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' didelio sandelio Yi r kiti sep
tyni žibinės > rasti kalipfe 
ptbliibicijųš įstaytmo laužy

me.

Katalikai turi suprasti, kad. jų 
aukos ir pasišventimas cLcl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
nogu pirkimas bažnytiniu indų ir 
net negu bažnytinSs.apaigoš; PH- 
kol to nesupras visi katalikai, mes 

• , negalime tikėtis sulaukti- spaudos 
kuri aiatiktų Katalikų Bažnyčios- 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių

■ vadai, pirmiausia gi kunigai, tu-’ 
rį skaitytijąųsavo didžiausiu už
daviniu.

Kaina 4 centai,

■ KOVA: TEDE INA. . .

Brockton, Mass. — šiau- 
čių streikas’ tebeina. Kol 
kas nesimato jam galo.- Su- 

. noji unija Boot & Sime 
Workers" unija stengiasi 
gražinti darbininkus dar- 

, bau. Bet sustreikavusieji 
steigia naujų.unijų, ir jau 
pasisamdė advokatų. ’ Bąn- 

. dys tų unijų inkorporuoti.
T’eipgi ketina pasiųsti dele
gacijas į kitus miestus rink
ti atikų naujai unijai ir 
streikininkams . Naujos li
nijos steigėjai sako, kad ji 

. turėtų 'pasisekimų, jei tik 
pinigų turėtų. Jie sako, kad 
jie nekovoju prieš kompani
jas, bet kovoju prieš senąją 
linijų. Jie gatavi .esą tuoj 
pradėti eiti dirbti bi tik se
noji unija būtų nugalėta ir 
kompanijų atmesta.

L. Q. Whi.te Co. paskelbė, 
kad streikininkai neteks

.darbų, jei greit nesugrįš 
j darban, Tas į daugelį pa 

veikė . ir daugelis sugrįžo 
darban.

Kadangi ištiko B roektone 
šitokia darbininkų kova, tai 
kitų miestų darbininkai pri-Į Aziz,

PERTRAUKIA K0V;N

pul)liiias.-VP&s vienų su 
imtų i'epublikonų sukilėlių 
karininkų rasta de Valeros 
šulei lėliains • įsakymas pėi* - 
traukti kovų su Airijos val
džia. .Nes, anot de Valeras, 
šiandie vra tuščias dailias’ 
mėginti įvesti Airijoj res
publika.

«.

PAS KARALIŲ. .

■ London. — Anglija kara
lius priėmė svečius iš įvai
rių valstybių. Didžiuma 
svečių ir viešnių buvo iš Su
vienytų Valstijų.

• , J i

PAKĖLĖ ALŲAS,

Bridgemafer. —Miesto 
darbininkams tapo pakelta 
algos. Vietoj. $7 dienoj gaus 
$8.00. ■ " .

t
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KOPT PASKOLOS.

N e ir York. — M. Dižen- 
gof, majoras puošto Tel 

Į Aziz, 1 Palestinoj, atvykt >

ieškoti savo miestui' pasko 
los. ■ . ’ ' ’

PIJOKONPIŠKAVmO

Derli n r —y Vokietijos barų 
kai, veikiantieji francūzų 
okupuotose vietose ėmė bijo
ti, kad francūzai gali kom 
fiskuoti visus tų bankų pi
nigus. Vieno banko Essene 
pinigus fgrancūzųi jau pa
grobė. ’

partijų kova.
r’ Duenoš A//m*, Argentina. 
— Mieste ' Rosųrio miesto 
taryboj ištiko ginčų tarpe 
tarvbininku.. Paskui kiltf» «. J
muštynės ir 20 asmenų tapo 
sužeista. ■ .

PLA UKU SIETELIAI.

■ Wafih ingio n. — Pereitais 
metais Amerikos moterys 
sunešiojo 180,143,136 plau
ku sieteliu. Tie sieteliai i- 
gabenami iš Chinijos miesto 
Che foo. • Uz juos užmokėta 
$3,31.9,322. Gi 1914 m, tų 
sietelių iš .to miesto teišga- 

,’beiita už $719.

'f,i

Greenboro, AkĮP, ~ North 
Carolina valstybės autorite
tai pajuto daijnninkų .tru
kumą valstybėj, kuomet 
agentai daugelį juodųjų 
žmonių išsiuučiafį šiaurines 
valstybes.' >. *

i

Pasidarbuota tuos agentus 
bausti. Tuo. būdu bus gali
ma sulaikyti ’juodųjų žmo
nių išvežimą kitur.

** . ' V

SENAS POSTMASTERIS

. Vasliington. —r David Į. 
Tavenne^ postmasteriu iš
buvo 30 metų mieste Phil- 
mont, Pa. Jis dabar sulau
kė 99 m. amžiaus ir vis dar 
tebedirba.

I

. jSBI/ę, AKKpiRVAŽIL t

PMadelpltia, Pa. — Ant 
pervažo tarp Philadelphios 
ir Camden gimė vienai md- 
terei duktė ir dabaT nežinia, 
kuriam* miestui priguli nau
ja pilietė ar Philadęlpliijai 
ar Camdenui.-^H^ime* vidu-< 
ryje Delatvare upės," reiškia 
ant rubežiaus tarp Pennsyl- 
vanijos ir New Jersey val
stijų. z- ■

RASTI K ALTAI S.

Nele York. — Vienas žy- 
mus Včasliingtono advoka
tas, savininkas Nevv ’Yorke

SMARKIAI KRITI-
. KUOJA,

Ijondon.—Iš Italijos atei
na, žinios apie tai, kad teii 
fašizmas ima labai įkirėti ir 
liet fašizmo šalininkai ima
jį smarkiai peikti. ■ , neš po 1,500 svarų.

PO 50 METŲ ATSIRADO

York, Pa. —Lee Dison 
-prieš-Y5QYmeti^^^^ 
les ir nepasirodė. Buvo pa
kuojamas mirusiu. . Jis da
bar sugrįžo pas seserį. Turį 
72 m. aihziaus.

*

PAS POPPMPŲ'.
*■

Rymas, Šventasis Tė
vas priėmė audiencijųn 20 
Amerikos piliečiu,. baigusių 

■ dvasinius mokslus Ryme ‘ir 
gavusių ten kunigo šventi- 
.nimus. Kartu su jais pas 
popiežių buvo Amerikos .se
natorius David I. Walsli.

NAUJAS PLEKAS - 
NEPAVYKO. -

Londoh. — .Vokietijos ka
pitalistai buvo pasiūlę nau
jų pienų išpildyti alij autams 
kontribucijas/ Bet tam pie
nui ' pasipriešino soči j aide - 
-nrokrataf ir piana's turi eiti’ 
šalin.

GAISRAS LfGOXI\ F:.l.

Piltsburg, Pa. — Sudegė 
vaikų prieglauda. Ten hm 
jro^iiglausfajMŠJOOJuošiĮ 
vaikų. Visi'jie buvo išgeb 
bėti. ’ '

f

didis gaisras:
—•

Sudbury, Ont. — Miesto 
Verner išdegė bizniavoji da
lis. Nuostolių už apie $200,- 
000. a

POTVINIS.
\ ____

Oklalioina Uit y, Okla. — 
Šis miestas pęrkentejo di
džiausių savo istorijoj pu
trinį. Nuostolių miestas tu- 

,.ri apie $300,000. .. .

NUKRITO TRAUKINIS.

. Maskva. — Iš Čitos 'pra
nešama, kad ‘traukinis lūžus 
tiltui nukrito upėn. Žuvo 40 
žinoiiįij.. JSMęįstaT 100 „žmo
nių. ‘ .

SUSINĖSIMAI ORLAI
VIU.

• f

. DetriiiL Mieli. — Nuo lie
pos 1 d. pradės lekioti preki?
alai oiiaivai tarp Detroito iri sudegė. 
Clevelando. Orįaivai prekių • $75,00(1 : Nieko. nepavyko'

1 išgelbėti., ‘

GAISRAS.

Port Villiaia. Ont.— K 

pie miestą AVhite River 
siautė dūlis miško gaisras. 
Pats miestelis buvo paVoju-

•
Tk • Y " - t

J*

■ smogis ispanams.
*■

. J/ad) ’id. —, Ispanijos , ko
lonijoj Afrikoj susirėmime 
su vietiniais gyventojais is
panų krito 127 kareiviai. '

ŽYDŲ PUOŠNUMAS.

Kete York. — Amerikos 
žydai Palestinos, reikalams 
jau sudėjo $1,800,000.

SUBANKRUTAVO- . 
. ■ DIDELĖ FIRMA.

■ N e ir York. — Viena iš di
džiųjų brokerių firma pasi
davė bankrutan. Ji 'vadino
si Jonės £ Baker. -Skolų e-, 
sa. apie $10,000,000. Ta fir
ma savo. skyrių turėjo dides
niuose Amerikos miestuose.

4

SUDEGĖ BAŽNYČIA.

Eranklin. Many. ~ St. .
Mąry’s katalikų bažnyčia 

Nuostolių už apie

4

Pereitų seredų, Decora- 
tion Day šventėj, įvyko dar
bininkų piknikas, surengtas 

, L. D. S. Naujosios Anglijo:. 
. apskričio Montello, ’ Miiss. 
Romuvos darže. Visais, 
žvilgsniais piknikas nusise
kė. Pirmiausia dėl pikniko 
reikalingas gražus oras. Tą 
dienų oras buvo visiškai ge- 

• ras. Skaisti saulute švietė 
nuo., ryto iki vakaro. Žmo
nių piknikau suvažiavo lą 
bar daug, apie 2,00(1. Šuva 

. žiavb trekais ir aūtoinobi- 
. liais. : Vien automobiliu bu-

- • vo arti 300. , ■

Tvarka buvo k nogiu* i au
siu, Reikia atsiminti, kad 

’ .; piknikas . įvyko Y kolonijoj, 
kur -yra veikliausia YL. 1>. S. 
kuopa. Kaip. žiįwihb>toj 
kuopa yra pasiūlius $‘200 tą 
kuopai' kurį darbuose ją' su- 
l)ytys.- ..Tedi?L2įau šis faktas 
visetus - parodoj kad . viskas 
buvo ku< surengta.

‘ Biit ų Imvę ųlny geriau, Jei' 
J. vi'čtos streikas nvbiitų gadl-

> Y * nęs viet iūiijĄzuvoniU dvasios... 
‘ . T Viso plfaliktr gąkpadmjurn

būvu polus Veikėjas KaiUan
“ " ■ dūlis. Programų' vedėju bu-

vo norv’oodietis apskričio 
pirm. V. JY Kudirka.

.Jaunimas turėjo . tikrą 
good time. Žaidė ir šoko iki V 
soties.. Ypač šokiams mon- & 

gera A
' t X 

- v
A

soties
tellieeiai yra nustatę f..... .
tvarką. • Šokių. salen įlei
džiama tik tiek porų, kiek 
liuesai ir smagiai gali skra- ' 
joti. Tam šokiui pasibaigus 
visos poros eina lauk ir tuo j 
suūžia naujos poros, -Taip 
keičiasi ir keičiasi šokėjai ir 
tokia tvarka, patogi ir • vi
siems patinka.

