto
riaus berniuku ratelis los base 
bąli su Nekalto Prasidėjimo 
parapijos berniukų rateliu. Ku
rie laimėc. sunku pasakyti. Vie
nas ir antras ratelis šį sezoną į 
atsižymėjo savo miklumu ir lai - i 
mojime lošimuose. Į

Lošimas prasidės 2:30 po pie
tų. Visi South Boston berniu
kai ir mergaitės yra kviečiami 
dalyvauti. Tik i etų ir įžangos 
nebus. Pi rmu'ia nsipji atėjo 
gaus pirmutines sėdynes. Atei
kite visk Atsiveskite savo

,„-a , \, i

NORWOOD MASS

Šis piknikai bu< graž.m ir linksmos. Vieta graži i: 
galima maudytis, laiveliais j'a>i\ažii:čti ir žaisti. Bus pi i 
nimu. grajys ir muzikantai. B i< \ irvė’t 1 raukinius: Bri gh 
South Boston'as su Camhridge'iu.

>v”o t'žero: bus
p m nu pasilinksmi- 

•t-s su Nnnvood’u ir

Brightmiiečiai. kurie susirinkite netL-lri.j pry Ihighton’o Lietuviu

Karais ir automobiliais reikia važiuoti sekamai: Vnžiihjniit iš Bostono ir ki
tu koloniją važiuokite iki Xorwoo<l Central. iš ten važiuoti W,ilĮ><>le Street’u. iki Wil- 
son St. Privažiavus Wilson St.. važiuoti iki Parmos.

žiburiu. theiTuo tborepn. ir kinais 
cloloro medikai 
minuoju kraują

.itr.ni-
i k t; X-R:>y pnveiks’.iw. Teiptri su- 
j tfikPt pr:nr:nni« itiRknK
į O/r»o rnt/infJriK
į nuo 9 ryt" iki 9 vnknro
I 381 WEST BR0ADWAY

South Boston, Mass.
į (Antros lubos)
Į Telefonas--------------------- S. R, 400'

r TeL So. Boston 0823 
Lnmrvis dantistas

DR. M. V. CASPER
į (KASPABAVICnHI)

43S Bmadway, Beirtb Bort*
(KASPARAVIČIŲ*)

aatoadoo:
nao 9 Iki 12 ryto Ir nuo 1 JO 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vaL vakaro 
Ofisą* uMarytas anketos vakarute 
ir nadGdtenlaia. 

3OSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
t’innininkas — M. Zoba,

539 E. Seventli St, So. Boston, Mam, 
Telephone South Boston 1.Y16—J.

Uce-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Gohl St., So. Boston, Mass.

’mt. Raštininkas — J. Gllneeklg,
5 Tinimas Pk., So. Boston, Mas*

'in. Raštininkas — M. šclkis,
40 Marine Road, So. Boston, Matoto 

vasferius — A. Kam imu mis;
885 E. Broadtvay. So. Boston, Maus, 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Wtnfleld 8t„ So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čia ned£ldienį kiekvieno urnesto, 2-r% 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DR-STt LIETUVOS DUKTEBŲ 
PO GLOBA MOTINOS AV&

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’irjn. — Z. Zlčklenė,
203 W. 3-rd St, So. Boston, Hsm, 

'Ice-Plnn. — .V Janušonlenfi,
1420 Columbia Rd., So. Boston, M*m< 

rot. Rašt — O. Siaurfenė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass, 

’in. Rašt — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Mas*.

M. — O. ~ ‘
105 8-tb

varkdarC
104 6-th

traugijos reikalais kreipkitės vimdo* J 
protokolų raštininkę. Draugija laiku 
savo susirinkimus kas antr< utarnlB* 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakarsę 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston. Mass.

*V. KAZEMIEBO R. K. DBJ0S 
VALDYBOS ANTBA1AI

Pirmininkas — J. Jaro**,
225 L Street. So. P-oston, Mass.

Fice-plrm. — J. GruNnstas,
157 M Street, So. Bortoc, Masto, 

Prot Raitininkas — k. Janntoonia,
1426 Columbia Rd.; S. Boston, Mafli 

Piningų Raktininkas — K .KUkia,
8 Uatch Street So. Boston, Ma* 

IMlntnkas — L. ftvartdya,
111 Bowen ft, Sa Boatoa, Ma* 

Tvarkdarys — P. Laačka,
895 E. nftfa St, Sol Boston, Ma*

Draugijos reikalais kreipkitės visto 
los J protobobj ratttntnkt.

