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Katalikai turi suprasti, kad jų 
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.

Vyskupas Kiliau.

Maribn, Ohio. —-Henry 
■ Ford ir Tliomas Edison da- 

. lyvaus prezidento Hardįngo 
laidotuvėse. Laidotuvių die- 
na iš visų Amerikos kraštų 
suvažiuos kaip spėjama apie 
100,000 žmonių.

. PILNA ŠVENTĖ.

‘ Velionies prez-. Hardingo 
laidojimas įvyks ateinančių 
pelnyčių, rugpj. 10 d. Ma- 

. rion, Oliio, jo gimtiniame 
mieste, Prez. Coolidge .yra 

. pataręs tą dienų reikšti pa
garbos velioniui prezidentui 
ir -rinktis į maldos namus.

• Visa Amerika į tai atkreipė 
domės ir Massachusetts vai- 
stijos gubernatorius Cox iš
leido proklemaėijų, kurioj 
pataria tų dienų susilaikyti 
nuo kasdieninių darbų ir iš 
pagarbos prezidento tų, die
nų švęsti. Visi biznieriai ir 
pramones tam pritarę.

Bostone rugpj. 10 d* bus. 
pilną švente. Bankai, krau
tuves, teatrai, dirbtuves, 
paštas, knygynai, City Hali, 
Štate House bus uždaryti. 
Strytkariai rečiau teis. Pra
mones ratas tų dieną sustos.

PREZIDENTO KŪNAS
BALTUOSE NAMUOSE
Washington. — Traukinys 

gabenęs iš San Francisco 
mirusio prezidento naudin
go kūną pribuvo sostinėm 
utarninke 10:22 vai. vak. 
Prie stoties buvo žmonių 
minių minios. Benas užgro
jo “Nearei-, my God, to 
Thee.” Tarp augštųjų val
dininkų buvo ir prezidentas 
Coolidge. Po to iškilmingai 
kūnas nugabentas į Baltuo
sius. Rūmus. ‘

GIEDOJO KATALI-
‘ KIŠKA GIE SMĘ

IVashington. — Seredoj 
pamaldos už prez. Hardingą 
prasidėjo giedojimu katali
kiškos giesmes,“ Lead, Kind- 
ly Liglit.” Toji giesmė jr- 
ra sudėta garsaus Anglijos 
kardinolo Newmand. Prie 
velionies prezidento Hardin- 
go tą giesmę giedojo vyrų 
kvartetas.

NAUJAS
PREZIDENTAS.

Lisabonos.—’ Portugalijos 
kongresas rinko respublikos 
prezidentų. Išrinko Dr. 
Feseira Gomes. Bar kara
liaus laikais jis buvo amba- 
sodoriumi Londone.

KETVERGAH, RTOPJŪčię 9 D., 1923
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PASKAITA APIE LIETUVĄ
• *
ITorcesfer, rugp. ■ 7 d. — 

Clarko Universitas drauge 
su Chieagos uuiversitu — 
žymiausi geografijos mokslo, 
centrai Amerikoje. Clarko 
UniVersite tik geografija pa
siekė nepaprasto aukštumo.; 
Šią mokslo šaka čia dėsto 
bent 13 profesorių, neskai
tant iš svetur kviečiamų lai
kinųjų lektorių. ’

v -

Į vasalinius - kolegijų ir 
normalių: mokyklų mokyto
jų kursus buvo. pakviestaTir 
Dr. Kazys Pakštas laikvti

*( .Of

paskaitą apie Baltijos res
publikas. Vakar prisirinko 
pilna Clark Ūniversito salė, 
mokytoji], ir profesorių, 
klausyti jo prelekcijos. At
silankė ir vietos lietuvių ku
nigai: Dr. K. Pakštas, pa
daręs, trumpų įžangą iš Bal
tijos kraštų klimatologijos, 
fiziografijos ir hydrografi- 
jos, padare, peržvalgą apie 
Suomijos, Estijos, Latvijos; 
ii* Lietuvos ekonominę geo
grafiją ir politiniai-kultūri- 
nę padėtį. Prelegentas kal
bėjo pusantros, valandos, po 
ko ėjo paklausimai ir disku
sijos. Prieš, ir po prelękci- 
jos kalbėjo ųiniversito prezi
dentas prof. Atwood, žymus 
Amerikos mokslininkas geo
grafas,

PRIVERTĖ PRIE
/ KOOPERACIJOS. 

. Ila'rfford; Ct.—Išėjo aikš
tėn, kad vienas New Yorko 
žuvieš’ pirkljs pirkęs nuo 
Connecticut valstijos žvejo 
30 bačkų žuvies už $97.26, o 
New Yorke-tą pat dieną jis 
pardavė už $1,000. Tą fak
tą išvilko aikštėn Connecti
cut ‘valstijos-Iėgisiątūros ats
tovas CliaHes E. Wheeler. 
Šitas faktas sujudino 
Connecticut; valstijos žvejus 
ir. ėmė tartis apie steigimą 
■kooperacijos marketuoti sa
vo žuvį. Prie tokios koope
racijos ragiįia juos minėtas 
atstovas, kąd išsigelbėti nuo 
nesvietiško išnaudojimo.