Programa šauniai pasiro
dė vietinis choras- p. Biuiio 
vedamas. ĮTumpas prakal- 
beles pasako kun.- Taškūiias, 
kun. Urbonavičius, kum 
J tiška it i s, .kun. Močiais, J o
nas • G liuobkis ir' kiti. •

; ‘ Naujojoj Anglijoj niekas 
.neįsteli gia t oki o puikaus Į ie . 
tuvių pikniko surengti, kaip 
L. I): S. apskritys, -liet tas 
jąęįv^kstaylm Uolaus AĮmjbp. 
Padėka j r garbe priklauso 
Naujosios r Augti jos apskrė 
či b valdybai, .-'virt i nei L. J i 
K 3<rat‘ lęubpai ur visiems 
darbuoto jams, j

K .K -R.

fi
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Parkas atdaras nuo 12 vaLant pietų
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GERBIAMIEJI! Yra rengiamas kuonopuikiausiąs išvažiavimas. Užkviečiame kiek-.X 
vieną atsilankyti- ant virš minėto išvažiavimo, nes yra užkviestieboratiš Waterburid<M 

X Bridgeporto,NewHaveno, Hartfordoir New Britaino. Priegtam busįvairiųžaismių irl| 
Xlenktynių. 0 svarbių svarbiausia-yra užkviestas gerb. atstovas V. ČARNECKIS atši- X 

lankyti ant šio išvažiavimo. Nepraleiskite šios progos, atsilankykite, neš užtikriname x 
X kadbusitelinksmaipral’nksminti ir gerai pagirdyti, nesbusgardžiausių gėrimų. Y X 
X"? 4 Y Y Y Y Širdingai kviečia visus, RENGIMO KOMISIJA X ;
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dMd Satnrday by St. JosiPH’fi Lipi 
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/ V “J^tMėd as eYoįdYlass t

12, 1915 at thė post office atYBostptt 
Mass., under the Act of Mareli 3,1S79.' 
“Acceptauce for malllng at Bpecial rati 
pf postage provlded for in Section. llOč 
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IŠREIŠKĖ PASITIKĖ
JIMĄ.

Rymas. Italijos parla-; 
mentaš išreiškė pasitikėjimą 
Mussoliuio valdžiai balsais 
238 prieš 83.

Gerbianti broliai ir.Gerbia- 
■mos seseles Lietuviai ir 
Lietuves Amerikiečiai,

r > t ■ i. ....... .

-Mes pasiliuosavomė iš 
svetinių j ų ."ponystes, kuri 
mus virs 70 Onietų slėgė, 
mus niekino ir mūsų teisių 
neatbojp, vergė ir kankino. 
Mūsų pasiliuosavime teikė 
pagelbą apart Lietuvos Šau
lių pasišventimo ir Ameri
kiečių ^bleriiT UnSnlna/

— PakoLko-operacijos drau-, 
giją nesurado, negavo, ar 
neišauklėję tinkamo savo 
krautuvei vedėjo^ patol ver
čiau tenepradeda biznio. Ge
ras vedėjas — tai viso , dar
bo ašis. Vedėjas turi būti 
taipratęs ko-op^raforiiis,i 
/turi \mUėti idėją ir su alsi? 
daviniu jąf clii'bti.

Franklino ko-operatyvės 
pieninės (Alimieapolis’o) 
darbininkai buvo paprašyti 
raštu atsakyti, kodėl jie be
velija dirbti kooperatyve. Iš 
jų 30 davė-atsakymus. Čia 
kai-kuriuos cituojame.’ -

“ Aš^čia dirbu, dėlto .kad 
čia visi jaučiasi lygūs drau
gai/’ :

“Aš- 
darbo pasisekimas parode, 
kad ir darbininkai gali va
rytį didelius biznius ir turė
ti iš jų naudą ir sau ir ki
tiems nariams. ”

“Dirbu Čia deltoj kad ne
turiu baimės, jog kapitalas 
atims man ir mano šeimynai 
duoną ir kad man .nereikės 
streikuoti ir pikietuoti tada 
kada tūkstančiai. vaikų ne-

čia linksma ir malonu dirb
ti ir man visas gyvenimas 
dabar atrodo daug malo
nesnis.” .

“Aš čia
Čiuos esąs 
džiuliame 
■nors sutriuškins visokią pel- 
n^g^Jbš/sty.” 'J \f- '

SUDARĖ NAUJĄ 
VALDŽIĄ.KITOS URIEŽASTYS 

KOOPERACIJOS 
SMUKIMO.

f* •

r ■ 1 ' y _

Pereitame straipsnyje nu
rodėme dvi vyriausi prie- 

lietuvių kę^peFatyyų 
.sųšmukimo^čia Amerikoje  ̂A

1) Steigėjai ir nariai ne
suprato kaip reikiant koope
racijos. :

2) Nebuvo iš kur gauti
tinkamų vedėjų koop. krau
tuvėms. —-—?--------'—

Iš tų dviejų priežasčių se
kė ii* visos kitos, kurios buvo 
ne kas kita, kaip nepildy
mas Roclidale’io taisyklių: 
Ir taip: ‘ '

a) ■ Nariai .neatskirdavo 
kooperacijos nuo korporaci
jos. Steigdavo jas kad pa
sipelnius. Jei tik pelno kiek 
•gaudavo, tuojau buvo mė
ginama pakelti Šerų kainą, 
kas praktikuojama tik kor
poracijose. Tokiu būdu 
pirmieji nariai jau stengėsi 
pasinaudoti iš vėliau atėjū
nų narių, kuriems- įstoji- 
..nas tokiu būdu buvo jau ap
sunkinamas. . k. - : ’

. b) Beveik niekur nebuvo 
lalmamas pelnas pagal iš/ 
pirkimo prekių, bet būdavo 
duodamas už Šerus,, nors 
kai-kurie šėrininkąi ir nieko 
neprisidėdavo prie to. pelno 
.šauginimo. Tokiu būdu bu-

■ ■■■■■■ ■■■■,■■■ Į ,| Į || Į............ , f| - Į
. C f

ięr- visus suplauktų didelė 
juma pinigų.

Kas-tą darbą-gali atikti ?
Tik jaunos širdys, tik kir

lys mylinčios idealą, tik 
, ardys ieškančios darbo, pa
sišventimo.

Mūsų giėdrininkai, musų 
ryčiai, mūsų priaugantis 
jaunimas—į Jus mūsų akys 
įukreiptos. Jūs sukrutę ga

lėtumėt tą darbą nuveikti.
Kad labiau žmones pa

raukus prie dešimtukų au- 
; ’lojimo,. Federacijos valdy
ba pažada duoti. dovanų 
rims iš tų darbuotojų. Kas 
as dovanas" laimės —: paaiš
kės Cliicagoje laike Federa
cijos Kongreso.

Daugiau žinių apie tai pa
skelbsime u t savaitės.

Tuo-tarpu. atsišaukiame į 
iiūsų jaunimą, krėsdami ji 
doti į talką parankiam dar
bui. Yra sumanyta apdova- 

; loti ir pažymėti tuos, kurie 
įauginusia pasidarbuos. •

Kas iš jų pirmi atsilieps ? 
Duokite t savo sumanymų, 
kaip tą darbą geriausia at
likti l J U j

Rašykite ..Fcdėi*acijos sek
retoriui; 222 So. 9-tli Štree-t. 
B roki vn, N. bū .
Y >YY.

vo pasekama kapitalizmo 
praktika; darbo principas 
buvo įžeidžiamas.

c) Beveik niekur nebuvo 
mėginama platinti koopera- 
tyves apšviėtos ir susipratią 
įbo^ VATieku/* nebu-ty ’skiria- 
mia dalies pelno platinimui 
kooperatyvės literatūros ir 
apskritai kooperatyvei ap- 
švietai.

d) Nebuvo įvesta’griežr 
tonustatymo—pardavinėti 

įtik už gatavus, arba, jei ant 
knygutės, tai tik už tiek, 
kiek būtų padėtą užstato. 
Davimas bąrgan nuvarė. į 
kapus didžiumą mūsų krau
tuvių, kurios, neturėdamos 
gatavų pinigų apy vaidai, 
negalėdavo verstis; daugelis 
gr narių ir visai skolas išsi- 
veždąvo, išvažiuodami į lu
tą miestą.

e) Nebuvo laikomasi tai
syklės pardavinėti prekes 
pagal rinkos kainų. Kai kur 
stengdavosi per daug nupi
ginti, kitur gi imdavo bran
giau,. kaip kitose krautuvė-, 
se. Kad išlaikyti konkuren-’ sulaukia pieno.” 
ciją su žydais-ir su didžiųjų 
kompanijų krautuvėmis 
(chain stores), viena išeitis 
tebuvo: vienybės su kitais, 
nors ir kitų tautų koopera
tyvais — bendram prekių 
užpirkimui: Bet tuo keliu 
nebuvo mėginta eiti.

f) Neteko girdėti apie lie
tuvių kooperatyvą, kurs bū
tų turėjęs, kokių bendrų ly
sių su Amerikos Kooperaty* 
vų Sąjunga Nėw Yorke 
(167 W. 12-th Str., New 
York). ’Toš sąjungos žur
nale “Cooperation” neteko 
matyti. lietuvių vardo, nėi 
paminėjimo kokio nors lie
tuvių kooperatyvo. t Tuotar- 
pu norint tam judėjimui iš
likti ir augti būtinai reikėjo 
eiti išvien su visos Amerikos 
kooperatoriąis.

Ne visur,, ne vienodai tos 
priežastys veikė. Bet .di
džiumoje mūsų draugijų tos 
priežastys — ar visos, ar tik 
kai-kurios iš jų — savo inta
ką padarė ir privedė drau
gijas prie .pražūties.

Gal kur buvo ir dar. kitų 
smukimo •priežasčių. •• Vio 
tos veikėjai, turėtų tas piie- 
žastis nušviesti. ’

linkime visi tas priežastis 
svarstyti, kad daugiau jų 
mokėtume apsisaugoti.

. Ko-operacijos , judėjimas 
pasaulyje auga. Jisai pri
pildo darbininkų širdis nau
ja viltiniL Negalėsime išbū
ti fjf mes, lietuviai, užsimer
kę visą amžių. Ganą jau 
buvome vis tik įrankiais 1d- 
tiems. Laikas bus ir mums 

■ stoti: į, rileū savarankių gy-- 
veninio-kūrėjų* '■ - Y — ■

: j Už įžeidimą
Ėeiiin^ -4. Vienas vokie

čių valdiųinkas parašė" frau- 
rūzų okupaMnių jėgų, vajui 
laišką. Tas laiškas pasiro-;

* 1

dirbdamas jau-- 
tarsi stipinas di- 
rate, kurs kada

“fR T“iTT“I'HT TT 14il?fhi ■ I J*W la-iing-į;<ibsyste.’/ ./ /// \/VM <lidžio& Ws-- ‘ Atjaus.