Draugija savo sasirnklaius laiko X* 
oeMdienj kiekvieno mėnesiu l-m« vato

Stanluliutė,
St, So. Boston, Ma*
— O. Mizgirdien*.
St., So. Boston, Mass.

D . L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS. .
PIRMININKAS — V. 7*6eetitfr

VICE-PIRM. — Povilas Raka.
95 C Street So. Boston. Ham 

PROT. RAST. — Antanas Mscejua*
450 K. Seventh St. So. Boston. Mm*. 

FIN. RART. — Jnoanpaa VlnkevRH*
906 K. ftoadimy. So. Bnatah, Ma* 

KARTERIUS — Andr. Želi ortam, ' 
■ 611 E. Hftto SU So. Boston, Ma* 
MARRAUkA—Kalimiems Mlkalllonia,

906 E. Brondway. So. Boston, Mto* 
D. L. K. Kotatuflo Draugija laito *

Jeigu lytų, piknikas iieįviks. bus perkeltas ant Lieps

Boahlenrljna Telppbonn*: 077t>-M, 
Ofiso Telefoną* So. Boston M

S. BARUSEVNTOS

Viw



gražiai gyvena, į bažnyčią at
važiuoja sų į gražiausiais auto
mobiliais kaipir milijonieriai.

■V. M.

K ti s.

if-kafi kupds’=bė -y-‘ M 
mų užsimokėtų ^sayoTmetines 

duokles (po 5c.
skrlčioiždą, ’ *-

14. Sekantį apskr. suvažia
vimą nutarta turėti Cambridge, 
gi metinė —.Nashua, N. H.

15. Vjaldyba sekantiems me
tams Išrinkta iš šių asmenų: J. 
Jaroša— pirm.., J. Glineekis — 
vice-pirm., J. Verseckas—rast., 
V. Jakas — ižd., J. Jaškelevi- 
eius ir 0. Smilgienė — iždo glo
bėjai.

16. Apskr. iždo stovis: 
Balansas iŠ pereito suvaž. 10.36 
2 kp. už 1924-5 m. meti-

tinės mokesty s.............12.95
Pelnas nuo išvažiavimo 126.35

Viso............................. $149.66
Išmokėta J. Smilgiui, 

smulkių išlaidų...  2.50

,N. J.
LDKS. 15 kuopos mėnesinis, 

susirinkimas bus sekmadieny, 
birželio 28 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėje svetainėje. Mąlo- 
nėkitė visi nariai, “Darbinin
ko”' skaitytoji1 ir geri katali
kai ateiti ir kartu.pagvildenti 
darbininkų klausimus.

Broliai ir sesutės katalikai, 
meldžiame visus į susirinkimą, 
atsiminkite, kad L. D. K. Są
junga yra vienintelė organiza
cija, kuri rūpinasi išvaduoti 
darbininkus iš kapitalistų ir vi
sokių kiti} “istų”nagų; jos< 
obalsis “vienas už visus — visi 
už vieną.”

M. P. Augustinaitis

Ji 
no 27rmetuk;,' Buvo tikrai gerk 
praktikuojanti katalikė, prigu
lėjo prie šv. Jurgio parapijos. 
Mirė širdies liga. Palaidota su 
didžiausiomis bažnytinėmis iš- 
kilųęuėmis : ii. ryto buvo kūnas

Balansas birž. 14, 1925 $147.16
17. Suvažiavimą uždarė pir- 

mininks J. Jaroša su malda, 
6:30 vakare.

Suvažiavimo vedėjas —
J. Jaroša,

DETROIT, MIC^ 

Susirinkimas

Lietuvių Kooperacijos B-vės 
susirinkimas įvyko 6 d. birže
lio. Dalyvavo vieni bolševikai 
ii- laisvamaniai. Kadangi ko-

,, „ . . , . _T :operacija pardavė krautuves irRastmmkas — A. Navikas. i,\ J. ... . . , ,■ lotus, tai mes lietuviai katali- 
' .............. ' turim lankytis ant susir ’m-

i, o jei to nedalysime, tai 
ir pinigus praleis bolševi-PRANEŠIMAS

KLEBONAMS

1$ TĖVAMS

kurie vaikučius rengia

iine

3< >c.

