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Katalikai turi suprasti, kad ją 

aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
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Vyskupas Kiliau.
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KOOPĖRATORlįr BŪRELIN AUGA.

Ofg&Wu Amerikos fLtefavtįį 

Rymo Katalikų jBū&kto 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

KETVERGAS, LIEPOS 19 D., 1923.

i■ DARBIinOlS 
—-Eima-—- 

UTARNINKAIS, KETVERTAIS IH 
SOBATOMIS,

UžrubeŽy metams ............. .$5,50 
DARBININKAS

866 Broadvray, Boston 27, Mass, 
Tfil. Soūtft Boston 6į0,

'Į

LAIMĖJE EARMERIŲ Į 
KANDIDATAS.

Si. Paul, Minu. — šioj 
valsti j o j buvo ■ renkamas se
natorius i Suv. Valstijų se
natą. Kandidatais buvo, res
publikonų Urens ir Earmer- 
Labor partijos Magnus 
Jolinson. Tar taimerių kan
didatas laimėjo, jolmson 
gavo 161,5b3 balsus, o jo o- 

. ponentas 136,739.
Jolnison yra švediškos kil

mės. I Anierikų atvyko tu- 
,rėdomas 20 metų amžiaus. 
Dabar turi virš 50 metų; Jis 
turi milžinišką farmą. Ke
turis terminus .tarnavo. 
Minnesoto^ "valstijos' legis- 
laturoj. Jis- nekaip kalba 
angliškai,, bet turi neišpasa- 
kvta baisa. ' Kadir didžiau- t 4. k
šia minia jo klausytų, visi 
girdėtų. Jis yra aplankęs 
-visus savo valstijos miestus, 
ir miestukus. - Pagarsėjęs 
savo teisingumu. Jis ldesa- 
Vo mokslo neturi, iš knygų 
daug mokslo ir-gi nešėme, o 
visą sėmė iŠ paties gyveni
mo. ■ '

• Jis savo plaučius išdirbo 
dėlto, kad iš mažatves buvo 
stiklo išpūtėjas.

Suv. Valstijų senate jis 
bus vienu iš žvaliausiu, vei- ♦- i'
kėjų. Jis nėra daug nusi
manančiu apie, dalykus, to
dėl žiūrės, ką jo rūšies kiti 
senatoriai sakys.. Jis senate 

»Laseksiąs Brokbartą ii* 
Eollette’ą.

NEPATENKINTAS.

Proz. Harding, kurs da
bar yra Alaskoj, gavęs ži
nią, kad AEinnesotos valsti
joj tapo senatorium išrink
tas purvinas taimeris Jolm- 
šon, dabai nusiminė. k*^Mat 
Jolinson yra fermerių ats
tovu, ne respublikonų par
tijos. Be to. antrasis kandi
datas Preus buvo respubli
konas ir artimas prezidento 
draugas. ' .

Kai rinkimai ' pasibaigė, 
tai Johnson pasakė; kad tu- 

sūnains 
Deljįn- 
šienavi- 
susivėli-

iri?

rįs skubintis namo 
pagelbėti šienauti, 
kimų kampanijos' 
mas ant jo farmos 
nes.

Rinkimai- Minnesotoj bu
vo dėlto, kad tos valstijos 
senatorius Nėlsou buvo mi
ręs. Tai į jo: vietą buvo ren- 
mmas naujas. Mirusis Nel- 
son, kaipir dabar išrinkta
sis buvo švedas. Toje valsti
joje miestuose ir fanuose la
jai daug yra švedų.

APLEIDŽIA RUSIJA.

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO

MiTford, ILH.. — Trauki
nys užvažiavo tbit kroko, kur 
buvo daug, žmonių. IV 
žmones vietoj žuvo.

GERAI STOVI.
.. D c n ve r, Colo. — B auki-

ninkų suvažiavime bankų 
raportai parode, kad Ame
rikos kaukai nekuoinet netu- 

■ Tėjo tiek depozitų, tiek tur
tų, kai pdabar,

Laivių naują niinisterių 
kabinetą sudaręs p* Majero- 
vičius iš ūkininkų sąjungos 
ir dešiniųjų socialdemokra- 
tm Kairieji socialistai val- 
džion nebeįeisią. Jų paštan- 

jgomis atiduota Rygos šv. 
» bažnyčia katali- 

|arceliūėti. Da-j kams; bet dabar vėl kyla ar- 
Išūs einČan ir dešinieji neno-

ŽINIOS Iš-
“* Į •

IŠ VILNIJOS.
Švenčionys. čia tveriasi 

| kompanija spekuliantų dva
rams Lietuvoje pirkti. Pir
miausia jieį deda pastangų 

__ _ padėti Lietuvos dvariniin 
Įkams, kurio gyvena okupuo- 

ir kurių dvarai | J okūbo

Y

spuoaiMAs. i tami. kražt(į

Diclgrad, Serbija. — Ser- paskelbta j 
bijos amunicijos sandėlyje romą žingsnių nupirkti La-įšus ginčai, ir dešinieji neno- 
Kragujevatzo mieste ištiko banovo parapijos Jaloveckų ‘ri pavest katalikams tos baž-

* I * • ,, 4* v> — 4

baisi ekspliozija. Daug žino- dvarus,baisi ekspliozija. Daug žmo- dvarus. nyčios.
niųL-^sužeistnLir- užmušta Kazitiškis Dūkšto vai.,

amunicijos nuėjo į Vietos dvarininkas Redec- 
. kisr-Mikuislds skubinasi iš

parduoti saVo' dvarus. 1922 
NESURANDA VAGIU. ' “rtys jis midavė 100 deS.

___ _ v miško, dabar gi rengiasi 
J Patrick E. Curley 11a- parduoti 400 deš.

mus, 45 Savyer Avė., Dord _ Svenčidsys. Čia naujo - 
chester, Mass. įsilaužė vagys h<ai sava valia lenkų kariuo- 
ir pavogė iš skiepo svaigalų menėn nestoja.
už $20,000. Vagys ieškomi, 
bet nesurandama. '■ k •”

Daug* r 
padanges.

D AITO ATEIVIŲ 
DEPORTAVO.

N e ir York. -r- Laivu Bal
kio atvyko daug ateivių. Bet 
iš 524 įleista į Suv. Valstijas _ 
tik 42.*. Tiė ateiviai yta is [ekskursija? 
Anglijos-ir turės grįžti 
gal. ,

Maskva. — Amerikos Šel
pimo Administracija Rusi
joj likviduojama. Paskuti
niai maisto daiktai išdalyti 
nedniems ir tos’ administra
cijos darbininkai apleidinė- 
ja Rusiją:. Pulk. Ilaskoll, 
admini^trae i j os viršininkas 
apleis Maskvą ateinantį ket- 
vergą arba petnyčią. * įvykti.

Pietinėj Afrikoj buvo už 
' Stojus . ilga ^giedrą. Negri 
vadas. sakė, kad ly t aus dei 
Ve esanti užrūstinta“. Tvri s. * »

- Arimai parodė, kad jo su 
?iiųs' .Mandųza, tą\ padavę^

. Nuteisė jį gyyą sudeginti i 
. tas. buvo ’padaryta.• Kaų 
" tyčia po sudeginimo, palijo.

; * Anglų - valdžią ntifĮ^e mL 
•. i t .' * * ‘ V* - I ’ * •

1‘iop. įlėgtąis ii% i o var-
; kino. such‘ginimą. 'Tėvas gy^ 

; g iiė .sudeginimą7 ;jr aiškmo,' 
kad . krikščionių Bename 

j;;Testūm©nfe patiašiaį •tlavy-.
v davę.

t

Bažnyčios klausi
mas suardęs ir buvusi minis- *• 
terių kabinetą.

:----- N^uo-lippos4Li]ži-4P—- orgmnzaAmuū -MbLm-etedJ-—
.ninku susirinkimuose: Biidgeport, Coinu, New IIaveų, 
Conu., Aųsonia, (Jonu., AVatečbury, Conn. ir Tlartford, 
Conn. .

Naują L. D. K. S. šėrininku gauta.,.,.
Šerą parduota ..................................

Gatavais pinigais teplaukė .......
Namo bonais ir paskolos lapais...

Juos karei
viai gaudo ii* laiko urvuose, 
žiauriai su jais besielgdami. 

[Dažnai pasitaiko,. kad nau
jokai ir. iš urvų pabėga.

Latviai susirūpinę,' kad 
Klaipėdos uostas konkuruo
ja su Liepoja ir su Ryga, 
atitraukdamas nuo jų dau
gelį prekių. Latvių pirkliai 
skundžias,- kad jų “gešef- 
tas” silpnėjąs dėl Klaipėdos 
uosto augimo.

..15 
. .74

70,00 
$300.00

Liepos. 15 d. darbininkų kooperacija turėjo: ‘ 

‘ šėrinteką .. 1...................... 43
Šerą parduota ..................... ,172

,$275.00
.$ 50.00
.$535.00

i

■ «

Gatavais pinigais gauta ....... 
Šėrininkai skolingi .......... ‘........
Bonų ir paskolų lapų gauta.., »

* e f • t

KLAIPĖDOS KRAŠTE
Klaipėda. . Birželio 22 d. 

atvyko iš Rjtgos Klaipėdon 
į ‘ ‘LietuviikLitvių Vienybės ’ ’ 

’ Klaipėdiečiai 
ją sutiko labai širdingai.

— Plaukiojimas laivais- 
tarp' K1 aipėdos ir Karaliau
čiaus per Juodkrantę, Nidą, 

pu Rasytę ir Lavag, kuris tūlų 
[laiką buvo sustabdytas, da- 

į bar vėl prasidėjo; Plaukios 
“X’* tik antradieniais • ir penkta- 

ITltUtSlO'Į 
kurstyme ir bus deportuoti. tu'

k
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Latviu universitete. dabar
v w

esą 5,000 studentų su 250 
profesorių. Universitetas 
užimąs 4 didelius trobesius. -

. —Įs____________________ _

' SUAREŠTAVO.

Šydu eij, Australia. - 
airiu tapo Australijon vai 
džioš pagauti ir suareštuoti. |^r v
Jie- kaltinami prie maišto tlk • it penkta-
kurstvrne ir bus deportuoti. C1™ais-

’ _____ - — Birželio 20 d, Klaipe-
DALINAI SUSITAIKĖ. sviesto 1

• —■ litas 70 cęnt., kiaušinis 15
London. — Nustreikąvii- centų, centneris rugių 20 li- 

sicji dokų darbininkai -pra- tų, miežių 10 lit., avižų 16 
deda grįžti darbam Susita- litų, bulvių 4 litai, gera kar
iamas su darbdaviais baigia vė 800 litui, menkesnė 600 1.. 

pora paršų 50 litų, arkliai 
400—1500 litų.

II l - * "u—r.— —
Bažnyčios nauji valdyto-. 

\jai: Ketvirtame Seimo po
sėdy birž. 15 d. po .pietų bu

lve tęsiama ginčai su socialis
tais valstiečiais liaudinin
kais, . kurie reikalauja už
gini. kunigams ginti katali
kų tikėjimą nuo socialistų 
bedievių. , Kažin, ką socia
listai padarytų su mūsų baž
nyčiomis ir su kunigais, jei-- 

, gu jie Seime būtų dangų- 
nioj i Gal iš pirmos , dienos 
bažnyčias paverstų teatrais, 
o dvasiškius į .kalėjimus stt- 

' Įgrūstų. * > .

« Suomijos laivynas. Pra- 
nęšimu iš ^Ęlsinko J miestu 
Suomija pabaigoj . 1922- m. 
turėjusi 4,691 prekybos lai- 
VU.

Latvijoj . einant žemės re
formos Įstatymu naujaku
riams priskirta apie 50,000 
ūkių. Žemės reformos vyk
dymas eina sparvini.’

Išviso L. D, K, S. kapitalo sukelta........... .. $8(30.00

Į laikraščio gerinimo fondą aukojo f kum J. šeštokas 
$l.o6y Petras Puodžiūnas VEOOTląmfM. TkiuW$5.0O>. ’ 

Kun. J. Jankauskas $5.00: kum J. Ambotas $5.0(L
. Ore — karšta, protuose — daug neaiškumų: širdyse 

— baimė, užsivylimas, nepasitikėjimas, štai kokiose są
lygose prisieina-augti mūsų L. D. K. N. O betgi augame. 
Žingsnis po žingsnio einame pirmyn. Mūsų būrelis dile- ■■ 
ja. Katalikų darbininkų didžiuma jau jaučia mūsų-nau
jo kelio tikrumą ir grožę. Dar dairosi, dar laukia. Y- 

ladklaktlprešiim^d^Vimriš - Centro. Vfcmfkia ais- ~ 
kaus išdėstymo ^Darbininke’- L. I). K, & pamatų ii* visos 
būsimosios tvarkos. Tečiau ir belaukdami jie- jau myli. 
L. D. K. K. nes tojim’gaiiizacija tai jų parama ir viltis, jų 
vedamoji žvaigždutė,'

I F. K.