“Aš Čia elirbu, dėlto įmd darni esą Aenii’ildeČiams

Varšuva.—*Naujasis Len
kijos •premieras Witos suda
rė naiiją niinisterių kabine
tą.

■ MURINKtKŲ v

. ‘ . STREIKAS

Y ark. —■ Mūrininkai 
sustreikavo, reikalaudami 
pakelti algą $2 dienoj. Jei 
suinūrininkaisiLebusnusi- 
taikinta, ‘tai 50/100 namų 
statytojų turės bedarbiąuti.

esą Aėnmikieciams 
kalti ne vien tik dėkingumo/ 
bet stačiai esame Jums .kal
ti atsilyginti. Alės siūlome 
Jums, grįžti pas mūsų, į 
Klaipėdos Kraštą Kuris da- 
bar yra autonomė Lietuvos 
dalis, čion pasirinkti sau 
gyvenimą, ar tai ūkį, artai 
fabriką, ar tai laiviniiikys-- 
te, ar tai amatą ir tt. Alės 
siūlome Jums visokius pa- 
lėngyniinius apsigyventi ir 
laukiame Jus sugrįžtant.. 
Būtų pageidaujama, kad 
pirm sugrįžimo, mums pra
neštumėte raštu savo užsn 
ėmimo projektą,;, kad .mes 
čion Jums visuokuo. galėtu
mėm patarti.

Sveikiname Amerikiečius 
Hlaz. Liet. Vyriausiė

• Ge£bčjimo; Komitetas- 
Pirm, Martynas Jankus.

'kolegija UNIVEBSI- 
TETU. -

Cleveland, O. — Žinoma 
vietos Šv. Ignacijąus katali
kiškoji kolegija gegužės 19 
d. ’ pavadinta Clevelando u- 
niversitėtu. Taigi kolegijos 
vardas pereina istorijon.

Šiuokart visa tos mokslo 
žinybos atmaina paliečia tik 
valdą. Tą kolegiją. Tėvai

čia vienatinė vieta kur uni- 
jistas pieno išvežioto jas gali 
tik tikrą pieną ir gretinę 
žmonėms pristatyti; ir del- 

ninė liks vienatinė visame 
Alimieąpolise.”

“Čia vienatinė, darbo vie
ta, kur* darbiiiinkas randa 
teisybę.”.

“Mūsų . pieninė duoda 
kiekvienam savo -darbinin
kui progą parodyti, kad biz
nis gali būti ir turi būti ve
damas koopėratyviais pa
matais.” ■

“Pramenijos generolai vi
sada sakydavo ir tebesako, 
kad darbininkai niekuomet 
negalės patys vesti kaip rei
kiant didelio biznio.- Yra 
tai tikras malonumas paro
dyti jiems, kad jie kaip pa
prastai, taip ir čia klysta. ”

“Kai didelis būrys. žmo
nių suremia petys į petį vie
nam ir tam pačiam tikslui— 
jie atsiekia stebėtinų rezul
tatų. Linksma tai mayti ir 
prisidėti prie to savo dar
bo.” ,

“Aš čia dirbu, ’ nes mūsų 
pieninė prirodo, kad darbi
ninkais galima, pasitikėti, 
jog jie gali vesti pramone 
dėl labo, darbininkų ir visos 
visuomenės.”

“Dirbu’ Čia, -nes mano 
širdį patraukė ir patenkino 
obalšis: vienas už visus ir 
visi už vieną. ” .

“Mūsų.pieninėje’ aš ma
tau inkūnijimą mano, svajo
nių,- kad kada nors darbi- 

. įlinkai turės patapti sau 
žmonėmis. Alau gyveniryts

i
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PERSIKRAUSTYMAI.

Chicayoj — Pagal gazo 
kompanijos aproka vintą 
Chicagoj. maino gyvenimo 
vietas 30*0,000 šeimynų per 
metus.

-■ ----------- p

Clneagoje buvęs, ar dar 
“ tv besąs senas kuiiigas, kur/- 

’Š dešimtukų pastatęs dide
lę. bažnyčią ir mokyklą. Ji 
sai nepraleisdavo nei- vieno 
žmogaus ir, nei vienos pro 
gos, kad nepaprašius dešini 
tukų: “Give me a dime.I” 

/Žmonės ištol jį pamatę-siek 
daro į kišenių dešimtuko.’ Jį 
taip ir praminė r “Dime F J 
tlier.” Iš dešimtukų jisai 
padarė šimtus • tūkstančių 
dolerių. .

. Jeigu mes savo išeivijoje 
.suiastume bent 100 jaunų 
širdžių, kurioms parūptų’

- graži idėja-ir jeigu- tos šir
-clys taip pamylėtų tą idėją, 
kąlp anas dešimtukų tėvelio 
savo bažnyčią ir mokyklą 
tai mes šią vasarą padarytu 
inc vieną labai gražų darbą 
kinio vaisiais visi pasi

■ džiaugtume. •

Alums nereikia šimtų tūks 
tančių dolerių. Alums te 

. reikią vienos dešimties tūks 
tančių dolerių.

’ Mūsų idėja didelė ir gra
ži : sulinkti moksleiviams le
sų, parūpinti jiems stipeiidi-

• jų. kad galėtų myksią toliau 
varyti.

Kad padaryti . dešimts
•• J

tūkstančių dolerių, .reikia
"gauti šimtą tūkstančių do- 
ūšimtukų. Alės čia skaitome

• "lietuvių apie 800,000. .Tai 
^gi reikėtų prieiti, pakalbtu

* ti ir išprašyti po vieną dc- 
jĮimtuką bent<š aštuntos da 

. Ulics visiy čia gyvenančių Ik 
/tuvių . Ir tai reikia padary 

/ ti bėgyje šios vasaros, ne*-
• vasarai i pasibaigus jau 

moksleivams pinigai bus rev 
kalingi..

Vienas žmogus trumpu la i- 
ku to nepadarys. ,

Bet galėtų tai padaryti
100 žmoiiįų, jeigu Idtkvie- 
nas apsiimtų, surinkti po

• $10100." Arba 200 žmonių 
je\’Ti., kiekvienas surinkt u 
po $50,00. .-Vieiii ■'surinktu

- Jaugiau^ kiti "mažiau, bot

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
s Kad ‘‘Dąrbuiinlias” jau-parduoda Lietuvos: pinigų^-li- 
, -ty/perlaidas ir- savodraugams;,:darbininkam' - suteikia 

■*. patarnąviiiiąz ' Tai-gi visi/Uty kurie. ūdrite,/kad: Jūsų
- siungiami' Lietuvon pipigiii' patektų į Jūsij gimiįbl rarv

/^kašj visuomet Įa'eipkitės'pas .jisai/
/ . višuontet. nuoširdžiai Jurus įką^naiis.'’ . . .

pąrbįnintu^ 1 “ D ;rbininkas?k yrą Jūsų
tolp^IAU^lAB YPKAtTGA£.. *. /:•. /■7 4? esąs 'įžeidžiančiu ir fran-
SūjsdatmpuuW ^i™*s^ cūžąi tą vcikietį ūždaiū pen-
suoįdtejąiškus r/7. ‘ ’ kiems metams kalėjunan iv

7 /? “ D A;B B I N-IKIČAS, ^ markių L Mml

366 West Broadway, -7 • . Boston 27, Mass j bausmės. / ’” ■■■’’■ ■• ’r

■ " : - / / .
- . • į. ■ 1 __________

V • T *čia dirbu, nes mūsų

“Kooperacija tai-geriau
sias būdas pakeisti dabarti
nę ekonominę sistemą, prie 
kurios vartotojas moka aug- 
ščiausią kainą, gi gaminto
jas gauna mažiausią kainą 
už savo produktus. Koope
racija — tai demokratija 
pramonėje. Čia nėra nėi po
nų, nei vergų. Užtat aš jb- 
je ir dirbu.”

“ Aš čia dirbu, * dėlto kad 
toji pieninė nenori nei vieno 
padaryti labai turtingu, o 
tik. stengiasi gerai aptarnau
ti visus.”

“Aš čia garniu/netik pa
kenčiamą,. bet ii* pakankamą 
algą mano patogiam pragy
venimui su šeimyna. Man

LES. N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

k. ■____________

PIRMININKAS —
P. J. Kylius,

138 Unioir Avė., 
Bi’ooklyn, N. Y. 

VICB-PIRMININKAS —
D. - Janulionis, ’ '

. 314 Valiiut St., 
. Neįtark, N. J. 

RAŠTININKAS.—
J. šęroika,

, • . 211 Jofiersou Street,
Newark, N. J. • 

KASIE1UUS — 
. . V. Daubaras,

• 300 Soutli First St.,. 
Btookly’ii, N. Y.

daugiau reiškia, negu vien 
žiami kova už būvį. Aš čia 
randu savo dvasiai 'patenki
nimą. Dėlto aš čia. ir dir
bu.” Y
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)RAUGI JOS IR KUOPOS 
TEAIYKIT.
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VĖLIAVOS IR {VAIRŪS 
tBNKLAL

Ilgų metų praktikos artistišku 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite.*/ ; .-. YYuY' Y

- M A< #orfe#nar,- /.

JOINT SER.VICE W1TH

• ATiiiupiatisias siislsicktmas
su.vilios, iialims

. . LIETUVOS
SiivaUĮtihą. kiĮhiuklnml nuo 

pior 86, isWh;. Jth-pi?,.. do-Ui’ 
St, Ne\v Yoi% ULyūr, (lleuft,* 

~ : Ktijutos ,«u 2,- -i ir G lovom 
, ant visli ia.ivij. Dideli vuL . 

gymo 'kunilniĮ’ii.i, aalonaf k į 
pūslYftii^clojlnii). xdŪ»tnĮ. ski
riami S klltįsal. Aut laivų 

• ‘muiuit ’ ultans(i^
^jittycrit) UtĮU‘Oir> if

yru" spKjėlalISUip. 
kojutų. " - .

.trijų Sriubų laivM 
“lįeN'ohttč.” ^‘jRelk’incę’* 1 r 

jĮjunruauJu 
Vmos, 2-i'oa Ir- JMtos. kl, piv • 
■^loviams,

•UA’ITEDAMIIUICVN * 
/ ... . rmm -/• J '
3i) nvoiubUiy 
arba uūtnruųotus hgontu*’

. SUSTREIKAVO.