Darbai ir šis-tas
Dabartiniu laiku pas 

kirbai neblogai eina.
Pas mus yra trys LDKS. kp.

geriausiai gyvuoja 72 kp., turi:
:') nariu. Kaikurie komisijos ■

■^'nariai pasižadėjo prirašinėt!
naujus narius ir vajui pasibai-■

10c

'W

ts?

g

sKAUI.IEIUL l«> ... 
MEbALIKĖLIV po. .

Reikalaukite

“DARBININKAS” 
366 West Broadway 

So. Bosron, Mass.

| bažnyčią. Atlaikytos iškil
mingos šv. mišios su pamokslu 
ir palydėta'} šv. Jono Krikšt. 
kapines, Troy, N. Y. Tegul 
šviečia jai Šviesybė nepabaig
ta ant amžių.

Veikimas

Veikiame kiek galime: nese
niai užsibaigė bažnyčios jomar- 
kas-bazaras, kuris davė pelno 
iki $500.00. Dabar artinas di
dis darbas, nes jau gauta Alba- 
ny, N. Y. miesto daleidimas 
daryti TAG DAY — PRIESA
GŲ DIENĄ visame mieste, 27 
d. birželio, subatoje. Todėl, 
kaip vietinius, taipos-gi ir iš vi
sų apylinkių lietuvius nuošir
džiai kviečiu prisidėti prie to 
svarbaus darbo, pardavinėti tų 
dieną, tagus arba priesagas, ku
rių pelnas yra skiriamas šv. 
Jurgio bažnyčiai, Albany, N. 
Y. Teipos-||?kviečiu, kurie tik

ST. CSLAIK, PA.
Birželio 11 d. ryte ištiko 

Sanklery didelė katastrofa: 
dvi biznieriuos, seno ir naujo 
kotelio savininkės, gerokai ap
sidaužė viena kitai antausius. 
Tik laimė tame, kad ten buvo 
ir abiejų vyrai, matydami, kad 
jų moterėlės labai įsikarščiavu
sios, gali likti be ausų, tai ko
telio savininkai sugriebė po sa- 
v3-j§ i glėbį, nedaleido baigti 
kovą. Tas įvyko naujame ko
tely, mat senojo kotelio savi
ninkė, pataikė ten atrasti savo 
vyrą, kuris, būk, jos nuomone, 
mylisi su naujojo kotelio savi
ninke, tokiu būdu, ji apdaužė 
pastarąją ir greitu laiku nepa
jėgdama savo vyrą išvaryti na
mo pati greitai parbėgo, pasi
ėmė peilį ir atsivedė vaiką į pa- 
gelbą, bet “vainos” daugiau 
nebeįvyko.

Kiek žinoma, Sanklerės kote- galite, net ir iš larbo išlikti ir 
lių savininkės labai daboja sa- padirbėti savo bažnyčios labui, 
vo vyrus, kad nuėję kitur ne- 

. pragertų nė cento, bet jei pas 
įjas kostomieriai ateina, tai ne
įvaro namo, kad ir dvi ar tris 

mus ' ti'*-'113* būtų, by tik pinigų turė-
■tų. Žinoma, kai pinigų nebe- 
iturig tai tada jau išvaro.

Jokūbas

Kun. Kleb. K. F. šatkus

trumpą laikę paaugėjo šešioli- p 
ka naujų narių. 'Naujai kuo- j 
pai, gražus ženklas. Vienok 
su tuo pasitenkinti negalime, j 
turime dirbti daugiau ir dirbti ‘ 
išsijuosę, kad mūsų'kolonijos 
kuopa- užaugtų iki didžiausio, 
socijalio milžino. .

Taigi kviečiu visus brolius 
darbininkus, LDKS. narius lan
kyti kuopos susirinkimus ir vi
suomet būti pilnai užsimokėju
siais: tada bus mažiau darbo 
centre, bus geresnė tvarka or
ganizacijos, matysis daugiau 
koperacijos tarpe narių kuopų 
ir centro — gi einant tokia rė
žia bus galima da daugiau pa
gerinti “Darbininką.” ir pakel
ti aukščiau mūsų didžiai bran
gią darbininkams organizaciją 
— Lietuvių Darbininkų Kope- 
ratyve Sąjungą.