Latvių aukso fondas po
pieriniams pinigams pa
dengi siekia 1 mil. 685 tukst. 
alų arba 3 mil. 370 tukst. li- 
;ų mūsų pinigais. Sudėjus 
vyriausybės auksą, Labuti 
Bankas iš viso turi 15 mil. 
797 t. 886 lutų aukso. Be to 
jis turi apie 50 mik latų ver
tės svetimų kraštų pinigų.

J

Gruzdžiu' valsčiaus tarv- 
bos iiarvs Ant. Rainauaus- 
kas, siuvėjas, mėgstąs ger
ti ir merginas prigaudinėti, 
Velvkose s. m. sulošė mušei- 
kos vole Mažeikių sodžiuje. 
Ką tokios .doros, žųiogus ga
li padaryti gero visuomenei! 
ir kaip valdyba gali jį savo 
tarpo pakęsti 7

(Kauno “Vienyliė”)

VOKIEČIAI BADAUJA joje, laukų darbininkai pra- 
—— dėjo organizuotis į unijas.
- Vokietijos dar- Nako, kad baltarankiai pro-. 

lėtarai turi tokią pilt .teisę 
kad apskritai apskaitliuo- organizuot is. ir reikalauti 

geresnių algų, kaipir juodo 
darbo darbininkai. ■

Beiiiii.
bo. ministeris Brautis sako.

jaut Vokietijoj budini dalija 
apie 7,000,000 vokiečių vy
rų, moterų ir vaikų, Tai i 
vyko dėl pramoninio krizių 
ir dėl markės kritinio. Be1 
darbių Vokietijoj esą 400.- 
000. Tūkstančiai darbinin
kų turį apseiti be marškinių 
ir be kepurių.

!
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. GAISRAS KEMPĖJ*

('am.p Devens, Mass. 
Čionai, kur yra 20,0(10 ka- 
reįvių. buvo’ kilos; gaisras.’ 
Nudegė viena tuščia kareivi
ne iv keletas kitų būdavmiin; 
IPavoju* būva, visai kimpei, 
bėk pavyko gaisras užgesin- 
ti. ‘

MARŠRUTAS
Kųn..,< Kemėšis lankysis po 

lietuvių kolionijas IT, D. K. 
Š, reikalais sekančiomis die- 
iiomi$f ’ ’ ; ’.«■ '
Liepos19 NGrwood,Mass. 
Liepos 20 Montello,: Mass? .. 
Liepos 21Mid.dleboro^ Mass. . 
Liepos 22<Ldwell (dienų)

Lawrence (vakare) 
Liepos.23 Nashua, N. H. 
Liepos 24 Manchester, N. K. 
Liepda 25 Athol, Mass.

vo4itstafyiaHg vienas, žydas Liepos 27 Sto^hton, Mass. 
atstovas, kuts nela. Lietu* . JdėįošT 28; Brovidence, R. 1- 

Liepos M L;ynii? Mas&

.[. Penktame Selino jposedy 
I birž. 16 buvo tęsiamą soeia- 
t.listų ir žydų priokųbūd* W>- 

* (dali štai. reikalavo1 uždrausti 
lbažnyčiose aiškinti žmonėins 

:ingąmą,

■ Pavciksiėlyj ^ntdfinieAceleVnusvi^uukiąnNi^ 
poii: ant■ Ųi Si-Rilvo Presidėirt ? Jrt'bun .JJd dalnuąfi Įbedieių,’bes? pragaištin^,.

Toot^Tgnt :TdotnieP . 'AVkrii YuuniuA I roiU//,{ lp žydai aiškino, kad panai 
Maįgiejk \Mįpbltl Kentncky■ ltoniey.Ar šoka - ■ Ja^ff |kiuf žydų’ visokius pasus, 
o~seųeniflejf susadį -pašaliaisžiopso ir. klausosi į. ulsk
jąueifįiį ktfip, nani ; (Kr liana IL S* laivai^ Eliropdn, ■/// 
rk Wtap:paūūM į pramo^ uę kaip f AŲsŲpą?

■ šaŽleniai prafaprūpinti kuo -yetiaiutia valgiu iė kiloktfdiv 
^kmenliniš-tl uiekain nieko nttslokuoja.: -;

.P

X.

kad dąr, daugiau žydų pri- 
murinėtų LiMuvon; Mat, bu- k • -O , ■- • • r ’ '

1^---- ■ • 7 > .1 I ». N _ *_*. »•

t,

*

LIETUVIAI MB8IHINKAI, ATMINKITE!
Kad <tDūBnhinkas'’’ jaįparduoda Lietuvos pinigų—-Ii-, 
tų /perlaidas ir savo draugams
■patarnavimą^' Tąi-<i visi tie^ kurią;Rbllįęv kąd Jūsų 
kmnčiami Lietuvon pinigai patektų j Jūsų giminių kąm? 
kas,/Visuomet krmpkitėa pM ^DARBININKAI, jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums ptąarnaui; ‘
Darbininkaų aftimukite - kad ■< vyaATRsų*
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS, ( . - /
Siųsdami pinigus ar khusdami lftiVfe^imi vismunot adrė* 
sudkfte laiškus šiaip y?? ■ L .

. -- : ■■ ' V^AR B tNINKA'S?^. "

: Boston u Mm

*i. t 
’■*■ v
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- JKnM tf South Boeton’o utarnlukais, 
fetvargabi Ir Bubatomla. Leidžia Am, 
CĮūKnrvrp B.ymo Kataletų šv. Juozapo 
lUivnporv SvtJtfGA.

*■ ■ >- ' - *——
•B a: r b'i kinka š” 
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8blM LlHUAnrAK TKI-WKKlXr PAPIK 

EnbUshed tfvery Tuesday, Thursday.

Ufl Saturday by St. JoSmpk’b Litu 
pašiau B. C. Asbociation oe Labos.

«» I

I I

“Entered as Becond-clasa matter Sept. 
12, 1915 at tlie post offfcė at Boston,

• Mėng., under the Act o£ Match 3,1879.' 
•fAcceptance for inalling at speclal rate 
pfposta&e prpvidedforln Sėcflon 1103, 
Act of \Oct. 8, i017, authorlzed pa Julj 
12,1918.” V

Su6icrij»«on Ratca

Voarly ■«<««.•....«««••«««••. «
- Bo«toa and suburbs .........

Forelgn couatrjęs yearly
r

♦ • w.r i

.$5.50
$5.5(>
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DARBIKINKIB
mų asignuoti mokykloms! pripažinimų ir daug simpa- 
statyti, keliams taisyti, pra- tijų Lietuvai, kas labai pa
namei bei ūkiui kelti, Gi gelbėjo tuo momentu- mūsų 
kariuomenės negalima bus tėvynės reikalams, 
sumažinti bent iki tol, kol su 1919' m. išėjo iš spaudos 
Lenki j a taikos £ie$adary- Į D r. Ereto knyga apie Lietu- 
sim; o Šios taikos dar neši- vą praeity, dabarty ir atei- 
mato. Čia tai ir gludi’mū-Į ty francūzų ir vokiečių kai
šų valstybes, sunkus 
mezgamas mazgas.

DĖL SVETIMŠALIŲ SEIME
. Paaiškėjus rinkimų, davi

niams, kilo ginčų.-dėl trijų 
Seiman išrinktų atstovų pi
lietvlies: žvdų atstovo Brud- 
ny,^isų -M Jermfa ir Lietu-1. 
vos švėfeai-iĄja Ereto. 

Du pirmuoju mums nežino 
mi, apie juos tat ir nekalbė
sim. Dėl prof, Ereto visgi 
pravartu keletą žodžių tarti.
.ypač kad j<. išrinkimu -pir-l 5YLesaw°
kieiviai’’’ ir socialistai
riko,:e naudojasi savo dema-l , fe>«W’gamzavus
gogiiiei agitacijai. Girdi, Įyi^riesiems Kursams, o 
Amerikos lietuviui reilisia v&lan U^vei'sitetiu, !>■'■ E 
K)' metu Laukti kad vėl tapus R*88 taI’° 5^.^® L hte^ 
Lietuvos piliečiu, gi svetim- M*58 P^soims. Jis la- 
taiitis šveicaras tik du metu 3£u; daug pasidarba’io Lie 'u- 

išgyvenęs Lietuvoj ‘patekęs 
netik į piliečius, bet dar-gir 
Seiman, nes gerai krikščio
nims demokratams tarnavęs.j

Bereikąlo socialistų agita-1 
toriai žiopliais apsimeta, juk Į 
visuomene ir be to nudavi- 
mo žino, kad pas juos išmin
ties' neperda ilgiausia, 
veik visi šiandien žilio, kad 

dienai Jungtlufir Valstijų Į 

pasą išsimainyti į Lietuvos 
pasą ir taip į kelias dienas i , . ....
ar savaites vėl patapti Lie- nes ^“^Jo8

'mą,. kada is nieko nereika
lauta 10 metų Lietuvoj išgy
venti. Niąkas iš svetimtau
čių ir nedaugelis iš pačių lie
tuvių tiek pasidarbavo iuū- 
sų kraštuų kaip-Dr., Eretas. 
Jam tai irulera būti tarpe 
taųtęs rinktinių sūnų, o so
cialistų agitacija prieš jo pi- 
lietybę. įvyksta tik dėlto,, kad 
lino pernai metų Dr. Eretas 

■ įstojo į Krikšč. Dem. parti
ją iv labai sumaniai organi
zuoja ‘ ‘'pavasarininkus.” 
Dėlto ir visas trukšmas.

A

1 

\ 
f

jus, nei niek. Verčiau ei- 
eime gulti ir atsilsėti. Nu
klausysi čia visp svieto pe
rėjūnų? 1

. Ir* svyru liūdnai koopera- 
torių galvos vis žemyn ir že
myn, beklausant tų darbi
ninkų kalbų. Ir jau norėjo 
eiti savo keliu, .tik štai vie
nas iš darbininkų minios, 
-alkūnėmis-sau takąv prasky
nęs, išėjo pirmyn, intempęs " 
visas savo jėgas, sulaužė sa
vo retežius ir mete juos į ša
lį ; gi atsigrįžęs į draugus 
sakot “Vyrai, argi ’muins 
pasidarė meilūs mūsų pan
čiai l .Aigrtąmsybe^meilSh^ 

nė mums uz saules spindu
lius ( Štai brolių koopuratO- 
rių būrelis kviečia mus į 
krūvą, kad išvien eitume 
saulėto ryto pasitikti. -Kam 
brangi tamsa ii‘ vergija, lai 
-liekayprie savo pančių.—Bcd 
kas trokšta giedrios diene
les — lai eina su mumis!*” 
Ir tai taręs, padavė ranką 
kouperatoriams. Ir tuojaus 
iš būrio darbininkų atsisky
rė apie šimtas draugų ir pri
sidėjo prie kuoppratorių bū
relio,

Nudžiugo kooperatorių 
širdys. Jų akyse žėrė jo vil
tis ir pasiryžimas. Su-iškel
tomis galvomis jie ėjų su
glaust omis eilėmis, petys į 
petį;- retežių žvangėjimas, 
pikti juokai liko jų užpaka
lyje ir susimaišė su audros 
ūžėsiu. .Jiems beeinant pir
myn būrelis jų įiūdlaf augo,; 
neš kauijc ėjo pro šalį tau
tos mokytojų, ir turčių, ir 
biznierių, ir profesijpnalų— 
vis. po Ivoiis iŠ tų būrių pri
sidėdavo prie kooperatorių 
būrelio h* tas jų būrelis nuo
lat. augo ir augo. Priėjo jie į' 
didelį, augštą kabią ir sus
toju. Vienas iš būrio ir sa
ko: “Broliai! Alums reikia 
lipti į tą kalną, kurio viršū
nes beveik nematyti. Šir
dis man sako, kad, to kal
no viršūnę pasiekę, mes pa
matysime saulę-močiutę. Bet 
ar įstengsime užlipti l Kaip 
sunkus bus mūsų kelias! Vi
sas kalnas, tai tarsi, aštrių 
ir stačių uolų krūva; nei žo
lelės, nei medelio, nei ko nu
sitverti, nei kuo pasiremti. 
Tiesa, ten augstumoje lyg 
per miglą matosi žalios lan- 
tkos, gražūs gojai. Bet ar 
įstengsime j uos< pasiekti i, f ~ 

Kitas sako: “Kaipgi bus 
sų. tais įnūsų .brolidisj kurie;. 
ten liko vargų pakalnėje, 
pančiais surakinti. Ar:giV 
mes. juos taip ir paliksįine, 
jų atsižadėsime f’

“Alės grįšime prie jų” — 
atsakė trečias, tik pirma tu
rime surasti takelį į .kalno 
višūnę. . . Kai .apsakysime 
jiems, ką regėjome kalno 
viršūnėje, tai h* jie tada su • 
imifnis eis, palikę savo re
težius?" ’ ' - ' :