Koelnas, V okieti ja.—Stryt- 
karių darbininkai ■ išėjo 
streikam Kadangi tas mies
tas yra anglų okupacijoj, . 
tai darbininkai Sutiko tar- 
nauti anglų okupacinių jėgų 
reikalams. :

©U N A
AB TURI GIMINIŲ ATVA- 

ŽIUO J ANČIŲ AMERIKON?
Suvienytu Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priima aplikacijas (lel paspor- 
tų visų kitų metų “(plotos.” CUN
ARD patarnavimas, yra greičiausias 

. pasaulyje.' Pasažieriai su- Cunard 
bilietais neturi laukt ilgai dėl to, 
kad Cunard laivas apleidžia Euro-, 
pų kas keletą dienų.

Cunard' Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dei pagelbėjimo pa- 
sažięriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo .jiems laikų ir išlaidas 
dėl to, kad priveda pasažieriuš prie 
pat laivo,, šis .patarnavimas veltui.

Dėl. tolesnių’informacijų kreipki
tės pus bile laivų-agentų, arba: 
CUNARD LINE, 
126 Statė Street, £ 
Boston, Mass. ■

•<

* ■
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KELIAUK LIETUVON PER KLAIPĖDĄ SU 
PALYDOVE

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

Laivas. OHIO yra naujausias, su patogiau- 
siais' įrengimais ir tik ketvirtu sykiu plaukiąs 

• per vandenyną.

-JLLįL
® - * • < ■ • - * ■ . •

| P~lv Marijaną DuseMčiiiįik *.

e
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Keliaujančių reikalus g 
iš Bostono ir New .Yor- 1 
ko iki pat Kauno ypa- g 
tiškai prižiūrės gabi ir f 

- intekminga ‘lietuvaite, f 
i Marijona Duseviriūte, | 
•Lietuvių Prekybos Ben- 
dreves, .Laivakorčių 
skyriausdarbininkė. | 
' Dabar patogiausias | 
laikas aplankyti savoji 
Tėvynę Lietuvį kuomet’ | 

■ ji yra -inUiiaušiame gra- | 
žume.; - ‘ f

Šąlu tikslui mes ir | ‘ 
įžagiame špecialę | 
lietuviams ekskursiją su | 
patyrusia, palydove. 0 

.4 į ?
r Y ! J

...j....   n—.ihk-in ii .....j..     , - „jt. , /,į,,įįaa,,,,^ 

u < P-lė-DuseviČiutė yraraincrikieto. metus lįL
’ ko gyvenusi Lietuvoje ir su kelionės reikalais iš . 

'j v-isų. pusių apsipažinūsį.. Y; - ; ’' > \
i J Važiuojaufiemsv ;apsiiąnltyti; pagaminami
< sugrįžimui dokumentus su. kimaiš jG> mėnesius 

galės, be Į jokių' Idiūrįų .sugrįžti. s Pasus dr vizas 
parūpiname, -KlauskitiUubj platesiiių infoi’nnv’ 
cijtylaiškais ar ypatiškaipas . . . ‘

LITHŪANIAN SALES CORPORATIDN
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CHE8TER, PA.

Lietuvią šv. Jono Krikštytojo 
parapijoj laikė per keturias die- 

* ■- nas rekolekcijas dideliai •. gerbia- 
ams kun, B. Rumšas. Žmonės' per 
visas dienas skaitlingai lankėsi 
bažnyčioj ir atliko velykinę išpa
žintį, Gerbiamas kun, B. .BumŠas 
su savo iškalbingais pamokslais 
tiek^pritraiikė žmones, kad jį pa
mylėjo.

' ' . Parap, Kom.

tlTCHBURG, ’&A^Są/

19 d. gegužio^ š. m, ■ atsilanki 
svečias iš Lietuvos kun, Norbutas 
Vaikelio Jėzaus Dr-jos našlaičių 
prieglaudos įgaliotinis. Pasakė 
puikią prakalbą. Daug ir juokų 

-. ' . padare dėl publikos. Rodė pa
veikslus. vaikelių, kurie ne vieną 

~ sugraudino žiūrint - ant, siratą 
Kožnas galėjo neatsisakyt paau

’ kot kiek galėdamas dėl našlaičių, 
alc. tokią buvo kurie neturi mei
lės artima. Žinoma, gal neturi 
patys, yra nuvargę. Aukotojai: 
roAntanas . Steponavičius . $5,00 
Jeronimas Maeiunskas $2.00.

Po $1.001 Petronė Januškevi 
. Čiene, Jonas Reinunis, • Antana- 

Piliaekas, Levose Krilavičiene 
Andrius Žiedelis, Ona Dovydienė 
Juozas Kasputią.

Smulkią surinkta $2.0į. Visu 
auką surinkta $16.05. Už svetai 
nė $4.00. Dėl našlaičių lieka 
$12.05.

Visiems aukotojams širdingai 
ačiū.

po 12 valandą o viena dirbo 8 va
landas.: Tai yia ant dvieją per
mainą'ir ant trijų. Visose trijose 
nelygūs uždarbiai, skirtumas tarp 
penkią centą-.----- .

Kompanai. vienas kitą “byli
nas ” arba susitarę taip daro. Jei
gu tik vienoj cukraunėj kelia 
mokestį, tai nesilieką nei kitą. 
Ciikefnė W. J. McGahan Sugar 
Refining and Molasses Co. kėlė 
5e, mėnuo atgal. Tai ir kitos nuo 
pirmos gegužės vėl pakėlė tris 
centus į valandą. Ir Šprckelio 
cukeriie tą ^adarč. J$abąt cukei-1 

! \i ^/iną/darbuimkai gdą 
iki 50e. į valandą. ’
. Jeigu kas nori cukerliėse dirb- 
ii ir cukraus apsčiai valgyti, tai 
visados galimą jgaitti- darbą ir iš 
hitui? atvykus. Tik klausimas ar 
sutiksite su tokia maža mokestini 
palyginus su kitais fabrikais. .

, Parduoda ir šorus. ' ' ~
J. McCalian Sugar Refining 

and Molasses Co. išsiuntinėjo laiš
kus į savo senus darbininkus su 

l paraginimu pirkti šėrą. Vienas 
seras $101.50. Šėrą gali imti ant 
išmokesčio, įmokėjus $20, likusią 
sumą'mokėti po $15.00 į mėnesį 
kol bus sumokėta $101.50. Pro
centas bus mokamas $7.0'0 sykį į 
įlietus už šėrą.

Darbininkas,

EASTON, PA.
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Reporteris;

hr-^NEW BRITAIN, CONN.

Rengiam trokus ant išvažiavi
mo Conn. L. -D. S, apskričio į 
lVaterbury, Conn. Tikietus ttž 
sisakykite iš anksto. Galima gan 
ti tikietus pas LDS. 36 kuopos na
rius. Nelaukite, paskutinės die
nos, bus pervėlu. Kuo ankščiau, 
tuo geidaus visoms bus. Trokai 
išeis iŠ New Britain 9:15 ryte, nuo 
kampo Dvvight ir Stoln Šts.

Komisija.

PHILADELPHIA, PA.

LDS. 13-tos kuopos susirinki- 
•niai yra permainyti iš utarninku 
į pirmą nednlią kožiio mėnesio 

. Tai-gi gerbiami broliai darbinin
kai LDS. 13 kuopos, malonėkite 
susirinkti 3-čią d., birželio tuojau 
po sumos Šv. Kazimiero svetainėj, 
nes yra daug svarbią reikalą kas-' 
link- seimą ir kas-Unk išvažiavi
mą ant šviežio oro.,

. K. Zokas, prot.

BALTIMORE, MD.
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šias, aukojo gerb. kun, V? Vilku- 
taitis. Įžadus #avė vaikučiams 
gerb, kun. Vilkutaitis. Vaikučiai 
gerai išlavinti gražaus apsiėjimo, 
nemažiau išmointi i/^sv, tikėjimo. 
Tą. įrodė ją drąsus atsakymai į 
užklausimus : “Ar tikite į Dievą 
Tėvą?” “Ar tikite į Dvasią Šven
tą?” ir tt. Visi drąsiai, iškilmin
gai, Šyelniu tonu balseliai atsaky
davo: Tikime! -

Toks vaizdas būtą suminkštinęs 
kad ir kiečiausią netikėlio širdį. 
Daugumos žmonių matėsi, ašaros 
riedėjo per veidus, 'Bažnyčia bu
vo išpuošta gyvomis, gėlėmis,

Vž išlavinimą vaikueią ir iš
puošimą ^bažnyčios priguli garbė 
nįUS,U/gMb. seserims, .mokytojom^ 

i Jtį/įitiso daug įdėta. Pagirimo 
verti tėvai, kąd rūpestingai auk
lėjo savo vaikučius, kurie yra tė
vą. viltis senatvėje, ■

Mūsą sportas.

Rossini. Ir visa eile kitą d&ft 
P-ni M, ČiŽauskicne ttž tOlfJ Jjfr 
ką dainavimą aplaikė kelatij jį 
tildą gčlią (vieną gavo nu®-.j 
■Birvaičią), P. J. čižauskMk 
dainavo daugelį puildą dainą 
po kiekvienam daįnayimid 
dismentams nebuvo galo. 
navo šįas_dainas: “Kad žindi:Į 
skausmas” — Naujalio, 
lankele j,” “Du grander&i”' 
Shuman,. “Blusa/’ “O neve 
matušeLe” — Naujalio, “Lfttg 
— Rossini, kitą nespėjau sąžb ■ 
ti. ’ , ’’ . . . ■

Taip-gi muzikai Gižauskai fc 
niai sudainavo duetus “Iš 01 < 
nu,” “Žuvininką daina.” 1 ' 
draug linksma pažynfčti/ ktkd v \ 
Jurgio/paiv klebonas-gerb. kun, i
Čižauskąs nepaprastai pasirodė 
savo žavėjančiu tenoro balsu f 
giedodamas gana sunkius veli 
Iną, -bet išpildė puikiausiai, 
pildė, sekančius .Aria iš opei 
“Pagliacei” “Hosanna” — 
Grainer,- “Cavatina” iŠ Opėi 
Kaūst” ir “La Dance” — Rot 
ni. Pagal veikalij. galima sprę 
kokias jiegos turi juoi išpildyti 

L. Vyrią choras ir-gi padaina 
eilę puikią dainą. R. Bukantas 
pildė ant smuikos solo, ’Pę k< 
certui buvo išpildytas veikale 
be žodžiu,, kuris publikai-irgi j 
tiko. ’ •

Geg, 13 d. gerb. Čižauskas Vi 
gonavo ir su motore sugiedojo 
bai puikiai duetą “Cruėifut 
Muzikai Čižauskai viešėdami 
po Detroitą apsilankė pas ai 
mesnius .pažįstamus ir buvo p 

• kiai vaišinami. • Kiek pastobej; 
Kelpša; 3) “Mano sieloj šiandie- įspūdžius paliko labai gerus D 

roito koliohijoje. • M-

' CLEVELAND, OHIO. 
jjfuzikevičiutė dainavo trio. Pia
nu lydėjo p-lė Žvingiliutė, jauna, 
gabi pianistė.

Daugiausia juoko, gyvumo da-
AuŠriečią vakaras.'