Tatgi, broliai Philadelphijos 
darbininkai, visi prigulėkime 
prie LDKS. — būkime kovoto
jais prieš kapitalistus ir viso
kio plauko bedievius.

Valdyba

ugninių lieturiškįy m 
niškų vėliavų. ?

Ypatingai kreiplaąte'&md 
mūsų jaunimo, kąd prisižiĮ 
tų kaip senesnieji ’uoliall' 
buojasi savo TėvynesMr 
šios naudai. Bus prfg 
visokių valgių ir gėrimų; 
pūstų su lošiniais, dešrųf^rs 
gų, keiksų kokią tik kas no^‘ 
Šaltos košės taipgi bu'š'š^į 
nos, baltos ir kitokios.

Todėl visi kviečiami atsj^r 
kyti į mūsų pikniką, vietini' 
ir iš apielinkės ir linksmai Xšg| 
ką praleisti.

Kviečia Reng. Komitetą^

vienam mylimam draugui Jo
nui Spranaičiui, kuris apleido 
Montello bii'ž. 9-tą dieną ir iš
važiavo į Paterson, N. J. Su
sirinkusieji atsisveikino p. 
Spranaitį gana įspūdingai: bu
vo kalbų, žaislų ir vardan su
sirinkusiųjų suteikta dovanėlė. 
Dovanėlę suteikė p. Vincas A- 
domaitis, choro pirmsėdis, pra
bildamas gražiais žodžiais, nu
piepdamas p. Spranaičio nuo
pelnus ir kartu linkėdamas lai
mingos kelionės, laimingo pa
sisekimo Patersone, bet dargi 
laimingiau sugrįžt atgal į Mon
tello. Po to sekė eilių eilės kal
bų. Visų kalbos buvo pripildy
tos gailestingumu ir kaistais 
linkėjimais, kad p. Spranaitis 
sugrįžtų atgal į Montello. kur 
buvo visų mylimas.

Nors p. Spranaitis pas mus 
išbuvo tik metus ir pusę, tačiau, 
negalima praleist nepažymėjus 
jojo nuveiktų darbų: chore bu
vo vienas iš žymiausių solistų ĮI 
ir veikėjų, buvo teipgi ir pir-' 
mininka-s. Atvažiavus jam Vy
čių 1-ma kuopa tapo prikelta iš 
miego ir keletas vakarėlių pa
bengta, ant kurių laimėta daug 
naujų narių. Pastaruoju lai
ku buvo išrinktas Vyčių kuo
pos pirmininku. Nebuvo tos 

į draugijėlės, to vakarėlio, kur 
Jonas neprisidėjo su pagelba. 
Parapijoj irgi daug darbelio 
nuveikė. Negalima visko ir 
sužymėt ką jis yra nuveikęs. 
N^ku jojo — netenkant gero 
darbuotojo. Didžiai apgailes- 

itaujam jojo ypatos. Niekas

NEW BRITAIN, CONN.

Dabai.

Darbai pas mus ne kaipeirį®^ 
dauguma dirbtuvių dirba p 
penkias dienas sąvaitėje ir pi 
devĄTiias vai. dienoje. Girdė
tis, kad pabaigoj birželio me$ 
dirbtuvės stos dešimčiai dieu® 
vakacijų. Atvažiavusiems i 
kitur darbas gaut sunku.

Tuoktuvės

Vasaros sulaukus, gamtažį 
atgijus, mūsų gražieji jaumįoĮ| 
liai pradėjo sutuoktuves. Nup| 
gegužio mėnesio, kas sąvaites| 
antradienio rytmetį vis naujai 
porelė rikiuojasi prie altoriaus^ 
sumainyt žiedelius. Labai stnaį; 
gu mums senesniems, kadnit$įį 
su kolonijoj jaunimas pradedu 
susiprast ir tuoktis į porelę^ 
lietuvis su lietuvaite, ne 
kaip pora metų atgal buvoprd£į| 
dėta ui prūsokais ir lenkučiais^ 
ir kitais burliokais. Šalinkite 
burliokėliai, mums lietUY^H 
tems yra ikvaliai lietuvių bė^ 
n u želi u.

MINERSVILLE, PA.