L- * • » . ?* . -

. Taip jiems bekalbant, tik 
staiga auksiniai spinduliai 
apibėre kalno Viršūnę ir jai* .v 
skleidė prieš Leoperatorlų 
akis stebuklingos gro'žės 
gamtom vaizdą. Vienus spim 
dūlys įkrito aut kouperato- ų 
rių veidų ir • nušvietė jiems 
siaura takelį^ vedantį ų? LaK“ 
no viršūnę. _• ‘ ' •

• » ' - ’

44 Broluii*, pirmyiU” sūšuyi- 
s *s * .** ’ *• ■'-'v v j _. * '*

ir išsitiesė ilga'" juosta feų-. ‘ • 
opvrątormi ifc jįeniiš paskui 
kitąt žingsnys pd žingsnio tV -s 

irn vkšūneiĖ

* ■

Dar tebesiuto audros, te- 
bestaugė vėjai, tebesitran
kė griaustinis, Net mėlyno 
dangaus plyšelis vėl užsi
traukė tamsiai-pilkais debe
siais. Tečiail prieš valandė
lę- švysterėjęs- saulutės, špili- 
dul/s, tarsi kokia nežemiš
ka pajėga sutraukė. į krūvą 
kooperatorių būrelį. Lietus 
su ledais daužė jų veidus, 
vėtra taršė jų plaukus ir 
drapanas, šaltis drebino jų 
kūnus. Jie tepiau, tarsi nie
ko to, itea/lboūami, vieni ki
tiems rankas padavę, Lyg in- 
kvėpti, kalbėjo tarp savęs: 
broliai 1 Juk matėme spindu
lį. Tasai spindulys, tai Die
vo siuntinvs. Tamsa ir de- •* 
besys jį laikinai nugalėjo, 
bet jisai vėl pasirodys; jisai 
nušvis dar skaisčiau.Gal 
ir visa saulutė netrūks pasi
rodyti. Eikime žadinti mū
sų miegančių brolių. Lai ir 
jie visi išvien su mumis ruo
šiasi sutikti ateinančią gied
rą*

Ir nuėjo jų būrelis pas 
tautos . valdonus,’ pas pini
guočius, ir sako jiems : “ Po
liai valdonai! mes matėme 
naulės spindulį.. Jisai vėl 
žada netrukus pasirodyti, 
dar skaisčiau nušvisti. Ei
kite drauge su mumis žadin
ti kitų miegančių brolių?’ 

“Ar neisite gulti.!”.rikte
lėjo piktai ponai valdonai,' 
‘ ‘Ko ' jūs čia baladojatės, 
kaip'AIorkus po pragarą. 
Gulėkit ramiai savo būdose. 
Ar jums-neužtenka porčia- 
po ir pupų ? Ko dar įsino- 
j-ejoz saulės spindulio, lais
vės! /Jai ne^ dėl jūsų. Jūs 
pa vo j ingi žmonės. J ei nesi; 
liausite, žinokite, kas ' jūs 
laukia.” /Ir išėjo- koopera
toriai nusiminę.

“Eikime, sako, pas tau
tos mokytojus, jų pagalbos 
pasikviesti. Jie geriau iš
mano, ką reiškią tas spindu
lys. Jie ir mums, ir kitiems 
tai išaiškins.” Nuėjo.

Susiraukė, it, musę kan
dę, tautos mokytojai, ir‘ta
rė: “Rašte stovi parašyta,

mo, kad “geru yra daiktu 
garsėti liberalu, bet libera- 
liškijmas be jo garsino yra 
pavojingas.”.

Radikališkiėji - politikįe- 
Kai kųolabiausia laikosi 
A'Iąchiavelio * principo—gar? 
sėti liberalu, plačiausių lais

vių salininku, bet praktikoj 
daryti.. visai atbulai. .

Rusijos .bolšęvikai buvo 
kairysis Rusijos socijalde- 
įnokratų partijos. .sparnas. 
Bolševikai dėjosi .didžiau
siais plačiausios laisves ša- 

, liniukais, •• Stojo už žodžio? 
spaudos? susi rinkimų, . sąž i
nes laisvę, -stojo už mirties 
bausmes panaikinimą, už 
ikarų panaikinimą,Aiž -'OiimK 
jūs pąiiaikunmįĄ; ūž^ tautų 
apsĮspreiulinry . Fat&ūju 

. y heišmanUM jų'žodžianis ir
pitvimfį'-įaisvės dcivjs;la)įi-j/puyyko bolševikams per krik 

vihOoY% paimti valdžią į 
savo rankas, Katrą iš anų 
Aliil’tti.. J.it", J.— i** —

kad šitas amžius yra pinigo 
ir kredito amžius. Cfi kredi
tą gauna tas, kims bizniškų • 
gabumų turi.,O kas gi jums 
skolins,, suskiai nelaimingi ? 
Kas jums'patikės? Jūs sa
kot : apšvieta, -brolybe, . vie-. 
nybe... Jūs turite žinoti,, 
kad šioje gadynėje tie žo
džiai nieko nereiškia.' .Svar- 
bu tik tai, ką kišenėj e turi. 
Idėjomis sotus nebūsi. Gai
la, kad vietoje eiti nutrintu 
keliu ir biznį sau daryti, jus 
jsiigtdofeį šVajolUs.^Aįjjįš 
juinš padėti negllimE Ką 
pasisesite — tą ir pjausite? ’ 

Ir nunėrė liūdnai galvas, 
kooperatoriai, ir. išėjo. .

• Eikime., sako, pas tau- 
tosprofesijonalusimbiziiim; 
rius., , Jie tūri ir mokslo ir 
gudrumo. Jie padės mums 
žadinti miegančius brolius?’ 

Ir sužaibavo piktai akys.
profesijonalų ir biznierių ir- 
tarė jie. kooperatoriahis: 
“Išmeskit jūs iš galvos tas 
savo •pasakas apie spindu
lius ir lygybes. Pati gam
ta nelygiai žmones pastatė. 
Jei kvailas duodasi išnaudo
ti, tai tani tik jisai "pats kal
tas. 0 j eigu visi būtų gud
rūs, stiprūs ir. mokinti, tai 
iš ko biznis ir profesija gy
vuotų? Nė, broliukai, iie- 
šinkites tolyn su savo svajo
nėmis. Mes- jums nepadėsi
me.”- /

Ir dar liūdniau ‘ nunėrė 
galvas kooperatoriai, ir .išė
jo. . Ilgai jie mąstė, kas to
liau daryti. Po valandėlės 
vienas iš jų sako: l-Broliai, 
mes ne ‘ten pataikėme. Alės 
ėjom vis pas tuos, kuriems 
dabar gera gyventi. . Kodėl 
mes neinarn pas tokius, kaip 
ir mes-varguolius, ■ Gal jie 
greičiau patikęs į spindulį ir 
eis su mumis giedros lankti.- 
Eikime į vargų pakalnę, kur 
tūkstančiai d'arbūūnkų varg
sta. Praneškime jiems apie 
spindulį.” Ir paklausė drau
gai kooperatoriai, ir nuėjo 
pas broHuš. darbininkus.

“Broliai, ' darbininkai,” 
sako: ‘‘mes matėme saulės 
spindulį. ’ Kelkitės iš miegu, 
merkite savo retėžius, eiki
me visi giedros laukti.’’ Nu
žvangėjo retežiai, šimtai 
darbininkų apsupo koopera
torių būrelį; vieni žingei
džiai tyrulėj o juos akimis, 
kiti piktai į juos . šnairojo, 
tsečių akysė matėsi ironija 
ir nepasitikūjimas. gi di
džiuma rodo didelį nuovargį 
ir apatiją.

“Ne aklo tikėjimo į sphv 
cluliuš reikia, prataro vie
nas j liktai, o reikia griežtai 
elgties-. Kad jūs būtumėt at
nešę nuims bombų ir revol
verių -— tada mes Imtume 
ėję su jumis- ' Nes žinokite- 
kad kol tu tranų kapitalis
tų neišžiidyšime, patui bus 
bloga gyvent L Eikįt.ė savu 
keliių-mės imtildmo^į jūsų. 
.modos rr brolybes' mokslą.” 

? -Ątsirūdo špiiululiiį apaš- 
Tająi?* — pratarė ni ųuktu 
manija' kitas. Jūs geri tik 
pakol" uoĮųieiiiat prie plni- 

. O Jįai pągaimat jvarg-?; 
•šo-. darbininko centą, tai tiek

neat- boinis. Parvykęs Lietuvon 
* ir užėmęs Užsienio Reikalų 
~ ĮA^inisterijoj “Eltos” direk- 

toriaus vietą, savo didelių 
darbštumu, energija, pla- 

. Čia erudicija ir švelniu 
,1_Į mandagumu jaunas dakta

ras greit užsitarnavo simpa
tijų Ūsų partijų tarpe. Ta- 

L | da ir. socialistams DrJ Ere- 
I tas' iaĄai/pą&davo,
nedaug težinojo apie jo re- 

f 1 ligTOH pazvalga^
Į vaivos draugijos, litera-' 

Į tiiiižvi rateliai, kursai, mo
kyklos nuolat kviesdavo Dr.

•y
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mos pasiliktų tik ant popiė- 
ros, kad šitaip sukiršinus 
Lietuvos liaudį, jog naujiem 
linkimams atėjus ši nebe- 
balsuotų už krikščionių blo
ką, o balsuotų už nerangią 
atžagareivę pažangą, už žo
džiais smarkius socialistų 
dvarininkus, už dar smar
kesnius bolševikus arba 
įūifštimčius indiferentus, 
patriotais -pasivadinusius. 

Pirmą kartą Lietuvos AL- 
Misterių Kabinetan įeina net 
4 niinistėriai (iš?9) nūo kri- 
kščioniškųjų partij ų bloko; 
Ar jie savo ministerijose į; 
•gyvendins .daugiau, tvarkos 
ir. • xiksliiigumoj 
anksto .pasakyti, nes ne vie
nas ministeris visą ministe
riją valdo. Aliiiisteriai la
bai tankiai mainosi, gi vice- 
ministeriai ir departamentų

. MfektoriaLilgai jšllūną_sąvo 
vietose. Tad šie pastarieji 
žino visas darbo“ apystovas.ir 
geriau pažįsta žemesniuo
sius ministerijų valdininkus. 

' Jie turi nemaža įtekmės ir 
L galės ministerijų valdyme. 

Jačuun m misteriui tenka su 
jais ir labai skaityties. Už
sienio Reikalu vice-ministe- 
ris į. -Kliraas. pragyveno- 
pinkis kabineto kiužius ir 
vis pasilieka savo įdėtoje. 
Nėra ,abėjonės, kad p. Gal
vanauskas turės su jo nuo
mone rimtai skaityties, nors 
i a i būtų kartais ir priešinga 
sveikos politikos reikalams. 
Tų. pat i'eiktų. pasakyti jr.. a- 
pie švietimo, bei kitas minįs- 
l ori jas.

J ei ministeriai rimtai už; 
.dspL’s griežtų reformų pra
vesti ir suktybėms kojas par 
kirsti, jie privalės turėti 
pakankamai drąsos pakeisti 
kai kuriuos aukštesnius ar 
žemesnius valdininkus, uš- 
kl iudydmni kartais net di
rektorius bei vice-ministe- r 
rius. Daugiausia mes tiki
mės iš Žemes Ūkio ir V. T. 
ministerio kliu. AL Krupavi
čiaus ir Švietimo ministerio būdu ir kol jo Seime nebu- 
Dr. L. Bistro. Kun. Krupa- 

•dčiaus radikalus griežtu
mas; teisingumas ir didele 
energija turės būti nukreip- 
«. i ’ Žemes Reforma su visais

A k

iš j os' išplaukiančiais r ei ka- 
iajs. kaip Žemes Bankas, 
pašalpa naujakuriams me
džiu, sėklomis ir gyvuliais, 
pavyzdingų ūkių steigimas, 
žemdirbystės mokslo sklei- 
ą'-mas ir it. Teks jam susi- 
.yirsti ir su miškų negailes
tingu naikinimu bei;šmuge
liu.