* • . • - -
Gegužio 13 d, š. m. Aušros Var

tą Moterą Dr-ja buvo įrengusi 
vakarą Lietuvių ■ Salėje 6835 
Superior Avė. Vaidinta juokin
ga komedija, kuri davė nemažai 
juoko dalyviams. Monologą pui
kiai atliko M. Bružiene. Daina
vo solo p-lė Juzė Bliosoraitė, Du* 
etą sudainavo p-lė Juzė Sliosorai- 
tė su p-le Stase Mužikevičiute, 
Išėjo gerai; iššaukta atkartotu" 
Da dainavo p. J./ Šeštokas solo* ir 

Ml Šeštoką^, p-lė Sliosoraitė ir p-lp 
vė tai p. J. šeštoko eiles prita
riant balalaika. Jam atsimokėta 
gausiu delną plojimu,* Eiles (an
gliškai) pagirtinai atliko gabi ei
lininke p-lč M. Kiizmanskaitė.

Šio vakaro pelnas buvo skirtas 
šv; Jurgio parapijai. Žmonių'at J Mūsą ką tik antrametis sportas
- - - k [Lgalimasakyts]tubotąi/-auga.-Tu

riu minty vyrą’ baseballininkus. 
Pernai metą vieną tymą sutvėrė 
L; Vyčių.25 kuopa, o antrą, šv. 
Jurgio par. Įdubas. Šiuosm.et abu*, 
du tymu sekmadieniais., turi susi
rėmimus su kitą tautą tymais. 
Tankiai laimi kovą. Šv. Jurgio 
Klubo tymas gan- sėkmingai vei
kia. L. Vyčiu kp. tymas kiek lė
čiau, nes dar tik įsismagina. Vi
sas jaunimas persiėmęs, sportu. 
Vieni myli žaisti, kiti godžiai žiū
rėti. Senukai ir tai žingeidauja. 
Tai malonus . apsireiškimas. Se- 

gybė tarnų. Iškilmingas šv. Mį- niau liuosą laiką leisdavo stubojė
——r

prie “burniukės,” arba kazyrią, mo choro dalyvauti viršmine___
kat. spaudos komitetui ir paga- išvažiavime, kurioje pateko O.
šiandiena sporto išvilioti maudo
si saulės spinduliuose, iš ko kū
nui sveika ir sielai linksma. Tik 
mūsą mergaitės sporto žyilgsniu 
ramiai ilsis,.. Gaila. Bet atsi
ras drąsi, stiprios valios mergai
tė, kuri išbudins jas. Kuriai teka 
darbas ir garbė tą veleną plėšti? 
Lauksime. ’ •

Spaudą platina.

Du sekmadieniu prie bažnyčios 
durią buvo pardavinėjami laik
raščiai; “Draugas/’* “Darbinin
kas” ir “Tėvynės Balsas, ” Žmo
nės noriai perka. - Partrauktą cg- 
zčnipliorių buvo mažai, pritrūk
ta. . Turės padaugint skaičią,

Ųž Šį kibią darbą garbė gėrb.- 
kun. Vilkutaičiui, kum Mikšiui, 
lios Kat. Draugiją Sąryšiui, tai iš 
jo išėjo tas sumanymas. Gera 
spauda, tai geriausias įrankis 
prieš blogą •— ginkluokimės ja,

Ausis girdėjo.

uotam.

Baubinienė ir Stase Adomaite,

Reikia pažymet,., kad šią metą 
valdyboje yra tikri mylinti blai
vybę darbininkai:, pirm. M. Ga
bys (LDS. kp. raŠt.), Stasė A.do- 
maitė užrašą rast, ir kiti! dr-ją re* 
ineja, protu rašt. Viadislava Jes- 
kelevičiutė jauna ir darbšti mer
gaite, kuri ne- apsakomaL^tsižy- 
mojo lošime Leos rolėj “Piloto 
Duktes” veikale. -

Tikimės kad Pilu. Blaiv, kp. 
stiprės turėdama tokią puikią val
dybą. '

T, Linksmutė

;/ Į

čižauską koncertai.

“sitanke daug. Numatoma, kad 
pelno liks. •

. Pirmoji Komunija. ‘
Gegužio .20 d.. šv. Jurgio para

pijos vaikučiai priėmė pirmą syk 
šv. Komuniją. Šiuosmet buvo pri
rengta prie šv. Komunijos apie 40 
berniuką ir 60 mergaičių. Tai žy
mus skaičius. Kitais metais tik 
pusė tiek būdavo. Jie visi lanko 
parapijinę mokyklą. Iškilmėse 
dalyvavo L., S. K. Šv. Kazimiero 
Gvardija, Lietūvhj Tautiškas Be
nas, parapijos vyrą kotas ifr daū-

Gegužio 26 d. buvo surengta 
pramoga. Vaidinta “ Sniego Ka
ralaitė.” K engė parapijos cho
ras vadovaujant plei M. M. Mit- 
ruliutei. Pasekmės buvo labai 

lJublika buvo labai pateii-geros, 
kinta.

rašt.’

M. P. S.

NASHUA, N. H.

Laikytam šv. Kazimiero para
pijos koro susirinkime buvo pa
keltas klausimas ar važiuoti į ren
giamą LDS. N. A. apsk. išvažiavi
mą. Nutarė važiuoti tie kurie tik 
nori, tai reiškia, tik dalis korė. 
Gailą, kad iiė visas choras ir kad 
ne su programų. . . -

Vestuvės.
Čion surišo ryšiu moterystė; 

kun. P. P. Daniūnas jauną porą 
Oną Geidutę su Juozapu Skerke- 
vičium iš Bostono. Vestuvės bu
vo pas jaunosios tėvelius. Teipgi 
it .choras šv, Kazimiero parapijos 
dalyvavo vestuvėse ir įteikė pui
kią dovanėlę nuo choro, nes jau
noji labai gera veikėja. • Nors čia 
yra augus, bet prie visą katalikiš
ką draugiją priklauso ir jose vei
kia.. Yra gera soliste ir visada 
pagražina rengiamus vakarus.

Laimingo sugyvenimo.
Ten buvęs;

šve. Trejybes švente sekmadie- 
nyj 27 d. gegužio graži buvo. Po 
sumos liet, bažnyčioj šv. Alfonso 
pasakė pamokslą kun. Noi’butas 
ir 4-tą valandą po piet- buvo pa
rapijos mokslaines vaikučių pro
cesija pagarbinimui Švenčiausios. 

’ Marijos Motinos Dievo. Vaikeliai 
visi buvo gražiai pasirengę pagal 
patvarkymą seserų kazimieriečią. 
Visi žmonės pasigėrėjo ir gerk 

- kun. Norbutas dalyvavo sykiu, su 
vietiniais kunigais ir gražiai užsi* 
baigė tos dienos įianialdos.

Lietuvos Pilietis.

PHILADELPHIA, PA.... -s
. Dar darbininkai neatsieke t o 

kas buvo per kąrą, bet jau eina 
’, prie to. Cukornej karės metu už- 

darbiai buvo nito 50 ikį 55 eoiitą 
.. į valandą. Dvi cukraunčs dirbo

' ■ ■ ■ ' .r.,-..'............ -m „.'-i ■■
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LAWRENCE, MASS, '

OUJO.S KNYGOS
’ * --- ;-----  r

Turto Norma. Uosis. Kaina.. .45
Mūsą Keliai. Krupavičius... .25 
Algimantas. Dr. Pietaris 2

tomu ........ .... i..... .$1.00

1.

2.
3.

JONO TARVIDO DRAMOS

“ Akloji Mergelė arba Liurdos 
Stebuklas, drama 4 aktą. 
“Fabįjola,” drama 5 aktą, 
“Gėrmana,” drama 2 aktą;

Šios, dramos yra religiško turi
nio. Perstatyti visai nesunlcios 
Labai tinkamos mokyklą užbaigi
mo . vakarams, Kainos ’ už visas 
tris. 45c, Atskirai nępą'rsiduoda 
Užsakymus siųskite'; . ..

“DARBININKAS”
366 Br6adway,. Šo. Boston, Mass. 
~t' ■....... . .

*1' " J I“" L' " L -r -T- ’• -1 • ' - ''';1

Nėf ir Įkįidikiai paStetiii
Ir y ra taip legva viekai iš gąivo^paša- 
liuti pleiskanas,’ Tik kelis, kurtus paimu*' •’ 

tą pleiskanų mir linų jį priešiį'—ir jūsų < 
galvos oda bus taip tyra, kaip kuilikitr- 
ir juhm ■ visuomet ją . «...
tokia užlaikyta; Svari., galvos. c/da. užtaiko* j^ąiiktis puikiafe 
.pleiskanos timjausMūuiiikiHu jm«., - ■ . ,
Ri|.<urrkltn RtĮUirš cavo npt}> T:p5»1’'laii4l») U4 ike., urbė,įjrinląisĮihu 
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Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensimo rel. 
kalus {domius Malančioms 
molinoms ir motinoms jau?, 
uų kūdiki?.

Kūdiki? aprūpinimas ir -pe- 
njjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad.lai*
yra dalykas, kurj mes tu. 
rime reguUariikais laiko
tarpiais atvirai.. Ir, laisvai 
pergvildentL,

kVDIKIv

DĖL APRŪPIbilMO > 
MOTINŲ IR JŲ

ĮĮKUDIKIŲ SVEIKATOS.

Pieną į. dieną, aparat paparastą val
gią. Atmiešk du ašukštu Eagle Pieno 
šų trimis ketvirtadaliais, puoduko šal
to vandens. Kiti vaikai geriau jį my
li su ginger ale, vaisią sunkomis, su
plaktu kiaušiniu: ir * skanskonrų.

&TR AI 1*8X1 iš XI.

Miei/o svarba, .
Miegus svarbus yra vaikams. Tik 

dėl penėjimo reikėtų vaikas išbudinti. 
Jie tuoj įgauna paprotį keltis tik dėl 
reguliuriškų penėjimų, ir yra papras
ta, kad kūdikis miega ištisą naktį nuo 
šešių iil<_ šešių,- pradedant su -trečiuo
ju mėnesįu. Jie .turi būti laikomi šll- 
ų me, gerui išvėdintame kambaryje; Y- 
rii pšpi asla, kad normalis kūdikis iš- 
mtegu 20 valandą ir 2-i. Po pirmo me
to jiems relkėtą snustertl kiek pary
čiais. ir po pietų,.vieuą ar dvi valau* 
d-is.: Rytinį pogulį Jie imtys savaimė 
atsipratinn po dviejų metą, ir po pie
tinį reikia palaikyti iki šešių metą ir 
vėliau. . • . ..