Trumpos žinutės
Mokyklai skiepas jau baigia

mas kasti, aukų mokyklos sta
tymui ineina kas savaitė apie 
$200.U 0.

Mokyklos statymui yra ren
giamas didžiausias piknikas 
Marlirt Parke 4 dieną liepos, 
1925 m. Tarpe Pottsvillės ir 
Minefsvilles, Pa. tai gražiausia 
vieta, gražus miškas, puikus 
ežeras maudytis, graži svetainė 
atvirame ore. šokiai prasidės 
nuo 2 ir trauksis iki 5 vai. po 
pietį] ir nuo 8 iki 11 vakare, 
muzikantai bus kopuikiausi, 
grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Base Bali 2:00 po 

trietų ir daug šiaip visokii] žai- 
PHILADELPHIA, PA. dumi bus. 11:00 bus gražiau- 
Lūsų LDKS. 103 kuopa persiu, fire-gorks, rakintų. Bus

SCRANTON, PA.
Didžiausia parapijos ekskur

sija bus birželio 30 prie Moosic 
Lake. Klebonas ir visi komi
tetai deda visų pastangų, kad 
išvažiaviniaSt^ūtij kuo j vairiau
sias ir kuog^žiausias; taip-gi

ALBANY, N. Y.
Birž. 9, 1925, su didele iškil

me tapo palaidota Veronika 
yru trys lietuvišĮ-tps'Kudulienė, po tėvais Tamošai- 

Šv. Anta-j te; paliko nuliūdime savo vyrą 
Joną Kudulį su 2 dukterims; 
(viena iš jų yra slaugė) ir du 

mokslainę ir broliu: Petrą Tamošaitį, Troy.

Pas mus ;
parapijos: šv. Jurgio.
m> ir Šv. Petro. Šv. .Jurgio pa-

mūrinę bažnyčią,
ią va'kams
:iiny. Pažiūrėjus į Detroito N. Y. ir J., Waterbury, Conn.
.virs, ga ma sakyt, kad Iš Lietuvos paėjo iš Aržvilgos

, •g, ramja turi

trokšta, kad'Šcrantono ir apy-j daugiau nelieka kaip tik palin- 
linkės lietu\iai dalyvautų eks
kursijoj. H

kūt p. Jonui sugrįžt vėl pas 
mus ir sykiu darbuotis su mu- 

P.imis ir ant toliaus. Laimingai

M0NTELL&, MASS.
Birželio 8-to, iapie 7-tą v. v.. ; 

Šv. Roko par. svetainėj susirin- į 
ko gana gražus būrelis jauni- ‘

Kasper Vienas

Suv. Valstijose augš$|i 
nius mokslus kasmet JjaigifM 
apie 85.000 vyrų ir mateaįvj

_____________ . - -

L D. K. S. X-TAS KONGRESAS B

ie-i

MONTELLO, MAS
BIRŽELIO 25 TA IR 26-TA D. D.
Iškilminga Vakariene grandiozinis koncertai

želio 25-ta dieną
iRAPIJOS SVETAINĖJE, 7:30 vai. vakare.

Programas susidės iš dviejų teatralių, vaikų šokių, eilių, 
dainų, ir žymių kalbėtojų kalbų.

Vakarienė bus karališka. Tikietas tik 75c., o programo 
klausytojams tik 25c. Programas prasidės 8:30.

Birželio 26-ta dieną
PARAPIJOS SVETAINĖJE, 7;3O vai. vakare.

4]

Programe dalyvaus vietinis choras, po vadovyste varg. J. Banio, ir solistes^ 
M. Česniute ir M. Monikaitė; pagarsėjęs dainininkas R. Juška, iš New llaven.č 
Conn.; p lės M. ir 0. Gribaites ir p-nia Skudrienė iš Bostono, T. Sereika'.fe 
Cembridge’iaus ir keletas svečio iš tolimesnių kolonijų. koncertas žada 
ti toks, kokio nei Montelloje nei visoje N. Anglijoj da nėra kovę.

Įžanga pritaikyta prie vietos apilinkybių ir tolimesnių kolonijų darbininkų tik 73 irSO centų

PVClf IIP Cl T A • Subatoje, Birželio 29 d., delegatų ekskursija į Douglas čevervkų dirptuvj 
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