Jei kas iškels m ūsų'.tautą 
iš dabartinio .skurdo, vargų 
ir nekultūringumo — tai 
m ai svei kai suprastas moksr 
' ast Ti11 vienintėlč Lietuvos 
viltis, kuri turi rimtą ir tik
rą pagrindą. Alaterialęs 
kultūros ir turtingumo avan- 
gardai —tai gerai įrengta 
politeknįka sii visa «eile vi-. 
luriiĮ bei žemųjų prekybos, 
(kulkos bei. - agrikultūros 

mokyklų. Iš D r. Bistro 
nes ir lauksime sustiptą mint 
esamas ir’ įkuriant .naujas 
•pritaikomojo mokslo bei -,a- 
ųatą- mokyklas, nes ‘ vien 

: dusinės gimnazijos uepagą- 
■iiitis begimstaiieiai. pramo
nei mokyto personalo, nepa
kels . žėnięs fddiiineiš vystys 

ji(Ūuyiškos<pr{kyboš. č z 
z tudšiūs, valdiiiinkus -seka, ir ■ žliioimu visų ė: refnriiių

nigai. \Kpl arti ■ pusės ;Aįsu 
ink va-

Daugelis piliečių mano, 
kad Lietuvą valdo žmonių 
išrinktas seimas. 'Vienok 
taip ištikrųjų nėra. Šeimas- 
tik leidžia 'įstatymus, 
riuos pildyti įsako Alunste- 
rių Kabinetas arba Vyriau“

• sybė, gi Vyriausybes įsaky
mus vykdo įvairūs jos orga
nai arba, aiškiau tariant, 
keliolika, (rodos, 16,000) 
tūkstančių aukštesnių bei že
mesnių valdininkų. Tad its- 
tikriįjųr- Lietuvą valdo ne 
Seimas, bet jo pastatyta Vy-. 
riausybe su 16,000 beveik ne
sukontroliuojamų valdinin- 

' ‘ kų. '

: Koks-gi ligšiol būdavo
♦ ’ ‘ santykis tarp Šeinio ir -Vy- 

riausybės ? Ar buvo tarp šių 
M. ylviejų aukščiausių įstaigų 

, . pakankamai harmonijos, su 
tarimo, planingo darbo/ 

. Taigi, .Kad nebuvo! Ir kur 
gi bus, kad Vyriausybė ir

. Seimas susidėdavo iš labai •- t- J •
skirtingų žmonių. Jeigu 
Seimo didžiumą sudaro kii-

. kščioniškas blokas, tai “li- 
; kimus ’ ’ išburia, kad Ali uis: 

terių Kabinete tebūtų du n r 
tik vienas krikščionis. Ži 
noma, tokiam . Kabinetui 
tankiai parapsta, ’ kad kri
kščionių bloko išleisti įstaty
mai būtų neįvykdyti. Todū

■ nėr ko labai stebėties, jei i 
Užsienio Reikalų Aliiiisteri 

*;■ ją patenka aukšti valdiniu’
*;■ kai, kurie nenori su užšie
*1 niu santykių turėti; į Žemės 
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Ivoje blaivybės, spofto-gim- 
plastikos ir jaunuomenės 
Į švietimo srityse. Želigovs- 

- ikrui užpuolus Lietuvą, mes 
. matome Šveicarijos leite- 

Unaiitą- Dr. Eretą Lietuvos 
□ karžygių eilėse “Geležinia- 
Jme Arilke” ginant švenčiau

sias- skriaudžiamos tautos 
teises. Karys, sportsmeiias, 
organizatorius, literatas ir

tuvos piliečiu, bile tik jis 
arba. jo. tėvas Lietuvoj -yra 
gimęs. Vienok socialistų 
gudrūs rašytojai nuduoda 
to nežiną, nės* jų .pačių ignoj 
raitei ja esanti naudinga agi
tacijos tikslams.

Kas link pro L Ereto pi
lietybės reikia'pasakyti, kad 
jis ją įgyjo visiškai teisėtu

tuvos pilietybę įgyjo visai 
teisėtu .būdu prieš dabartį-
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vo, tai joks socialistas jo. pi
lietybės negiučyjo. Pro f. 
Eretui Seiman patekus so
cialistai iiyksta iš pavydo,! 
kąd\jų partijose nėra tokio 
kultūringo žmogaus. Dėlto 
ir Amerikos lietuviai turėsią 
laukti 10 metų, kad atgavus 
savo. Lietuvišką pilietybę.;.' 
turbūt “Naujienų” ar “Ke
leivio '' “respublikose..;”

PinL Juozas Eretas, dar 
būdamas studentu 191.7 ir
1918 m. dirbo lietuvių biu
ruose Šveicarijoje, mokino
si lietuvių kalbos, draugavo 
su lietuviais ir studijavo 
Lietuvos reikalus. 1919 m.l 
jis įgyja filosofijos. daktaro 
laipsnį sū gražiausiu pas i-, 
žymėj i m u. Nuo pat 1919 in. 
pradžios jis sekretoriavo. 
‘Lietuvos. Misijoje Berne.
1919 m. vasarą'jis gavo pa
kvietimą . ir išvažiavo. Liolių 
von užimti “Eltos” di.r.ektoJ 

: riaiis. vietą. Lietuvos val
džia'nukartą siuntė lik Ere
tą į užsienius , garsinti ” 4en 

.Lietuvos reikalus, kas. jąui;hūsiąs reikalas,'.taLdąr ne^ 
labai gražini pavykdavo. 
Hveica rijok y; pijpažipimas 
ii Jetuval nyjirikluusoniybes 
j vyko imJ<Št anie' rsą ryšy v su 
įlr. • Erei o ir jm ^r auglį, jdtiv- 
biį bei 
pEpažininias . yį vylu v. tokiu 
momentų, kaip pasaulio, gal 
liūliaiLietuvą 
smaugti; {Pražus < siurp vizas <v- - .J, ; ... ’■.<-•■<v’*

.respublikosypuąes: iššaukė a? nvsojdi gaim^^oyi^vhąKhtatętąš Imsrės - Šalminkahu

ŠNEKA ATVIRAI
Italijos fašistai- su savo 

vadu Alussolįni pasiekė val
džios vairo. prievarta; Fa
šistai nedaro ceremonijų su 
savor.priešininkais. Ir prie 
to jie prisipažįsta. Afusso- 
liui. nekartą pareiškė esąs 
laisves nprubežiavimo šali
ninkas. Dar kovo mėnesy
je viename laikraštyje Alus; 
solini pareiškė, • kad ' laisve 
žmonėms nusibodus, kad Ro- 
nmuižmas ir fašizmas- nieko 
bendra* neturį sū laisvoųkad 
laisvė .nešanti toji nekalta 
mergele, . dėl kurios jauni
kaičiai kovodavo Ir migdavo.. 
Dabar žmonėms nųiiufi 
tvarka, ' pastovumas, ' Fa
šizmas Arebijąs pasiskelbti 
įmti-libiūaįiškū. y. Fašizmas 
jau nifertą Įiėrejęs' jfiTpjpi' 

■dvejodamas ’.•• pereisiąs'" pėy 
-. • . i v; i > -i «i.; .-T.

•*■•■■' ' " k .■ / • -4..V • ....

ną« <-•■•••.-( ■- " ’ ’ A.

: ■ Šienus durnomis 'AĮusSolL.
... ..... jiL' kalbėdamas parūmūūite
d paUąagmMs/ nnhihių įstatymų: per-

taisymąūvėl pakąstojo, kacį 
mošą al^diutiškos įjisyė^

■ Ko fašistai i^sipUMo/lįar 
n e,; Mt j įį ųžsipvh m -pagyri-: 

iš sriihutsn^^’V ■ 0)pčimisins, bMuž .ąiyiimmą.. • '* Alusst^į-

Reformos Komisiją■ atsidu 
rįa.vyrai kuriems rūpi, kad 
žemės reforma kuovėliausib 
įvyktų; miškai sergėti paw : 
dama tokiems' gud ragai 
viams, kimi c tikrina jog ket 
virtainiame . kilometre tik 
vienas mažas medelis J gali 
•sveikai augti, o atliekamu 
medį per šmugįerių rankas 
kiiogreičiausia į užsienį siu 11 
čia, kad vargšas padegėlis 
neturėtų Iš ko . sau trobesių

* '• .pasistatyti; š vietinio minis- 
ĮL ■ teriją tvarko ' “mokslintu 

kai, ” ' kuriems - rupi, Imti 
prekybos, tėkuikos Įr žem
dirbystės mokyklų. IJ et liro
je kuomažiausia būtų, .nes 
per-jas Lietuvos žmmiūs'gM: 
lėtų;: pevgfeit n apšišvKšti, 
praturtėtidr pinktingu dar
bu svetimą .valdantį gaivalą 

• iš Tėvynes, išshuntįr -Aiiks-
■.i. . ?■i *. •- -i - . ..

•i 

pamc^ęlžioja>fūkytančiai že^ 
mešniųjįy ‘ Visiems jiemk 
.rūpi vienas rr taUpats, reika- 

’ laši 'kad Sutinę 'krikščmiiiii^jania' kaf imųircnėt laikytu 
_. imavestį;t Matymai ir refor- t«Į .negaHmaMunibęsrąiį su-

ti ''
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dėčkų .daug blogybių. N ors 
Busij^telševifait ’■ kiaurų* 
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žmogaus gyvenime.
Svečiai iš Cleveland, Ohio atsi

lankė: Pr. Bartinkus, L. Vyčių 25 
kp. viee-pirm., ir Z. Domanskas, L. 
D. S,.i&l kp. pirm. .

Liepos 4 d. L. Vyčių 79 kp. tu
rėjo bendrų išvažiavimų ant Eli- 
zabeth. Park. Buvo pakviesta ir 
L. V. 102 kj. base-ballininkų ko
manda. Tai buvo imtynės tvest- 
sidicčių šit eastsidieeiais. Mūsų 
gerb. kun. J. Čižauskas siūlino 5 
dol. Savo tymui kad laimėtų ge
mų, bet mūsiškiai pralaimėjo tai 
penkinė pasiliko kešenej. Vis-gi 
tvestsidiečiai kalti už tąi kam sta- 
Tė ne lietuvį bolQ messi. Po loši
mo visi linksmai traukė namučių.

Namie augintas.

progos, dalyvaukite, šiame išvažia
vime, nes tai bus milžiniškas.

Širdingai/kviečiam visus atsi
lankyti. 7 .

'Rengimo Komisija.

CLEVELAND, OHIO.

Piknikas.

» » • o
r—

( Apie dabartinę čionai padėtį 
daug kaa būtų galima parašyti, 
bet dalykai tokie, kad nemalonu 
apie tai rašyti. ’ ■

Jau. :devinta savaite, kai eina 
šiaųčių streikas. Galo dar ne
simato. Ir apie laimėjimų sunku 
kalbėti. Mat streikas labai su
painiotas, Prancūzai, airiai ir ki
tokie svetimtaučiai dirba, o lietu
viai ir dar kaikuriė laikosi. To-, 
liau reikia žinoti, kad Šis streikas 
ne unijos iššauktas, Tų. streikų 
iššaukė tie, kurie nepasitenkino 
senų ja-unija ir sutvėrė naujų. To
dėl streikininkai turi du frontu 
—- prieš kapitalistus ir senųjų-u- 
nijų. Senoji ir naujoji unija yra 
griežtai nusistačiusios.

Tai .mat kaip sunki streikininkų 
padėtis.

AITRUSIS KOSULYS
Gali atsirasti iŠ koserėsy 

kvėpuojamos gerklės, plau
čių takų (bronchų) kataro 
arba uždegimo. Gavus plau
čių plėvės uždegimų irgi ko
sulys ima. Lengvesniais at
sitikimais apsieinama bė gy- 
dy to jo, . bet ilgiau. kosuliui 
užsitęsus reikia eiti pas gy
dytoja. Gali Čm pagelbėti 
išsitrynimas krūtines tarpu- 
tifttt (destiliuotu) su kiau
les taukais.

įĮSIS1KSJĘS ■ KOSULYS. 
^enesiajsAfr melais besiv 

tęsias reikalauja gydytojo 
patarimo, nes gali , rodyti 
'plaučių' džiova pleuros 
(plaučių pelvis) uždegimų į 
itajį bronchitų ir kitas 
■plaučių ligas.

KRAUJO IŠ TOŠIES 
PLŪDIMAS.

•Jei neperdidelis tai užten
ka girždančiaja vata (iš 
vaistines) užsikimšt šnirp
šlę ir kraujas apsistoja.

Sunkesniuose atsitikimuo
se užsikimšt šnirpšlę suvil
gyta vata ir apibarstyta alū
no miltehais arba bent vata 
Actu Suvilginta. Beto atsi
sėst lovoje ir užsidėt ant no
sies ir kaktos šaltas'kompre
sas (nuo ledo), Labai sun
kiuose -atsitikimuose turi 
daktarams tam tikrais in
strumentais užkimšt Šnirpš
lę kaip iš pryšaldo taip ir iš 
užpakalio, iŠ ryklės. Ret
karčiais iš nosies išteka per
daug kraujo iš žmogaus ir 
■miršta iš to.

Dr. Landžius.

Lietuviu visokios rūMes 
‘ ‘ laisviceiai ” prisilaiko bol* 
ševistinio - inachiavelinio 

■principo. Statosi laisvas 
šalininkais, o ištikta yra 
ptilvini laisves gvaltavoto^ 
aat.

Liepos 4 d. L. Vyčių 25 kuopa 
įrengė piknikų Walter’o darže, 0- 
ras buvo gražus, tai žmonių afsi-’ 
lankė skaitlingai. Jaunimas gra
žiai linksminosi, o seneliai ir sė- 
nutės gėrėjosi jaunimu. Pono J. 
Mušinsko orkestrą grojo šokius. 
Mylintieji šokius gefetis-gerėjosi 
gera muzika.