šriežias (iras,-
šviežias oras yra tiek reikalingas, 

kaip miegas, Kūdikis turi, jo gauti nuo 
gimimo. Kambaris' turi būti gerai, iš
vėdintas, bet tas nereiškia šaltas. 
Dviejų savaičių kūdikis vasarą, o ke
turių iki šešių žiemą, kūdikis turi bū
ti akliruatuojanms,' taip sakant, su lau
kti. Vasarą jokią prisirengimą nerei
kalinga, bet žiemą yra gerai kūdiki 
apsupti lyg išvežant lauk. Tadu rei
kia atidaryti langus pinčiai kokią va
landą ar ilgiau, nededmit kūdikio į ve
ją, Tą padurtu keletą dienų, kūdikis 
gali būti išvežamas lauk. Kūdikis tu
ri kasdien gauti šviežio oro, ar šlubo
jo ar lauke, žiūrint koks oras. * tleriuu- 
sius laikas yra nuo 10 ryto iki B po 
plotų. Jis. turi būti gerai apsaugotas 
nuo vėjo, šalčio ir dulkių. Kūdikiui 
augant, reikia jis Ilgiau laikyti ore. o 
prie, gero oro,.’ galima jį 'laikyti tenai 
visą dieną. ,

Gegužio 21 d. įvyko A. L. R. K, 
.Fed. skyriaus, susiiinkimas, ku
riame dr-ją ir Ituopip atstovai iš
davė raportus apie 30 d. geg. pa
rapijos išvažiavimą. Paaiškėjo, 
kad visos; organizacijos dirba pa-, 
gal išgalės. ' ,

Piln. Blaivininką 9 kp. susirin
kime ne tilt svarstė apie 30 d. ge- 
gužio, bet daug apie BTaiv. aps
kričio išvažiavimą, kuris . įvyks 
birželio mėn. Iš apsk. • suvažiavi
mo išdavė raportą M. Gabys ir 
Tėvas Virmauskis, centro pirm. 
Pu to išrinkta komisija užkvįeti- na”

Nors mūsą kolionijo įžymesni 
koncertai retai būna, bet kaip ka
talikai surengia, tai ištikrąją ga
lima pasigėrėti. ■

Gegužio 12,13 ir 16 d. d. D. Vy
čiu .79 kp. choras buvo surengęs 

‘muzikams ■ Čižatiskams ^koncertą. 
Koncertas pilnai pavyko. Gerb. 
Čižauską’ atsilankymas j Detroitą 
paliko neišdildomus įspūdžius. Ją 
dainavimas publikai labai patiko, 
kad po kiekvieno dainavimo bu
vo, po kelis sykius įšaukti, pakari 
;toti. Soliste p-ni M. Čižaūskfenė 
su savo puikiu dainavimu publiką 
užžavėjo. Padainavo 'kelioliką 

; visokiu dainą. Pažymėsiu nors 
kelias iš-tą: -1) Aria iš operos “11 
Barbiere di Savigha”;—Rossene; 
2) “O ’ kaip miela išgirsti” —

-H.

. • ^TRAITUSl^ XIII.

Priežiūra kūdikio akiii, austi, nosies 
ir (jerklct^

Yra pirmos svarbos dalyku užlaiky
ti' kūdikių akis, ausis, nosį ir gerklę 
švariai. Kiekvienas -menkutis ausų 
uždegimas, arba tekėjimas iš ausų, 
nors ir manytum nesvarbiu, reikalau
ja tučtuojines gydytojo .apžiūros. Grei
tas gydymas .gali išvengti apžabalimo, 
ar apkurtlino. Paprastas ir geras van
duo dėl akių plovimo yra boraksp rūg
štis (boraciė acid). Jos pusę šaukš
telio reikia įdėti į paintę virinto von- 
dens.

■ Sveiko kūdikio turi prasikalti dan
tys tarp šešto ir septinto mėnesio,. Dvi
dešimts dantų sudaro pirmą Jsetą, ar
ba “.pieninius,.” ir jų pasirodymus la
bai įvairuoja. ’ rriežiųra šitą laikinių 
dantų yra labai svarbi. Juos reikia du 
sykiu į dieną apvalyti švelniai trinant 
su minkštu ..audeklu arba vata, pavil
gyta su boraksinės rūgšties inilšniii.. 
Kūdikiui augant didyn, reikia jį pu- 
mokinti vartoti dantų šepetuką, neš 
sveikumą antrąją dantų priklauso žy
miai nuo- priežiūros “įpenimų.”

Antrieji arba amžinieji dantys pasi
rodo apie šeštus 'arba septintus kūdi
kio metus. Sete pareina 32 dantys. 
1‘rležiura ištą dantų yni prUuueUės 
svarbos. Yra saugus paprotys kas šeši 
mėnesiai duoti geram dantistui apžiū
rėti kūdikio dantis.

Visados' savo kūdikiui duok gerinu
sį nuristą,. Jei negali žindyti savo kū
diki, neelisperiiuentuok su įvairiai* 
preparatais, bet pradėk tuoj gerai — 
duo.k jam tą maistą, kuris padtuv dau
giau sveiką Ir vikrią vyrą bei moterą. 
negu visi Įeiti kiulikią preparatai .krū
von sudėti — duok savo kūdikiui Bpr- 

idon’s Eagle Brand Vieną, maistą, ku
ris išauklėja vikrias kojas iv sveikus, 
kimus. - Jis . remiamas ir rekomenduo
jamas. gydytojų delei jo uugStos ko
kybės ir vienodos sudėties. Milijonai 
ir milijonui’ kartikių išaugo įvikrius 
berniukus bei’mergaites dėl motiną ge
ros priežiūros ir maistingumo kurį sm 
teikia Bordin’s Eltgle Pienas.

Vaikštinejįjs liudlkis tln‘1 gauti tiek 
pat priežiūros kiek kūdikis rankose, jei 
uorl išauklėti'jį į pilnų sveikatų. Ir 
vikrumų. Laike karo Anglijoje tapo 
rasta, kad iš penkių vyrų, trys Tetiko 
tarnybai, Eksperimentuose, kurie bu\ 
vo vedami mokyklose 1918 inetais, tik
ini. 18 nuošimtis kudlkų buvo pirmos 
klosos sveikatoje, 1‘vieŽastlH gludi ne- 
dapetiėjime kudlklystūs dienose. O ne- 
dapenčitmas pirmiausią priklauso uuo 
btogo.,irA netikusio maisto. I'ridediiut 
Boideu’s.Eįigle I’Įenų prie savo .kuUL- 
klo vąlgių, gali imti tikru, kad Jis gau
na jnv -visus relkitUugi’la gyvybei ele- 

.mentus, Jaunus kūdikis turi gauti po 
du šaukštu Eagle. Pieno atmiešta tri- 

, mis ketvirtadaliais puoduko iišltv. van
dens. Duok paryčiu arba po pietų. 8e- 
iij’vvsiil kndfkiąl luilknd’i jį goilmt 
my \ su gli.gir ule, nvisių..sunka', s\t- 
p #d<tu kiatmnlu ir skauskoniu.

’. Situsstraiiisninš atlikai kas.
ir įntsldčk ateKiak ■

Jlankšturiinas,
Maukšlinimas yra tiek svarbus, kiek 

šviežius onm ar miegas. Labai Jau
nus ltudikls gaunu -tiek munkštinimo, 
klek reikta spardydamas,- ’vbUodiunus 
ii1 rftdumus maisto. Devynių ar dešim
ties menesių .paprastai pradedu ropl- 
nčtl, ir prie to reikia jf nkstlnti. Pa
prastai kūdikis bando vaikštinėti me
tą umžlunš, bet ia kūdikiai skUiust 
Kūdikį nereikia rūginti vaikščioti ar 
movėti- ilgiau negu lįs pats ’nori.

. Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti 'šuvo kūdikio, neimk 
Jokią šansų. Duok jam Borden's Eagle 
Meną, nuilstą, kuiis pasekmingai, iš* 
nnkiėjo šiiiltus tūkstančių kūdikių bė* 
gy pastarų 02 nietų. Tukstaiičtal 'gy- 

: įlytoją po visą šalį rekeineuduoju Bag
io t Beną tloltią kad ils lengvai suvirš
kinamas Ir maistingus!. Eagle .Dienus 
yru grynus Ir sVellms; Jis Iengyai hu- 
virškoimm. Ir-Jo'.visados gairguutl gro- 
sorneje, nežiūrint kur eisi. ’

- Tikini nitolaUpJ? suiigoljnmsjš tėvų 
-pusės .palaiki s,' kūdikius umr tiedape- 
nejlmo Ir apsnugos Juos nuo Ilges už
puolimą lai. rUžtlkiiąs jiems jaunystės 
vikrumą Ir miprlą s-velkatn,. kurie yra 
biKuniitiš kilmės. Ir paslsekium- painu- 
■tųi, UžgauPdlntlniiuml rezultatui ’gąu- 
’iminE penint nedniienėtus^ kūdikius su 
Eiiglė Pienu. Mokyklą VaikuT, kuria 
ljentv auto silpno maisto, stebėtinai ptt- 

. Mdtttiso su /Engti' rieim» kuomet* tiw į* 
. dėdamas į Jų paprastus valgius. Visi duotu ............................

valkui turėtą' gauti vieną sykį Eagle BroudvvUy, Houiit Bosimi, Mnss; (T)

>*

- lUMKAIitMl geležies; liejykloj- rta.r- 
biiftnlml, taipgi vyrui iiioįdntls pvlo 
Moldiūg Mudilhe, Amerlciur. Bvnke, 
Shoo $ -Ftnihdry Cmnpuuy, ‘ Nomvod? 
('on'trul, Komvdod. - . (T)

80. BOHTONH .
’ 8-^10—12—11. Knosvl toų J Vienu 
dulie.ltuvn stuba, ,o kambariai ablejese 
pusėse. Ir Kiltialub'eltayn stabu po še
šis kambarius pataisyta naujas sti> 
gus, daržas Ir gmažlut vietų, Lengvi 
išmokėjimui, Kuliai $3.000 klekvicmĘ 
Tol, Jtunivicu 2Uli - (2)

r,i, M ^,ui.r„,r,n lt,.,. . „I,,,,,. ,,,

pąUSIDVddV automobilius MĄN- 
\VELL, luini! pigini. Nm’ime greit imt* 
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KUR BORDENO IŠGARUODINTAS PIENAS PRIRUOŠIAMAS,
. GERIAUSIA PRIEŽIŪRĄ, ATSARGUMAS

PRRŽIŲReJIMAS YRA NUOLAT VARTOJAMI-IDANT UŽTIKRI
NŪS ABSOLIUTIŠKĄ TYRUMĄ.-

įToIciti kitci IjottipOiHijOiiicpTislsiko niisisttityinii litikonitL Kordono Kom
pąnijos daryme Bordeno Išgafuądinto Pieno. Todėl kuomet perkąt . 
pieną, persitikfinlHt,. kad pėrkitt Bordeno, ne kokį. kitą. DeJ varto-,
jimo namuose, duodą geriausias pasekmes, ’. Yra taip reikalingas
kaip cukrus'ar druską. Pamėginkit kavoje, Kiekvienas grosernin-

. kgs visur pardavinėja jį kasdien.

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Išgaiąi<xUntti 
Pieuu, pasiuskit npuns knppiią, pazcnldhuint kokias 

pamokas norit, .u’ įneš jirisiusim dovanai

THEBORDEN COMPANY
. > Borden Building, Nevv.York City
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D. 8. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DOMEI.

gūs Broliai ir Sesutes Dar- 
i ir Darbininkės! Artina- 
ričio pusmetinis susivažia- 

Turės kuopos išduoti ra- 
iš pusės metų ’ veikimo* 
į veliamą nieko 'daug ne

ikta ir mažai .pasižymėta or- 
bdzatyv iu darbu, kuria mums L. 

S. nariams yra vienas iš svar
insiu darbų,, kad sutraukti vi- 

lietuvuus katalikus Į inilžtuis- 
darbininkų organizaciją. Mes 
ime daugiau domės kreipti j 

'ganizat-yvi darbą. Gerbiamo- 
>8 Conn, apskričio Idtopos arti- 

- iriausiuose snsiriukiiriuose pakel- 
tą klausimą iir išgvilęleiildto 

v / yj ^wąpiisiškait, apš'yarstykitcŲ kaip 
" 'žaistume paderinti mūsų kuopų 

fetovj ’ir-ant apskričio susivažiavi- 
^no įneš kitę. Aš iš savo puses 
Buodu toki.-įnešimą: Kacl apskri- 
tis ir kuopos daugiaiis kreiptų 

hdomėš i drganizątyid darbą ir kad 
1$ tą darbą būttj. pastatyti mūsų L. 
pD. S. veikėjai ir kalbėtojai. Ga-

mi priekyjjiastaty tų savo veikė
ju kalbėtojų,- negalėsime tą pa
daryti. Butų .geriaus, kad Conn. 
apskrityje pastačius du organiza
torių, kad jie galėtų pasitarti- ir 
su pagelbą. kuopų vesti darbą.

Gerbiamieji Conn. L,. D, 8, ap
skričio nariai apsvarstykite ir 
prisiųskite į apskričio susivažia
vimą savo veikėjus, kad galėtume 
pastatyti. į valdybą tinkamus na
rius. - " •

Iš LAIŠKO.
I r ♦

Jobu. A. IVenekus iš AValtluim, 
Mass, atsiuntė mums laišką kurį 
prašo indeli laikrašlin, Laišką 
Iflšo D. BAltutis,| balApdžio £2 d,\ 
š. nt / Btl-kitko laiške raąlima:

(t Pirmiausia padėltuoju - Tams
tai už pinigus. Noriu Tamstai ap
rašyti,’ kada ir kaip aš juos ga
vau. -Aš gavau.sausio G d. pinigų 
kvitą nuo- tamsiu. Nesulaukda- . * f
mas’ pinigų pasiunčiau 'kvitą 
Kaunan sausio 20 d. Kovo 10 d.

'.lime^lkWmis-d<acb-;nT“^
{___ _ ~t < . ♦ • -i- T . V • V«

FStai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lš 
r M, Jokubaitė. Didis mūsų tar-

veikėjas ir kalbėtojas gerb. J. 
rM Šaliūiuas, Conri. apsk. garbes 
pirmininkas, P. J. Tutoraitis, 
i^ftokslcivis S; Tautila, O vakaei- 
yiVt laiku privalome, sunaudoti 
^varbiausijį ir didžiausi ji mūsų 
a veikėją, tai geri), kun. F. Kerne- 
iš|. Turėsim r.engti prakalbas, pą- 
| skaitąs, diskusijas. Gi netureda-

<
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Paštas to nedaro. Be to ta ke
lione į’Šiaulius man atsėjo 10 li
tų ir 6c. "O kur sugaištas laikas.

,fJei Kastantas Norkus; visiems 
taip patarnauja, tai turite ieškoti 
geresnių pinigų siuntimo kelių.”

galiotiniOf kad atvažiuočiau j 
šaulius, pinigų. Kovo 12 d. išė
jau Papilę, o 13 d. sėdau ant 
traukinio. Šiauliuose suradau i- 
gallotiui. Klausiu‘delko mane be 
reikalo varginat ir darote man iš
laidų, Sakiau, kad Amerike1 Jo
nas. Venckus apmokėjo visą kelią 
-iki Vizų, artimausio pašto. -Įga
liotinis sakė, būk paštas nutrau
kiąs piuigų.-x Bet tai ‘neteisybe.

Lietuva, graži mano tėvyne,, 
delko broliai lietuviai neužsirasč 
Lietuvos piliečiais,, o paldausū 
laisvamanių visokių šmeižimų, 
lies jie negali žiūrėti į mūsų šalį,, 
kad-ji yra katalikiška. Vereiaus 
jie žydelį Trockį pagerbs negu sa
vo tėvų žemę, tai-gi nereikia lais
vamanių klausyt, nes-mūsų graži 
šalis, visi jos užvydi mums ir 
priešai trokšta, kad mes atmestu
me pilietybę Lietuvos, tai jiems, 
būtu drąsu, musu gražia tėvyne 

A'Į i. i«. A*

PARSIDUODA 
RESTORANTAS 

(IotoJ- lietuvių apgyventai vietoj; sn» 
vinfnka.s' eina i kitą bizni, todėl tilo- 
,j:tn turi parduoti r daro biznio apie 
^400_Į savaite. Kaitra 82,(>(K1. A. .U 
KCTSTtS, 332 Brmūūvay, Šo. Boston.

' ' ■ (9)

VIETINĖS ŽINIOS
L------------------ * ’*/ '

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
KAUNE, SKYRIUS 

VEIKIA.
' ’ I

Per kiltai, spaudos agita
torę Vestfioldienę, įsirašo į 
amžinuosius narius Magda
lena Mickevičienė ir įmokė
jo nai*. mokesčio $35. Už 
taip didelė katalikiškos 
spaudos paramų tariu Tams
tai didžios pagarbos ir padė
kos žodžius, ir maloniai pra
šau Tamstos kitus prikalbė
ti tokiais pat nariais likti. 

; Sn.tilŲ’a ]>agarba< \ \
\ / Kuni P. Ka^ę/ul'as 

260 E. Main St., 
Amsterdam, N* V.

BARBERNE.

Jot nori atrodyti jaunes
niu. tai atsdmikyk i mūs 
.naujų barbento.

Nukerpant plaukus taip 
.kaip kas. nork Skiltame ir 
pagražinamo kiekvienų pa
dalydami 15 motų jaunes-

* e
nin, ...

Taipgi kerpame plaukus 
vaikams ir mergaitėms, ne
žiūrint ar didelfąr maži. ’

Parduodame britvas, taip
gi ir senas išgalinidaine.

Lzlaikotne visokių kve-

s

piauciu tonikų plaukams, 
kurie pagražina plaukus ir 
panaikina pleiskanas.

Tad, Sd. Bostono lietu- 
.viaiy kam eiti pas svetimtau
tį/ kad tautietis barberis 
jums patarnaus kuogeriau- 
šia atlikdamas, pirmos Mė
sos darbų. Vieta labai pa
togi, palei pat Broadivay. 
Statot. Tad kviečiame vi
sus atsilankyti, o būsite pil- 
nar^iferikiiiti.

aSfBa’ben.
116 Dorcliester Avė., 
So, Boston, Mass.

TO&MaiB Mont®Bo, 

{Kampiur Broad S* J 
JfeL Broektoi 5112AV.

OMJ

DR. 1. J.GORMAN
. laUMAUSKĄSy 
niifirin

* s
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DARBININKAI
Alminam darbui dirbtuvėje, 50 
valandų savaitėje po 44e. valan
dą, Atsišauk DFAVEY & ALMY 
CHEMTCAL CO., 235 Harvcy 
St, Cambridge, Mass. * (5)

^PIRMOS RŪŠIES BARBEUNeI
@ Nnkerpam plunkus vyrams, mer- 
^-rinians-in.  valkams,
© .Turime, visokią kvepiančių tonj-{| 
.|pįą- Plątfimms \ ’ 7

Ateikite Ir peusltikrliiklto, 
® kiti, kad busite patenkinti. &
f- D. a;BABEN I 

1116 DORCnESTET? AHM| 
| SOUTH BOSTON, MASS. J

(prtė. p.vr nimvmv.YV ti-XęlT6) g

J
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Norwood, Mass.

Tel. 80. Boatofl 24881

IANDžIUSh
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

.CHIRURGAS.
Gydą aštriau ir chroniškas Ilgiu , 
vyrą, moterų ir vaitą. Egzami
nuoja kraują,spjaudalu*, Šlapumų 
Ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems* Ądresatf 1 /

5C6/BROADWAY,
I EOUTH BOSTON, MASS.

II (Kampas G St. Ir BroadwayJ| 
■I VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 
■■■■MnBHBK&HBBBHMHMMMHiĮMĮHBIBIUMi

\__ Tel So. Boston 82S
tnrnuvYS dantistas .

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkels ofisą po NO. 
425 Bboadway, So. ’Eostoiv.Mam®. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 Iki 12:30 ryto ir nuo 1 :OT 

Iki 6 Ir nuo 6:80 ikL 9 v. tai. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

' ir nerišliomis.

■ r ■ -
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VAKARAS

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY |
PAVASARIS PRAŠVITO. |

Dabar, kuomet saulutė aukščiaus pakilo ir sutir- g 
pino sniegus, yra patogiausias /laikas, pertaisyti ir §• 

^ .numaliavoti stubas, nuva-S 

nišiuoti rakandus ir. išbal-£Į 
- tintiJ^ambarįus^.......... .. .  a_ .8

BUK .PATS PENTER-IS- ir- me<į ' 
.cinui i kas, sunaudok attikusį laiką

. Pradžia 9 vai. ryte ir trauksis iki 12 vai. nkkti.

j 16 Metų Soūth Bostone JĮ 
' DR. H, S .STONE

. AKIU SPECIALISTAS
»99» W. EROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. yafc j

L . Rengiamas
■ Lietuvių Darbininkų Sąjungos
k ■- • ... * . ■naudai

!prie savo šlubos. Ateikite pas mus, 
•Z o-mes parduosime taviirą ir paalš-ĮEĮ.. . . ; .... ... _ 

derlus paimame telefonų ir prista-jg 
4-aiyiA fiivh'nii i nimuTC! "Vlcjl-ncj’ »i r_ "j

REIKALAUKITE SAKIREljIU. 1B

macam i
SOUTH • BOSTON, MASS.

d

kištai© ljalp ils reikia vartdti.. Or-J3 
<’ 
tome tavorą j namus. Viskas- ar- in 
liekama greitai ir pigiai. ‘ ~

I’ SOUTH BOSTON Hl
B 317 WEST BR0ADWAY,

. Telephone' So. Boston 167—W.

fr L

V

SO. BOSTON, MASS
„vakari .