Tvarka kuone visur buvo pa
vyzdingiausia. ■ Bramatoma pelno 
liks daug. Liepos 8 d. Šv. Juo
zapo dra'ugijl\ / įrengė piknikų 
West Park darže. Žmonių atsi
lankė vidutiniškai. Tų pačių, die
nų buvo kitos, draugi jos savybės 
išvažiavimas, .tai daug pakenkė 
Šiam piknikui. Nuostolių ne
bus.

Savybes išvažiavimas,,

' ■ Liepos 8 d.! Aušros Vartų Mo
terų draugija turėjo savybes išva
žiavimų ant p.'Neuros ūkės, šis 
savybės išvažiavimas buvo skait- 
lingiausis už visus kitus panašius 
išvažiavimus. Vežimui dalyvių pa-, 
naudota keli dideli trekai ir . dau
gybė automobilių. Mūsų “mote
rys t‘stibytino-” net jaunimų su 
savo i&ažiavimu. Nėra dyvų. 
Pas jas daug pasiryžimo — kur 
viena, ten ir visos. Bravo!

Vakacijos;

Šv. Jurgio parap. vargoninin
kas. B. Adomaitis išvažiavęs ant 
vakacijų, tai korai pertrauke vei
kimų. Žymus jaunimo darbuoto
jas, Pranas Bartnikas buvo išva
žiavęs vakaeijoms į Detroit, Mieli. 
Pasisvečiavęs- ten keletudienų; 
liepos 6 d. grįžo atgal. Bartni
kas daug pagyrimo, teikia Det
roito jaunimui. • Taipo-gi. šiomis 
dienomis čia lankėsi du Detroitię- 
čiai: p. J. Žaliagiris ir p. J..'Kili- 
kauskas. Abudu seniau .gyvenę 
Clevelande.-

" Mano apsigyvenk

Šiomis dienomis čia atvyko p. 
M. "Kazlauskas, iš Worcester, 
Mass. P-nas Kazlauskas seniau 
čia gyveno, buvo paimtas Ameri
kos kariuomenėn, pasiliuosavęs iš 
kariuomenės išvažiavo į Lietuvą, 
ten pabuvęs grįžo atgal. Kaz
lauskas seniau buvo uolus' jauni
mo žadintojas. Yra kiltis, kad ir 
dabar tokiu bus.. Sakus, kad jam, 
Clevelandas patinka tai apsigy
vensiąs. ' Labai gerai.

•lino, kad jo arkliai išraiky
sią visa kelių. —’ Alums be- 
kalbant pūkštelėjo lengvas 
vėjelis./ Kup kelio -padkelū 
juodų dulkių verpetai ir 
aukštai padangėse sukosi, 
.deni išnykdami, kiti atsi- 
razdanii. Vėjelis vėl nuti- 
įo.i bet didkių . vęrpet'aį vis 
darteil&SL -Ms tiny tarpu 
dairaus į abi pusi kelio. Ap* 
mik ralis, kiek akys mato, 
rudavo plačiausi laukai, tai 

.'kirgizų tyrumos. Tyrumose 
žolė reta, trumpa ir beveik 
vienodos rūšies. Pas mus

vizge arba gauriai. Vieto- 
jiiis kyšojo kiečių krūvelės, 
kur ne 'kur” stovėjo atskiri 
; :t iebeliai, panašūs į valeri
jonų. Bet tie žalieji stiebe
liai skendo - erdvėje rudo, 
kaip 'lapės uodega, juro. 
Dangus tamsiai mėlynas, neį- 
vieiio‘ debesėlio nesimatė. O- 
ras pilnas vieversių, vieni 

. tų pietus. Aš būdelę pra- aulištybėje čiulba, savo gies- 
skleidęs paveizėjau į Kele- upelę, kiti Idla ’ nuo 
rovkų, liet.jos jau nebesima
tė. , Šabas Vėl griebės staty- 
neles, ir kaip karvelis, gere 
vandenų Paskiau nusišluos
tęs kaktos prakaitų į marš
kinių rankovę,, kaip norėda
mas pasiteisinti tarė: heute 
ist arkt heiss. Aš klausiu 
vokiškai jo, ar toli' mes šian
dien nuvažiuosime, kųd taip 
baisiai kepina? Šabas su
judino vadeles, pypkę išėmė 
iš dantų suburbėjo piktai, 
gal 80 kilometrų ir padary
sime. Klausiu aš toliau jo,

. jeigu šiandien mūsų arkliai 
nuo karščio pristotų, kų da
rysime rytoj 7 Šabas užti|<-

Važiuojame toliau. Ark
liai bėga lengva ryseia. 'Ke
lias kietas, dailus, nei duo
biu nei akmciiiĮnepasitaiko, 
Mat, Vakari} Sibire akmenų 
laukuose visai nėra, tik ne- 
kuriose vietose rasta žemėje 
Vudas akmuo panašus į gele- 

i žies piedj.( Voki^ia^Muž-/ 
\l \/d^vofšita" akmenį 'plonomis 

skidervomis, iš ji} sukrau
davo gan gražius namus. Iš 
oro ir vidaus pusii} aplipdo 
moliu, pabaltina su baltže- 
miu, pagražina įvairiais. 
ženkleliais iš raudonos, ar. 
žalios spalvos. Visa Kele- 
rovka . atrodo, kaip priei 
mieštis Berlyno. — Toliau i .v t
lytu pietus Sibiro plotuose 
prasideda aukštumos ir kal
neliai įvairaus dydžio, ten 
galima rasti gan didelių, ak
menų, tai tur būt Altajų 
kabių liekanos.

Alės irgi’ važiuojame į iy-
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CLEVELAND, OHIO.
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Šiuomi pranešu, kad Lietuvių 

Salės Bendrovės akcijonieriii pus
metinis susiriiildmas-.jvyks 25. die
nų liepos minėto j salėj, T:30 va
kare. Prašom visų į laikų susi
rinkti.

Ad. Padegimas,
; ; Nutarimų rast.

%

Pranešimas,- •' . / ’/

Darbininkas.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

žemės 
aukštyn, treti ‘pačiūlbavę 
rneliodiiigais balseliais lei
džiasi žemyn. Įvairių rūšių 
vanagai, kaip garlaiviai ty
rame vandenyne, sklando. 
-Vieni tamsiai pilki, mažu
čiai vanagai, jie labai vik
rūs, akies mirksni, tai krin
ka žemyn, tai vėl/ kaip vi
lyčių, skrenda į padanges. 
Margieji ir rausvieji valia-’ 
gai/ rodos, nuo kokių rū
pesčių užsimąstę, sunkiais 
sparnų mosavimais; sukinė
jasi, kaip vadai-karo lauke, 
tyrame ore.

' PHILADELPHIA, PA.

Kas nori praleist mielai ir link
smai ant tyro oro, tegul atvažiuo
ja ant pikniko, kurį rengia/ šv. 
Jurgio parapija, nedėlioj, 22 d. 
Liepos (July), 1923. Prasidės Į0 
vai. ryto, ir tęsis iki 9 vai. vakaro. 
Bus ant L. Gudavičiaus farmos. 
Užprašome gerbiamus' tėvynainius 
su šeimynomis ir pavienius ant šio 
puikaus išvažiavimo, kur bus mu
zika, gėrimo ir gardžių užkan
džių. Įžanga 25e.

Kviečia visus, '

. Straipsnyje <‘M.USŲ ŠVYTU- 
;RYS” yru isib'riovnsi klaida- ku
rių šiuomi atitaisome.' Viduryje 
straipsnio yra'pasakyta;?.

"Tik’tasai švyturys turės juo- 
aiškiau mums kelių nušviesti, juo 
į didėsnias tautybės mes įžengia
me.” Turi būti: “Tik tasai švy
turys turės • juoaiškiau mums ke7 
lių nušviesti, juo į didesnes tam
sybes mes žengiame. ”

. Fed. Sek.

Lietuvos liaudininkai' sei
me renkant prezidentu stati 
savo kandidatų iš auto gulo 
garsųjį Jonų Vileišį. Jie 
gerai žinojo, kad jis nebus 
išrinktas, todėl kišo jo kan
didatūrų tik dėl pajuokos 
jftafaagošip* / /ę.

“Lietuvos Žakrastijolias^ 
arba kitaip vadinamas4 *iie- 
tuvps Ūkininkas” rašo, kad 
esųs pavojus, demokratiz- 
inui, kad krikščionys dežno- 
kratai nėra demokratai. 
Taigi, “Lietuvos Zakrasti- 
jone, ” sujusk daugiau rašy
ti apie vkuirigį gaspadines, 
apie davatkas, 'o be abejonės 
tuomi demokratizmų išgel- 
besi. -: -

“Lietuvos Žinios” rašo, 
kad “krikščionių demokra
tų bloko laimėjimastai. 
ifimė pradžia.” Badomai 
kuomi “pasitiesyti.” «

s /

S.‘

Komitetas1

MIESTO 175 METŲ JUBILĖJUS

. u-___

. LAWRENCE, MASS.

Ruskių nezaliežninkas. '

Laivrence’o anghį laikraščiai 
plačiai paduoda žinių apie apva- 
ginimų rusij nezaliežno kunigo 
Andriejaus Kariiovr. Komitetas 
rusij nezaliežnos cerkves, Coneord 
St. išėmė pūtnyčioj varentų ir su
areštavo ponų Andriejų. Komite
tas sakė, kad. Andriejus dėjo kur 
altoriaus ir virtuvės lmikuriuos 
reikmenis. Andrejus’ sakė, kad 
jis nekaltai yra apkalbamas dėlei 
to kad jis nedavė šliubo vienai po- 

; r-ai iš. Salėm. . Sako faktas tame, 
kad vagiliai atlankę jo cerkvę ir 
klebonijų ir tie vagiliai išvežę ne 
tik kai kirviuos reikmenis — bet 
visus. Tik grindis ii’ ltibas ne
spėję paimti. 7

«• . Apart to, laikrdšČdai primena, 
kad šioji >ėjerkve ant Coneord SL 
yra neseniai įsteigta. Kaikuriė 
rusai susipyko su savo tikru po
pu- ant Excliange St., atsiskyrė ir 
nusipirko nito protcstoiių maldna- 

. mį ir užsidėjo, naujai “tautišką 
■ cerkvę,” Žinoma, tas įvyko ne

• ■■ be vaidų. ■ . •-< . ..
O kad v^idų-žmonių tarpe-yra, 

'- tai tokių nprkviijL nykirkužių' tve*

■ ' -Iš jų dūthų -pažįsite juos.' - • -
- . Iš šalies;

Birželio 10 d. šv. Jurgio parap. 
trimėnesinis įvyko • susirinkimas? 
kas parodė gerą stoyį visom pu
sėm ir patrapijos tvarką. Tai vis 
garbe priklauso mūs gerb. klebo
nui Imu. J. Čižauskui. Net J. M. 
vyskupas stebisi kad mes per vie
nus metus sugebėjome skolų su
mažinti 8000 dol.

Birželio 17 d. turėjome gražų 
programą, kurį išpildė šv. Jurgio 
parapijos mokyklos inokiniai-ės. 
Daug triūso padėjo sesutės (vie
nuolės) praneiškietės pakol pri
rengė’tokį gražų progarmą ir dra
panas pagamino visiems lošėjams. 
Šiuos metus užbaigė-aštunta sky
rių .17 mokinių, būtent: A. Juod- 
snukiutė, bV Lukšaitė, E. Dai- 
nauskaite, G. Blaževičiui ė, N. 
Gustaitė, C. Apibrozaitč, J. Bai- 
katiskaitė, J. Balčiūnaitė, Pr. Ja- 
rošiūnaitė, E. Kranūueiutč, J. 
Bilža, V. Valiūnas, l?r, Jokūbai
tis, K. Bauža, J. Degutis, P. Ge
rutis’ ir J. Kalvinskas. Ant pa
baigos angliškai kalbėjo.-^ūn. J. 
F. Jonaitis, šv. Petro parap. kle
bonas, diplomus išdalina ‘gerb. 
klvb. kun.' J, .Čižauskas’ gražią 
prakalbą pasakė, .. .

‘ Išviso mokinių lanke mūsų ino-
ky!d^30L yĮ '< f.... ... .■ -

Birželio ^4 d. .buvo■.šy.‘ .Jurgio 
parap. pįkniki^ K Abyšaįo sod
ne.1 Laimingiausias . buvo titihe 
piknikų - mūs' rmtgimiiiiiikas bi 
Rnilm Jam tęko ;36‘dok, Antras. NL 

' Lapkus -L laimėjo 20 ■ dėk, trečias 
gerb, kun, J. čižuūslęnš -—. 10‘ dol, 
Pikiiika's vjsitis žvilgsniais' nusise
kai -kurs davė gryno pel no suvirš 
aštuonis šimtus dolerių. . ,

• ; Liepas.'1‘ d., priėjo prie pirmos 
kmriiūiįjns 81 vaitelis ar 38 met-.

Reading, Pa., liepos 16. — šį
met Readingo mieštas sulaukė sa
vo 175 metų jubilėjaus. Per tai 
readingieeiai dabar visu smarku
mu ruošiasi prie -milžiniško ap- 
vaikščiojimo, kuris bus šiame ru
deny, spalio mėnesy.

Anot anglų spaudos, vietiniai, i- 
talai gyventojai sparčiausiai ren
giasi prie to didelio apvaikščioji- 
mo. ■ Jie žada “floatais” atvaiz
dinti jų tautos įžymiausius didvy
rius kurie daugiausia prisidėjo 
prie kėlimo pasaulio -civilizacijos 
— kaip tai Caruso ir kitus. Ma
tyt, kad vietiniai lenkai irgi ne
mažai ūžimą daro tame ruošime. 
Jų gyventojų skaičius Čionai’yra 
gana didelis. •

Tose iškilmėse dalyvauti.. pa
kviesti ir vietiniai lietuviai. . Bet 
kol kas pas juos nesigirdi jokio 
bruzdėjimo tuo dalyku. Čia lie
tuvių skaičius yra ganų mažas— 
nedaugiau kaip du šimtu. Vie-. 
nok jiems būtų lengvas, dalykas 
toj parodoj pasirodyti 'bent vie
nu “floatu.” . Daug visokių pa
rodų jau yra buvę Readinge, bet 
jose nė sykį pasirodė čionykščiai 
lietuviai su lietuvišku “floatu.” 
Bus tai proga lietuviams pasiro
dyti koki jie ištikrųjų esti.

Readingas yra nemažas antros 
klasės miestas. Jo. * gyventojų 
skaičius . siekia virš šimto tūks
tančių.. ■ Miestas, ramus ir gana 
gražiai suplanuotas. Jis yra pa
garsėjęs savo skaitlingomis dirb
tuvėmis, kurių dauguma daro ge
ležies ir “textile” išdirbinių. Bet 
kapitalizmas čionai yra • gana 
stipriai įsigalėjęs, nen čia darbi
ninkai visai ■neorganizuoti.

Rodos, kad vietiniams lietu
viams šis miestelis nelabai patin
ka. Dauguma šeimynų rengtasi 
išvažiuot kur kitur. Keletą Šei
mų jau išsikraMste, kitos dabar 
kraustosi.

Sportas.

Naujas šv. Jurgio, Kliubo boli
ninkų ratelis atsižymi žaidime. 
Šiuomi laiktijis yra klesoje C., Du 
susirėmimu turėjo su svetimtau
čiais ir .abu laimėjo, Pastetinia- 

;mę padare 17 išbėginių o prieši
ninkai gavo zero. šio. naujo ra
telio sudėtis yra iš jaunų vaikinų. 
Reika stebėtis iš jų veikimo. L. 
Vyčių 25 kuopos bolininkų -rate
lis liepos 8 d. turėjo; susirėmimą 
su Šv. Margarictos svetimtaueiii 
rateliu. Po .ilgos kovos šv. Mar- 
garietos ratelis padarė du išbėgi
niu o vyčiai nepadai‘c"nei vieno. 
Šiuomi laikų Vyčių ratelis žymiai 
sustiprintas, galės koletą žaidimų 
dar ■laimėt.

v ••

A DETROIT, MICHIGAN.
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Pastai’uojirluiku pradėjo, nest- 
--matyt Ateičių iš .-mūsų.ypa<ĮarigCs' 
. Darbininke.-”Mirt mūsų kor.es- 

pondmrtai Wtik■'laisvėj 
. bot. - ir. iiuto.n()ttujns’ iiogtenn -jum 
'neterii} vietinių, tąln sukite ‘“ti^
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žaidimas.
Su. kūdikiais dažnai yra perdaug 

žaidžiama ir nuo to’ jie tampa nervin
gi ir neramus. Jaunas kūdikis reika
lauju daug paiisio ir ramumo. ’ Nors 
smagu, yra matyti jį klykiau t ir šyp
santis kada kuteni ar metai, bet atsi
liepimas yra blogas ir gali jį- pada
ryti nuvargusiu ir piktu- vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymas karietų- 
kOs, gįaudimas Įpratina jį to visados, 
laukti. Suprantama-, kad visi kūdikiai 
turi būti šiek tiek “leliojanii.” Išbu- 
dus reikia’ jį paimti ant rankų Ir pa
laikyti tai ‘vienaip, tai kitaip, kad vie- 

’ni muskulai neįvargtų perdaug. Moti- 
ina sunaudoja daug nervu energijos 
“pridabojant!’ kūdikį, totlel reikia Jį 
įpratinti iš jaunystes mislytl, kad yvu 
kas nors daugiau ant šio pasaulio nei1 
jis vienas. Kūdikis su kuriuo perdaug 
lepinimų dasileldžiama vOliau karčiai 
apsivtlsta paskui kada patiria, kad me
nulio negali už tik paprašęs gauti.

Brooklyno “Vienybe,” 
'matydama Lietuvos Valdžių 
atitenkant Mkščionhf blo
kui, -nu ^ųstaiijankiai tašo 
dėl VLniaus. ateities. Susi
rūpinimas ne be pamato —- 
Lietuvos krikščionių blokas 
pastatė Lietuvos atmijos 
priešakiu gen, Silvestrų. Žu
kauskų^ Lietuvos arini jos tė
vų, kurs anot “Triitnto” 
buvo Lietuvos kariuoiflenės 
priešakyje sunkiausiais VaL 
stybės gy vedimo, laikais. 

‘Taigi dabar sutvarkyta Lie
tuvos armija ir po vadovys
te gen. Žukausko gaH atgau
ti Vilnių ir tada “ĮSrookly- 
no “Vienybei,” Vileišiui ir 
kitiems, kurių bendramin- | 
ciai Petrogrado seifne baisa- 
vo prieš Lietuvos nepiikiau-’' ‘įj 
soniybę bus didis siirūtkas. J 
Taigi Brooklyno “Vieny
bes” nugastavimai eina ir iš 
širdies ir iŠ išmanymo.

i.

MltžMAS
išvažiavimas

Rengia LDS. New York’o ir New 
Jėrsey Valstijų Apskritys 

LIEPOS-JULY 22 DIENA, 

į BL00MF1ELD, N. J.
Toj pat vietoj kur buvo pereitais 

metais.
Prasidės T vai. po pietų.

Bus Didžiausias Šunim—Burum.

Visi apylinkėj lietuviai kviečia? 
mi būti ant šio išvažiavimo, nes 
tai bus didžiausias ir gražiausias 
išvažiavimas su turiningu progra
mų. .Važiuodami į išvažiavimą ga
lite nevalgyti ir negerti, nes mi- 
teitame išvažiavime bus visokių 
valgių ir gėrymų. Programas su
sidės iš lenktynių, virvės trauki
mo, dainų, Muzikos ir- prakalbų. 
Kalbės garsūs kalbėtojai — dar
bininkų užtarėjai. Vienas kalbė- 
itojąs bus tik-ką atvažiavęs iŠ Lie
tuvos ir kiti garsūs kalbėtojai.

Gerbiami lietuviai-davbmiukai 1 
Atsilankykite ant šia taip gražaus 
jšvažiavMo ! Remkime visi, dar
bininkų reikalus I Juk tai vionin- 
tėlė organizacija, kuria mes dar
bininkai galime džiaugtis. Štai 
tos organizacijos veikėjai dedą 
pastangas, kad surengus puikiau
sią pramogą j -kurią kviečiami 
kaip LDS. nariai taip ir pašaliniai 
atsilankyti ir pasimatyti,; pasikaL 
boti bei' pasidalinti įspūdžiais ir 
tuomi “paremti virš minėtą orga
nizaciją,

Y,./
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žai&lai.
Mulevod, plaukuoti ir gauruoti žais: 

lul nėra saugus, kadangi kūdikis tlaž- 
ntii viską deda burnom . J'o žaislui ta
ri būti plaujiuni, be aštrių kumpų. 
Mažyčiai žaislai, kuriuos gailina butų 
praryti nereikia duoti.

šioje uiekunlško tobulumo gadynėje 
noru galo Žaislų įvairybeL Paprastas 
kūdikis turi jų tiek "daug, kad jo do- 
mū išmėtoma. Jis bus geriau paten
kintas, jei gaus tik vienų ,at .dvi dėl 
žaidimo, ir tokio paprasti virtuvės da
lykai, kaip drapanų gayb takai, medi
niai šaukštai, arba karoliai iš špuUų, 
tiek pat jam bus mulomis, žaislus 
reikia dažnai nuplauti, kadangi jie su
sipurvina’, o kūdikis juos kišu burnou.

Y.

m' .■
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; CLEVELANP,OHID/ 

Pranešimas.
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Bengia prakalbas.

T. Fondo 22 skyrius rengia pra
kalbas studentui p, Dtežvurdžiui, 
kuris eia atsilankys. liepos 21 ir 22 
dd. Studentas Daužvardis yra 
vienas iŠ gabių kalbininkų, tai vi
si turėtu pasinaudoti. - .

F8HT1BIBI 
ntnt

. NaW«gi Vihųę- . 
DIRBTUVĖJE, OFISS. 
NAMUdSE IR KJEL1JH,

Darfg parankiau Ir ®įM- 
; giau rašyti su tontanta® 

pmnkyim. Dkug mdlkiti 
išlaidų Vnrtoj<mt fotftaid- 
nę plunksną, pirk dabar,

Kaino*.• ?2.50, |8^
£8.50, Si, £4.50 
J5J5O, $8.00 Ir au

* *
868 Broadvrajr 

Kvatoti ž7». Jūsų kūdikis tinkamai tarps ir augs 
nuolatos didyn bei stipryn Jei duosi 
jum - geriausios priežiūros ir geriausi 
umistą . Vikrią ir Stiprią sveikatą ga
votūkstančiai vaiką* kuriems buvo pe
nima Bagio Vienas, kaip salto ją dė
kingos motinoj šioms motinoms -norą 
nuilsto labiau vartotino su tokiomis 
geromis pasekmėmis, l<nii> lilagie Plo
nas; Saugu sakyti, kati daugiau kūdi
kių laimingai išaugo aut Bagio Pieno, 
negu ant Visą kitą dirbtiną peną sy
kiu' sudėtą. * '

Necksperimcntuok su savo kūdikiu 
telkiant,Jam peną apie kur| abejoji. 
Ihrden's Bagio Pienas yrą''gamtiškas 
nuristas kūdikiams, nes Jame nėra, nie
ko kito, tilt grynas plonas tif grynus 
cukrus. ‘Nėra Jokią abejonių apie Jo 
grynumą, įtrlm Jo puikias imsokums. 

.‘Gydytojai rokomemlnvo Bagio Ploną 
tnkstanėlumš ir? tukstiinflams nodami- 
gttsią [r■menką kmltkią, Baglė.t’ionm?' 
y m. lengvai suvirSkinu’ųms. saugus ir 
pu tikėtinas kūdikiams.; ‘ponėtk

Maiititk jiteip.'tnimi. Bitrailę. iiim pasui sūliirtj. UVtemnas iiaek Bay 
gudėje -i Rv»idmmiM

REIKALINGAS VALGOM 
KAS, gerai pažįstąs bažnytinę 
inūžibų iv Mokus. otganizvLOti ir 
vesti bažnytinį nhdrų. Algos ir į- 
:oigų įcĮpusimii kreipkitės t — 

ĖėV. & fe feodis, 
207 York St„ /' Brooklyn,-N.

' ĖR. JOSEPH WĖNREBN
Iki Hruuilngton. Bostmu Mašss Mv* 
divlnps ūrofesorius ŪuivėvsItotOi 
vljutt'stns idmrjo, sknębs ir ^laptimn n- 
gų; taip-gi ivunmtlzmK ;K:ūba4ėuki§- 
Viikue. UčlnyčiviiHs Ir tmdčttoiūls prb 

'kai. Dliso vitlmulosi nuo U Iki T. y ak.

1 Dešimtukų vajus.

. • Moksleivių naudai, dešimtukų 
vajus seklu ingai vatomas. Jo sek
inei, daug darbo. indeda nenuils
tantis daiiniotojas, T. Fondo 22 
sk. pirm. B. A. Banys. - Šiam kil
niam darbui gauta daug gyvų jo
gų — sąjuiigivtęs, jaunimas ir 
aušrietes jau dirba, vyrų draugi
jos. ir-gl stos į darbą. • Mūsų te-

PRANEŠIMAS..

L. R. K. • Moterų Sąjungos 
Conn, apskričio, išvažiavimas į- 
.vyks liepos 20 k- Bterling
Bai'lL. Bridgeport, Conn.. Reikia 
priminti, icąd dar pirmą kartų į- 
vyks toks -smagus isvažiavimąs.' 
•ims vieta yru;pasamdyta’ Viciui iš 
geriausių. Bus įvairių •'Žaislų. Mu- lonija skaitoma turintrapiG .I500Ū 
ikąutąi pasamdyti pirnmgjd('^KSr iktuviiį, tat mažiamda tiek jnrt

A.