«

i PENKTA GATVE
Ą? - Pr

.........  ........n...............■-uni^

4 GERBIAMIEJI:—
■. Šis teatras yra vienas iš gražiausių ir juokingiausių. 
Prie šio ‘veikalo yra- geriausi ir gabiausi artistai kurie pri- 

įjuokįs- visa publikų ir tikimės kad kurie, ateis visi bus už- 
|jganėdnti. . * , v

į'. Viųus užkvieeiame kuoširdingiausia atsilankyti,‘ nes 
(tai bus paskutinis vakaras šią yasarų.

L . • Kviečia—RENGIMO KOMISIJA.

ĮŽANGA NEBRANGI.

Naujas penkių pasužienų automobilius dovanoms. Bus 

tikrieji baseballiiinkai. Šokiai pirmos klesos salėje. Va- 
“ - - 

Mrelbus.fire yorks (ilgimų leidime)-•■ - Ir daug,- daug yi- 

sokių-naujanybiii. •

I

klinfTIXXXn‘nnxTnxTnttttxnxxrnT*±nrxttxxxxnifavviartaaanMMi

TeL-So. Boston 270

J. M1C DDNELL, M. D.
i GalimamsikalbčU ir IMuvUiat
Į Ofiso Valandos:
8 Rytais iki 9 vaL Po pietų n«a 1—V.
I Vakarais nuo 6 Iki 9.
I 611 Broadway, So. Besteli.

BENAS GROS VISĄ DIENĄ IR VAKARE.

Jeigu būtų lietaus, tai piknikas atidedamas sekančiai su- 
balsu JGIEPOf? 7 d. ’ '

Visitatai kviečiami dalyvauti ir mėginti gauti dovanų au

tomobiliu.

Tel. No. 550.

F. J. REYNOLBS, M. D.
, (RINGAILA) - 

Ofiso Valandos: —.
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9; 
Nedeliomis nuo L~3.

419 Main St., ATHOL. MASS. j

■ ' ►
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ATYOAIl
TM'Hhill VO^ltau, Kukardy, visokiųŽenklelių,GuzikuČių, Ant- Ayil.MUU.VVz spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes. vardą, > 
STRUPAS CO«* 90-92 Ferry St, Wewark>ftN* J.į

•r

I
F.J. KALINAUSKAS

ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston, 
Tel. S. B. 0441.

Antros lubos—Viršuj Įi. P. B-všs 
GYVENIMO VIETA:

275 LOWEI,L AVĖ., NEWTONVIIXE, MASS. 
Tel. IV. Neivton 146Ę—W. .

Kviečia RENGĖJAI

PARSIDUODA
PARDAVIMUI 36 AKRŲ 

FARMA.
Su arba be gyvulių’ ir įrankiu, netoli 
bažnyčios iv mokyklos. Atsišauk pas 
P; • Karingą, P. O. Bos 12.1* Nortli 
bvidge Ceutėr, Mass.. (-2)

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St.k So. Boston, Mąs* 

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

PROTL RAST. Antanas Macejunas,
450 E. 7-th Str So. Boston, Mass. 

ITIN. RAST. — Juoz. Vlnkevičlus,
169 W. 6-th St., So. Boston, Mass; 

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

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

D.‘ L. K. Keistučio dr-ja laiko mšnO- 
slniūs susirinkimus kas pirma nedei< 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 604 
VVashlngtou St, Boston, Mass.? 6-tą v 
vakare? Ateidami drauge Ir naują na
ciu su savim atsiveskite prie-musą dr- 
los prirašyti.

*

I
.. i

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

EIzb. 'Mlelniklene, pirmininkė,.
44 Cedar St., Hartford, Conn.

O. Labicklenė, vlce-pirmlninke,
90 Sheldou Street, Hartford, Conn.

P. Ifaliickien?, iždininkė,
44 Madisdn Š.t„ Hartford, .Conn, ’ 

Marijona Katkuuskalte. f In. raštininkė,
16 Atlantlc St., Hartford, Conn, 

R. Pundziėnė, prot. raštininkė, •
19 \Valcott St., Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrą nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėjft

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JO3 
’ SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBOS ANTRAŠAI.

SAVAS PAS SAVĄ
Valgomųjtj daiktų pirkis pas 

mane. Užlaikau šviežiausią mėsą 
ir geriausios rūšies visus valgymo 
produktus. Jvainos pigios. Belaki
te savą ■biznierių. Seniau mano 
Storas buvo 90 B St., dabar ran
dasi po num. 314a 8-th St. kam
pas Gate St, Tel, S. B'. 3335—M

Vladas Paulauskas.

i ’

? SOUTH BŪSTON'O PIRMOS KLESOS VALGYKLA | 
I STRANB LUHCH )
V ■ Y♦> ■

Y . Lietuvi ir lietuvaitei Mes turime - skaniausių 
lietuvišku ir ameril<oniškų valgių. Mės esame tik-

*t* ii,, kad Tamstos paš mus atėję, paliksite mūsų pa- 
A .taiiiaviwAižgąnedmti. . A

B-Ą . Taigi lietuviai KEMKITE SAVUOSIUS I 

_'X STauji ..Savininkai X

'■ STRANU LŲ.YCII .
j* 304 Bvoadway, • ■ Souiii Boston, Mass; T

[i

NĄUHNYBe
Tik ką gavome nauj ą siun- 
lį nepaprasto turinio—is-

S-

forinto veikalo “Algiman
tas” knygų. *• Yra tai veika- 

ĮJas nepaprastos svarbos. Ja- 
Ljne Dr. Pietaris vaizdifoja 
terovęs Lietuvos stovį.

Du tomu..’ Dvi audimo 
pdarais knvgosx gražiai ai 
jaudinta ir nepaprastai pi- 

kaina.. Tiktai vienas do- 
ms SU prisiuntimu.

^DARBININKAS7’

PIRMININKAS VL Paulau«ka«,
314 a 8-th St. Tėt So. B. 3383—M. 

VICE-PIRM. — J. Jarnša,
440 E. G-tli St., So. Boston, Maas, 

PROT. RA§T. — A. Janušonis,
1426 ColumblaIW., S. Boston, Mas«, 

FlNT RAšT. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mass, 

IŽDININKAS — L. švagždls,
.111 Botven St„ So. Boston, Mass. 

TVARKDARIS — P. LauČka,
393 E. Elfth St., So. Boston, Masu, 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadsvay, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rų 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mą vai. 
po pietą,, parapijos svetainėj, 492 H. 
SeventH St. Sb. Boston, Mass,

ŠV» JONO EV^ BL. PAŽELPINĖS 
- DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI,

PIRMININKAS—L L, retrauškas, .
252 (Jold St.( So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. Kazys Ambromis, ,
492B, 7-th Št., So. Boston, Mass, 

fJ>R05& ‘SfivlCkaSį.

FIN. RAŠTININKAS3y švagždyš, 
• - - Itl W» 0-th Sfc, SoUBostma, Mass* 
KASIERIUS A NnWlu'nas,.

880 E. Biųndvvny, S. Rostou,’ Mase. 
MARŠALKA X fcaim

7 W4niftl<I SU M boston, Miiss. 
Draugi ja laiko susirinkimuskas trečių 
nedęidlenl klekvtend. račnoslo, 2-rų vai. 
-po ptątų Ik Petro parapijom salėj, ,491 
B* Ssvsųth St, Sonth Boatoh, Masu,

mas- Išmokino mane pagydyti U< 
gas ir sugrąžnti manų pacientams 
gerą sveikatą lakai tfumpu-iaiKU, 

i lengviausiais budais iv pigiais,

Be jos me# ‘negalime džiaugti# 
gyvenimu ir augti pasišokimuose. 
Kada ries sergame, tat mūsų 
Svarbiausiu dalyku yra gauti .ge
ras Ir suminius daktaras, kuris 
žino, kokiais Kėliais sugrąžinti 
mums sveikatą.
A& gydau jiintjas: taipgi ir iižsi- 
senejusiak ilgas , per daug metų 
ir tasai mano ilgas praktikavi

H Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

4.
» ■■ .

' ■ r

M vai popnšiFeklhitt 'Utguvinu* avetktitbs.
W . ‘-i. .....Ll .k .. *. ,_..3 f,,. .

i

j-

K •

... • Telopliotie Soutli Buston .3520 
. Nhnių Toiet: Asptaivull 0581,
ADVOKATAS

A. D.ŠALNA(SUALNA) 
ę LBTUViS ADVOKATAS ;

• 1 BfttgęH du Universitetu .
Cornęll . Ūniversity su. A. B.

- G» wisiiiiigton Vniv. su LL.B, 
^DARBININKO” NAALE v 

:-. hintros lubos)
8M .W. Broadway, So. Boston.

l •

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT.
Mano, ofisas turi* visus įtal^musf, kokių tik gydymui tehinUngą, Tai
gi nepaisant, kaip sunki Ilgu.Ir kaipjlgnl’sergi, ir kaip daug sykių Inv 
..... ......pasirengęs parodyti Jums

.. ką-.aš galtn pailarytl, jeigu-Jus, iniut pavešite save gydyti. Aš gydau 
šimtus kitų Ilgą, ir gailu Jus paštalytl ūnt. naujo-tako,’:kuris Jus ves

■ prie Išgijimo—syinkatos, Koldoš esntė vertas. A -
- ’ Mano GyU^mo iCabuis ^ra ^(toai ^ėmos ir Sutafimat heugvi,

- 'Ai- Neimu atokesnio PutariptuSi

DR. MORONEY
220 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

. i ' Priešuls Mnjestlc Teatrą. ■ ■.
OtiHo vai. : ii ryt. Iki 8 vak. kasdien—‘Nedalioms Ip- ry t. iki. 1 v.-pe pleį

P. J. AKUNEVTČIUS; g
258 W. Broadwayf H

So. Boston, MaBš. L
Office Tel. 381. Gyv. Tel. 2p24-J. - . [

1 i

I

f

šiuorai .pranešu vietos/ir 1 
ąpielinkėa lietuviams,.. jog. į 
laidotuves aprūpimi:’ koge- - į 
rišusiai ir už pigiausią kai- t 
ną negu. kiti. Į apielinkių | 
miestukus važiuoju ir už tai. -į 
nieko nerpkuoju. Dieną ar * 
naktį kreipkitės šiuoni aut- į 
rašų: ■ .

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- 
■kos akys: nematymas, kreivos a
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas, ašarų, sausos akys 
trūkčiojimas akies ir blakstienų 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatve 
kariais ir daug, kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki. . Visuomet pagelbės 
jums 1 -

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

377a Broadway, So. Boston, Masaj
»

h .

if -•Z-

' . 7 Tėl. Main 2483

GEORGE & SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old Šouth Building 
. .. 294 IVasblngtan Street

BOSTON, MASS. Y 
Valąndoa t 0 A, M* Iki 5130 V. M.

■ dyrcnlmb vieta y
10 AVinthrop Stbkkt,,b^8T Boston 

> TfA East' Boston 11&-J.; .
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