«zi
.Bridgepbrto sąjmightėš deda.vi- 
sąs imstaugns įdiitil užgąjiėdint

galima suMųkt balsų' -— dešimtu- 
idant užgaųčdintt kų. Graži•’būt suma;. . .

gait&h•’Tnf’gražUte \.yMwU>.BvdČius._ Taigi visi nepruldskite • . .. Ausis

i- • . 4 . r ’ . ' '

Clovelando lietuvių ’^alš 
dtZovBs’ kompAn^oš vfcteihfi 
akėionierhj. sųsMttkMa^ 
23-t< d. Bepus, vai. ta 
1923^ šaltFs kąittbiųyje,„'3;183S 
rioi' . Avė. - Bitinai direktOE&l 
kviečia atsilankyti’ tejšgteū j® 
eito pusmečio apyvartos atovl. 

, WWbar > • -
A. Ribtekag, pim;, 
J* KuJaviČittr, uit., 
L B Kvedarai*!
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PRAKALBOS PAVYKO.

Pereito panedėlio vakare 
Šv. Petro lietuvių salėj ant 
7-tos gatvės kalbėjo gerb. 
kun. Ū. Kemėšis. ’ .Susirin
kę buvo, apie 200 žmonių — 
L. B, B, narių ir “Darbinin
kon skaitytojų.. Kalbėto
jas nuodugniai išaiškino pra
žūtingų, pagonišką krypsnį 
kapitalistinio surėdymo ir 
nurodė, kad kooperacija y- 
ra darbininkų išsiliuosavimo 
kelias. Aiškino toliau apie 

‘ LD§. Ir VDari'Hiiifikoy bii^ 

nio pastatynią ant koopera- 
tyvių pamatų,

Prakalbose' dalyvavo ir 
vietos gerb. kunigai — Ue- 
bonas K. Urbonavičius ir 
kun, Mockus.

.. 

į

PIKNIKAS.

'‘DARBININKAS” 1

PRANEŠIMAS. '

L. Vyčiu Naujos Angli
jos Apskričio kuopoms ir jii 
komisijoms, kurios prisidė
jo prie rengimo ' gegužinės 
liepos 29 d. Palangoj, Law- 

; rence, Mass. Toj pačioj vie
toj kur gegužine buvo,, bus 
išduoti raportai Įvairią, ko
misiją ir išgirsite kiek pasi
liko pelno nuo gegužinės ir 
"pakitai-šime '^gąTbus*’galima 
dar surengti kitą gegužinę 
Šią vasarą. Ir tą dieną yrą 
gera proga siisivažiuoti, nes 
bus didelis piknikas, kurį 
-Aligny Nc^įttto Prasidėjimo 
P. M. parapija, Cambrįdge, 
Mass.

Tad-gi kviečiu kuoskait- 
Iingiaiisia suvažim>ti.

P. T. tfavickcts, ■ 
r Apskričio Pirmininkas.

Ateinančią nedelią liepos 
- 22 d.- -Susivienijimo kuopa 
rengia puiku pikniką. Veik
li kuopos komisija darbuo
jasi, kad viskas būtu -ge
riausioje tvarkoje ir kad ab 
Šliaukiusiems patarnavimas 
būtų atsakantis. Piknikas 
įvyks Sallys Rock pievoje, 
kur So. Bostoniečiai per me
tu. metus laiko piknikus. Vi
sus kviečiame mūsų pramo- 
gon, o turėsite, gerą “goocl 
time.” ' .

.n-

IŠ OIIORO DARBUOTUS

išvažiavi-

DABAR JI8 VBL JAUČIAS 
KAIP JAUNAS ŽMOGUS.

Susipranta. Lauksodie- 
čiai (Žeimelio vJj štipratOj 
prie, ko veda ausos socialisti
nės partijos.. Girdėtis, visi 
ketina dėtis ar prie ūkininkų 
ar prie Darbo Federacijos. 
Tebūna, sako, toks Beimąs, 
kokia yra Lietuva. Ūkinin
kų Sąjunga ir Darbo Fede
racija tikybos, nekliudo, o 
kasdienius reikalus gerai ve
lia.. -Matom, prie ko socia
listai privedė Rusiją...

Kaip žydas tamsioj liau
dy teranda vietos, taip so
cializmas pas tamsuolius. 
Užtat jie kinka sodžiun sa
vo rašIpalj^kius,\/W4' ap
gaudinėt žmoneles.' Kiek
vieno tikro Lietuvos pilie
čio .pareiga platini tik gerus 
krikšeioiriškiis raštus, kaip 
Vienybe,. Tėvynės Sargas, o 
tuo pačiu apsaugosima savo 
tėvynę nuo bolševizmo paA^o- 
jaiis.

liaus nei nelaukdamos davė 
aukas kiek tik išgalėjo. Au
kavo sekančios ypatos:

Gerb. Knn. ITphonavyėius. .$10.00 
20,00

’ 7.00
b.00

‘ 5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
2.00 
2.00

’ 2.00 
2.00 
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 

. 1.00
1.00-
1.00'
1.00
1.00
1.00 

—1~M
1,00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

• 1.00 
, 1.25

1.00.
• .50 

.50

Marijona Šleinienė . 
Ona išvagždienė . 
Aleksandra Kasinskaitė 
Ona Baeinskiene ..... 
Emilija Štlalienė ...... ..
Sofija Motiejūniene ... 
Vincas Clrudzinskas ...,, 
Ona Anėiukaitienė...... 
Marijona Šidlauskiene , 
_Ona_.B.toekien? -.. 
Mikaliną Janušltovirione 
Marijona Paliukeviuiene 
Katrina Babuiskieiie. . 
Ona Vervcčkiene .... 
Mardjona AndriuTiutė 

Į Elz. Drąipyel^ą^.į įę 
Petras Duoba ,..... .V.

* • *

•»

*

PIRK PIGIAI NAMA
r ’ ’ ’• **

. Parduodame pigiai šeštą šei
myną medinį.namą; randasi 
Roxbury’je, netoli Franklin 

‘Park; randą neša $120,00 į 
mėnesi, gailina, gauti $150.00. 
Pirmas mortgičius $6500 ant 

. 6 nuoš. Kreipkitės pas,
F. ZALESKĄ,

414 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel, So. Boston 2334.

• ' ' (21)
♦.
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’ DETROIT, MICH.

Sumažėjo darbai. •

FRAYCALBOą
Buvo svarbus*, susirinki

mas nedėlios vakare, liepos 
15, pobažnytinėje svetainė
je Amžinojo .Rožančiaus 
nariu ir kitą, . Atsilankė 
gerb. tėvas Alfonsas Maria, 
C. P. ir kalbėjo apie reika
lus tos draugijos ir apie 
nau j a i steigiamąjį vienuo
lyną, J ėzaus Kančios Sese- 
rą ir našlaičių prieglaudą. 
Savo turiningoje kalboje 
nurodė vienuolyno tikslą ir 
kaip Jėzaus Kančios Sese
rys pasiryžę yra tarnauti ir 
pagelbėti mūsų vientau
čiams-lietuviams kur* tiktai 
vargas juos slegia. Ne vie
nai atsilankiusiai širdį su
graudino' kuomet gerb. tėvas 
Alfonsas išaiškino liūdną 
padėjimą biechrą našlaičių ir 
vargdienių senelių kurie ne
turi. kur prisiglausti.

febsri^dži^iginanČią’ nau-* 
jieną pranešė gerb. Tėvas 
Alfonsas, kad. nepaprastai 
puiki,- graži ir didelė vie
ta su namu yra

Petras Duoba ,....',;. .V,. 
Anele MatcTionienč _____ _
Uršule Jonikiene
Alena Rusienė
Mąroijona Xavickienė .... 
Adele Varžinskaite ....... 
Marijona ICilmoniutė ...... 
Katrina Lipskiene 
Jlert-rąflar-G-raMj^ 
Paulina Gicdrnitaitč., 
Antanina^Majanskaitė ... 
Morta Zaičikiene .............

. L, > . * r , • -r w 

x\.« 11, r. .... r .

Veronika Sinigelskiufė ... . 
yi. C. ......
f n '9J v \T* *t» r; • «. <• įi v *•
A TV- IV., < *; ♦ f «•■

Juozas Dilys ... 
Antele Vaitkiene 
Ona Pikelione .

i •

» k ..

Liepos 11 d. š. m. Šv.- Pet
ro Bažnytinio' Choro buvo 
mėnesinis susirinkimas. At
silankė nariai skaitlingai- 
Susirinkimą atidarė pirm.

• ,V„ Valatka. Raštininkės S., 
Motiejūnaitės. protokolas 

; vienbalsiai, .priimtas. Pir-
. miausia buvo raportas ‘ ko
misijos privatiško
mo. Pasirodė, kad dar ne
aprinkta vieta dėl išvažiavi
mo. Palikta .ant tolinus ir 
komisija prižadėjo stengtis 
kogreičiausiai surasti vietą. 
Raportas komisijos vargo
nų vaajus. Išdavė raportą 
J. Skudris ir A. Grybaitis. 
Pasirodė, kad dailias vra 
varomas su visu smarkumu, 
yra padaryti baksiukai rink
ti aukoms- dėl naujų vargo
nų ir jau išdalinti nariams 
•ir-jau sugrąžino pilnus šie 
nariai: M/ P. Karbauskas, 
chorvedį s, V. Valatka, A. 
Bendoraitis ir Įriti.

Nutarta rengti didelį pik
niką ir visas pelnas bus slri- 
riams naujiems vargonams. 
Taip-gi pribuvo ir gerb, kle- 

/ bonas kuri. K. Urbonąvi-
... čius ir pasižadėjo gauti vie

tą dėl pikniko Patsy IIiii, 
kuri randasi Mattapan, 

, Mass. Tai galima sakyti y-
. ra gražiaųria- vieta visoj 

' Bostono apiėlinkėj.
; . ■■ •-•Būvą. skaitytas ‘ - liuškns:

\ nuo parapijos iš .Uamhridge,
Mass. su užkviotiinų; dalv- 
.vantųjų rengimnam pikiui- 
ke.; Nutarta dalyvauti liuos- 
noriai. // • •' - , . ' ' • •

< . čia pidymytiL kad. neku- 
rie nariai iieužsilaike rainiai 
Įnikę šust rink tino, Tair aiŠ; 
Iriai matyti, kad jiems norų-

' pi choro; gerove ir jie uo(o- 
nrija eilini) niitaripi. Biri aš 
manau vis-gi jin pasitaisys* 
ateityje iv bus iš jų darbštūs 
nariai. u

• nlds.
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. Viso $96.25

Taip-gi kalbėjo gerb. kle
bonas kun. TTrbanavyčius ir 
kvietė visus pritarti ir pa
remti šita šventą darbą. • 

Gaila kad mažai' žmonių-, 
teatsilankė, lies daugumas 
buvo, išvažiavę ant piknikų. 
Jeigu, toks mažas būrelis ga
lėjo sudėti viršminetą sumą, 
skaitlingesnis susirinkimas 
būtų stebėtinas pasekmes 
atnešęs. • '

Iš tokių gausių aukų’ gali
ma tikėtis dideliausio dėkin
gumo nuo tu biednu našlai- 
čių. • O. tie gandai,; kad sve- 

jau pa- timtaučių naudai, viskas clir- 
skirta arti Sc.ranton, Pa. ir bailia, 
nepa prastai pigiai yra gau
nama. Išgirdę tą naujieną 
ir atjausdami reikalingumą 1 
tokios įstaigos, nekurios .to-

Pastaruoju laiku darbai suma
žėjo A kaip K kuriose aufroidini 
(liybfąvvsVy Ivet’/po keloftj, šimtą? 
darbininką paleido. Todel-gi no
rintieji iš Idtur atvažiuoti, pasi- 
teiraukito pas lietuvius, o taip-gi 
su httiboms iv-gi gana siuiku. ■

Publicistams nepavyko.

Muiktii mulkintojas S. J., Be* 
jxexdtas-^r4i-geva-i-žitt(»nas^D^HT(ut(r 
lietuviams. nes pas p, .p. Bagdonus 
dar taip sakant “ant hurdos bu
vo/’ Todel-gi ;jd skysta makau
le kaipo bemokslio žinoma. Pa- 
si garsino,, kad debatuos su kuni
gais, o kunigą oficialiai pasikvies
ti įięišdrĮso, o kita, kad būtą ir 
kvietęs, kągi są •bemoksliu Bvnėe- 
kiii galėsi debatuoti, kuris joldo 
supratimo apie bibliją bieturi, tik 
savo iŠ pilvu išsvajotus klausimus 
savotiškai aiškina ir aklai ją lai- 
ko’d. AI Ūsą klebonas su visokiais 
perėjūnais, neužsiima, nes žino, 
kad su asilu ginčytis tik laiko vel
tui budimas o naudos nei už een- 
tii. Pliauškalais žiugęidaujaneią 
visai mažai susirinko ir iš ją pa
čią tarpo nekąrie išsireiškė, kad 
Penockas ^esą nieko aiškiai.'nepa- 

' sako ir negali pasakyti, jis velniu 
ieško. Kunigas ir katalikai j to
kias mulkiu pliovones domės ne
kreipė ir nekreips, nes žino, kad 
šunies balsas j. dangą neis.

Bijūnas.

yra prašalinti^ nes 
buvo aiškiai nurodyta kad 
tos visos kalbos buvo netei- 
singoš. . .

l

B111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723

NlwEngiandCoke . atsako geresniam ir 
tėsniam oro koutrol’iavimiii.
NpuEngiandCoke dega be sugadinimo pe
čiaus: ir grotu.
Ėeikalauk knygutės — “Kaip Apsieiti 
su Pečiumi.”

R 

i J 
li^

Sako Nuga-Tone yra geriausia 
vaistas pasauly stiprinimui 

taisyti,

‘*A5 vartojau Nngit-Tone’ij. ir galiu 
tikrai pasakyti, kad tai ym geriausia 
pasaulyje vaistu^ šiandien seniems, 
sugrluvuslenis vyiwns Ir moterims. Jis 
suteikia stiprumą kuniii ir nervams? 
Jis Ištraukiu vlsokj Skausmą iš kūno Ir 
sutelkia tynj, gausti, raudoną kraują 
Ir priverčia senus žmones vėl Jaustis 
jaunais, HuvartfljJe# vieną bonkelf Nu- 
gu-Tone’o aš jaučiuos kaip naujas žnia- 
gus. Kii nevalgydiivau niekas. .man 
netikdavo: mane Išpūsdavo, vidurius 
iškeldavo Ir aš turėdavau balsą skali- 
(lejlnup Esu 7t metą amžiaus. B. F, 
Uozine, -Bedford, Mo;” Nuga*Tone taip 
pat. gerui veiklu jauniems vyrams ir 
moterims, kaip jis veiklu seniems vy
rams Ir moterims^ ,immėgl,nk JI pats 
Ir įsitikink, Vienam pilnam mėnesiui 
gydytis tik $LUg ^uikit-Tone*ii įaįiMią 
vipėjiovisf geresnieji MptJeTctnfnfaū ąo- 
zltlngjią/tirarituodaiiii, kad sutėiks pil
ną patenkinlimą arba pinigui Ims su
grąžinti (garantiją rasi prie kiekvie
nos bonkelės), arba tiesiog pasląs ap
mokėtu piištii Natiojlal ‘Laboratory 
1038 8o. IVabnsU Avė., Cliicago, pa
siuntus jiems $•!,()().

(Adv.)
> ......... .............. ....... -,■■■- „f

VIENINTELIS '

LIETŪVIŠKASSANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, Žiedų ir tt. 
Geriausios. Mangos Trejankos, starn*

bl, 60c, ŪŽ pakeli arba 6 Už $3.30. 
Puplnlškią pakelis 3Ję. arba 6 už $1.75. 
Trukžollą 30c. pakutis al-bfl 6 už: $1-40' 

" žolės sutaisytos nuo nervą, lšgąstles 
nuomario, gaivos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausią 
mediciną nuo visokią nervą suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis '85c., 6 už $4,50.'

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias Žoles ir su daugeliu naudin
gą receptą — $1.00.

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

Drukuotl laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.
. Viskas būna su prisfantimo kaštais.

M. ZŲKAITIS,
449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTIS TA S

.Tel. Brockton 5112—-W.-

(Kampas Brostl Street)
705 Main St., Montello, Mass.

* ’

i

£“1

f j Kuri bus atminčiai ilgam
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway 

Boston 27, Mass,
. • « w —‘ r »
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5 Pardavimu i pas Jūsų Krautuvininką ' Penkių kokybių
> klausk geltono su raudona juostele paišelio
J ■ ; EAGLfi MIKADO

[Ji

'Rer.D.S.tat.OIT.^Canflda andothm? counUTeA'

Pardavimui pas Jįjsą Krautuvininką

EAGLE MIKADO

DAKTARAS HENRY C. TŪRNER !
© Buvęs seniau 1994 Wasiiingtoa St., Nomvoocl, Mass. ir šiuo-laiku; baigęs ® 
® liiokslą Hovardo Universite ir Massackusetts Technologijos1 Institute, ffi 

gavęs laipsni, prąneSa. kad jau pradėjo generale gydyjno praktiką ir.® 
© apsigyveno po numeriu , S
f 444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS. 1 
Į£ Kampas Uolumbus Avenue |
® Telephone Back Bay 8240. ®
® Valandos: 2 iki 4' iv 6 Iki 8:30 vak. Rytinės vai. ir nedalioms susitarus. ® 
©- . . ®
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V. ?rJ.os.vaikai iškentejo nuo rąsą, vokiečių ir 1d- 
A ; tų.- Yra tai -nepaprastos vertes veikalas, Kiek-- 

''' \ ' .<’? 4 ■ * •
. viėpas. iiptuvys -turėtą .sau’ atminčiai įsigytu

Knyga y‘‘a dideliu fermatoj su pąveikslais, turi 
-164 puslapių. ' \

JOS ICAINA SU PRIŠIUNT

. A<''' Klaušldte/pas: . \ .y \ .z'^^^dabbįninkąs’’ \/.7'
X 366 ,W.- BroądMajį ’ . South Boston,> Mass.

Didžiojo Karo Užrašai
• ■' Tik kų gavome iš Lietuvos nepaprastų knjr- 

-gų, kurioje užrašyta viskas,, kas dėjosi Lietuve- 
; jo karo metu. Čia kiekvienas ras,- kiek Lietuva .

III gI
Ja

LAFAYETTE REAITY COMPANY
Alės perkamo ir parduodame namus, ūkeš, krautuves; ap- 
draudžiain namus, rakandus, automobilius, sužeidimus ir 
lt. Su visais reikalais kreipkitės į mūs agentūrų ir būsit 
užganėdinti. . '

LAFAYETTE REALTY COMPANY
.KKAL BSTAim & INSURANCE ■ ‘

456 Massachusetts Avenue, - Cambridge, Mass. 
VINCAS J. DEGUTIS ir DANIELIUS E. STItOKAS, 'Savininkai.

■. 1 ■

4
»'

I
 Tel. 0o. Boeton #21|

LMTŪVYB DANTISTAS ®

DR. M. V. GASPER |
(KASPARAVIČIUS)' |

Laikinai perkėlB of teą po Mo. & .
425 Bioadwxy, So. Bobtoit, Mok m / \ 

I OfhbVdlanaąti 0 ’ @
Nno la lM?12W[įytalr awj'rd|0 ® ’

Iki 6 lr nno 6 ;801kl 9 v, vak, T 
Gfteaa nedarytas eubatog Vakarais % 

. IrnedSllomlB. $

LMTUVYB DANTISTAS

i

TeL S<J. Boaton 270 @

J. MAG DONELL, M. B.| 
0aU9MtutilcalMtiirHttuvWKii. | 
_______Onflo VAlaurdob-;——  &------  Rytate Iki 9 vai. Po pietą nwn I-A $ 

Vakarute nuo 6 iki 9.
| 6N Broadw*y, So. Boitoa. |

II Metą South Bostonu I

DU S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS I 
■99a W. BR0ADWAY Į 

| VALANDOS : Nuo 9 & įkf 7 v. vak. |

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildihg 
294 Washington Street 

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

Gyvenimo vieta
10 Wl3TTHE0P StBEET, EaST BoSTOIT 

TėL East Boston 152—J.
Tel. Maln 2483

f Tel, So. Boeton 2488 $

DR. J. G. LANDŽIUS f 
| LIETUVIS GYDYTOJAS IR | 
g CHIRURGAS. ©
f 506BROADWAY, $ 
Į BOUTH BOSTON, MAS1. | 
f (Kampas G St ir BroadvvayJ . ® ’ 
§ VALANDOS : 9—11, - 2-4, 7—B |

..K

I PIRMOS RŪŠIES BARBERNė|
Nukerpant plaukus vyrams, mer-^ ’ 

glnoms ir vaikams. ®

Turime visokią kvepiančią tonl-įj 
kij plaukams. įi

Ateikite ir persitikrinkite, aš ti-h 
klu, kad busite patenkinti. ©

C. ■ S. B A B E N ■; | 

116 DORCHESTER AVENUE t 
į SOUTH BOSTON, MASS. | 
! (PEIE PAT BBOADVAY TUNEL’lOj* K

| Insurance |
(APDRAUDIMAS) |

1 ' Imant insurance (Apdraudl- © 
ra m’ą) nuo ugnies ant namo .arba & 

g automobiliaus nelaimės ir pavo- & 
■g glmo arba sumušimo krautuvės ® 
O stiklą, tėmykite idant apdraus- ® 
d tumėt per atsakančias kompani- S' 

jas, idant nelaimei atsitikus gau- 
; 11 tumėt pilną atlyginimą.. Mes' re- © 

H presentuojain tvirčiausias ū' ge- & 
1 rtąusias kompanijas Amerikoj- it g

O mes užtikriuam pilną atlyginamą ®’ 
į ra nelaimės atsitikime. Boston’o s 

J žymiausi lietuviai biznieriai ir ® 
j ptofesijonalat yra musą kiijem § 
) tai, klauskite ją apie musų pa- ® 
’ tatnavinią, » ------
’ EKSPERTAI UGNIES | 

i APIPREKIUOTOJAI | 
3 Apdraudžiant namus, rakau- 1 
3 duš, automobilius Ir taip toliau, © 
| kreipkitės į mus dėl geriausTo g 
j pataikavimo- Naujoj Anglijoj. į§ 
3 Apdraudimo skyrius po vadovyš- © 
Į te JONO K, KAZLAUSKO. g 

VINGENT A. JENKINSI
3
į 6 Beacon St, Boston, Mass. g

f

.

y Tek Haymąrket 5840—5841 .

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckai,
81 Mercer St, So. Boston, Mas*. 

7ICE-PIRM.' — Antanas Pastolis,
140 Bowen St, Šo,_ Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St, So. Boston? Masu. 

FIN. KAST. — Juozapas Vinkevičius,
906 E. B’xvay, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS ■*- Andrius Zalleckas, 
. 807 E. 9-th St, So. Boston, Mass, 

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

. D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmo, nedėl- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
TCashlngton St, Boston, Mass., 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na
rių su savim atsiveskite prie musą Or
ios prirašyti.

BV. JONO EV. BL. PAiELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS

ADRESAI.

PIRMININKAS — J.' L. Petrauskas, 
, 252 Gold St, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. Kazys Ambrozas,

492 E, 7-th St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Julius Savickas,

. 111 Bowen St., So. Boston, Mass, 
FIN. RAŠTININKAS — J. Švagždys, .

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — A. Naudžlunas,

885 E. Broadvray, S. Boston,. Mass. 
MARŠALKA — J. ZaiMs,

1 Wlhfield St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
aedėldienl kiekvieno mėnesio, 2-rą vai, 
po pietą šv. Petrę parapijos salėj, 492 
B. Seventh St, South Boston, Mass, '

| BOSTON'O IR APIELINKip BIZNIERIAMS 1 
"Y Turimo labai gražių sieninių didelių ir ma- įį

• _Žų KALBNDORltlj-kurk jūsų norėtumėte, kad .
^Ipkie budį laikti atspaųdinti, prašomi ateiti Į 
. ‘jDaririninluy^ raštinę ir pasivinkti. Pasirinki* 

.♦|k ' niašdidelis./.- ’-.-.y- / / į •
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GERBIAMIEMS
VARGONININKAMS

Tik išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankiu 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 čėntai.r Imant .109 
parduodama už 5 dol,.. ,

<gDAĮRBININKAS” ’
366 Broadway, •

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICJUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mlelniklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford.Conn.

O. Labicklenė, vice-plrmlnlnkė,
OO Sheldon Street, Hartford, Cdnn.

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

Marijona Katkauskalto, fln. raštininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn,. 

R, Pundzienė, prot raštininkė
19 IValeott $t, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai buna kar 
antra nedėldlenl kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje. ■

1 
->
/

*V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

PIRMININKAS Vi; PauIfitukM, 
314a S-Uv.SU Tek So.- B.

VIOB-PIRM. — J. JaruSft,
- 440 E. 6-th St., M Boston, Mum,
PROT. R'AM — A. Janušonis,

14ŽG Columbla JUL S. Boston, Mrrs, 
EIN. RAST. — K. Kiškis,.

428 E. 8-th St, So. Boktork Mass. 
iiwiNKAS •<

ln Boxven St, So, Boston, Msss. 
TVARKDARTS P. Laukto. • 

. SOSaM rifth SU- So. Boston, Mm 
DRAUGIJOS noragas reikale

806 Broadvvny, So. Boston, MaaA 
DęauKlja savo susIrlnklmuM lalko 2-n 
ned815tert| kiekvieno mfcnessię-faMi 

c/x .. m k • • i)o piet^ parepUo* sveuW» W-M Sd/BostpU, MtlSS* Snventh St., Sik.Itoaton,
■ . ’ ■ . f . . ‘ ' ■ . ” ’
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