TRUKS VTĖTU-' -
MOKYKLOSE

Neit' York. —. šitame 
mieste nėra, užtektinai• mo
kyki!} ir ateinančiais metais 
17,000 vaikų turės dėl 
priežasties likti namie.- ■

Kirkia negrę skat-
■ OIUS., ■.

Baltbnore, Mel. — Maiy- 
lando' valstijoj negrų . skai
čius nūolatai auga. Kas me
nuo iš pietinių valstijų at
vyksta po 1,000 negrų apsi
gyventi toje valstijoje. Neg
rai čia perkasi namus, kim
ba į biznius, stoja prie gerų 
darbų.

Negrai iš pietų kraustosi 
dėl to, kad jie ten neturi tei
sių, jie ten linčiuojami, nie
kinami ir mažai -teuždirba.

Todėl pietinių . valstijų 
pramonininkai ir farmeriai 
nugastauja, kad' dėl negrų 
išėjimo jų interesai .nuken- 
.fc— Tai ęmg geriau su neg- 
rais apseiti. Floridoj, nėg
ių išeivyste visai apsistojo.

tos
MARŠRUTAS

D A R B I NIK K A S
—u- Butą -

ŪTARNINKAIS, KETVERGAIS I» 
SUBATOMIS.

Idt©imtu ....• •...• •..i...,,.,.
Užrnbežy metams .............,|&B0 

darbininkas
866 Broadvray, Boston 27, M«m.

Tcl, South Boston tfM

WB. ANDRUŠKA 
kurio raštas į-Amerikos lie

tuvius telpa žemiau.

MAŽAI TEGELBĖJO.

Berlin. — Vokietijos mar
kei puolant ir jų. daug pri
reikus valdžia ėmė spauzdin- 
ti milijonines popierines.- 
Spauzdi.no popierinių po 1,- 
000,000 markių, po 2,000,- 
000, ir po 4,0.00,000 markių. 
Bet tas viskas mažai tegel- 
bėjo. Ir šitos milijoninės 

. popierines virsta smulkpini- 
giais. Tai valdžia spauzdins 
popierinių po 6, po 10, po 
20 ir po 50 milijonų markių 
vertės, . ■

Nors ta padėtis labai vo
kiečius smaugia, nors prieš 
valdžią daugelis bruzda, lė
čiau apie pasidavimą nei 
kalbos nėra., Netrukus susi
rinks Reichstagas ir yra spė
jama, kad jis parems val
džios, žygius Ruliro krašte. 

- JeLCuno kabinetas ir grius, 
tai ta permaina bus tik tain, 
kad smarkiau varyti pasi
priešinimą prieš francūzus.

- Voldėčlai pasiryžę pergalėti 
francūzus

/ bankrutais 
mokėti.

Kai kuri e 
nok, sako, kad būtą gerai

vokiečių kapitalistų turtus 
konfiskuoti ir mokėti ffan- 
cūzams kontribucijų; .

TEBESMUNKA.

New York. Vokietijos 
markė tebesmunka. Už 53c. 
jau galima buVo gauti 1,000,- 
000 markių pereitos savaitės 
pabaigoj.

>•
- - * — - ►

pasirodydanii 
ir negalį nieko

»

MILIJONAS Už W. ,

New York. — Rugpj. 7 d. 
už 28c. buvo galima gauti 1?- 
000,000 vokiškų markių.

TYLI.

•IT ashington. — Preziden
tas Coolidge nieko visuomet 
nei nepraneša apie savo ad- 
niinistratoriavimo • pienus. 
Pas jį atsilanko augštieji 
valdiniiikai. Buvo pas jį ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gomperš, Su 
jais tik trumpai pasikalba. 
Prez. Coolidge Visada buvo 
■tylus. ' '

VOKIETIJOS VALDŽIA 
KEISIS.*

Berlin. Prieš dabartinį 
Vokietijos ministėriii ikalny 
lietą, 'kurio pr(nuimi yrą 
(•nuo, prasidėjo atkakli ko
va ir spėjamą, kad už kalė
tos dienų .ministeriaį turės 
trauktis. Baugiausia jį ga
li išbūti dvi, savaitę

. .. ■ ,X . , ', .

neprisideda.
Alenai. Dastanft'os .su

daryti kąalicinį kabinetą ne
pavyko, \ Liberalai .atsisakė

• r
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NĖRA VILTIES.

. Paryžius.— Susirinko čia 
Tautų Lygos mišri komisija 
tartis nusiginklavimą ir ben
drą ginimąsi ištikus atakai 
ant kurios nors valstybės.' 
Bet išanksto jau spėjama, 
kad iš to visiškai nieko ne
išeis. . Franci ja pirmutine 
pareiškė, įmd ji stovi už tai, 
kad tautos jungtūę taip 
kaip jų interesai arba palim 
kiniai rodo,. o ne kaip Tautų 
Lyga norėtų.-,

a-

SVARBIAUSIA
UŽDUOTIS 

VUthhington. Netolimo
je ateityje prez, Coolidge 
turės išrišti svarbią užduo
tį. Neišbitvęs * prezidentu 
nei trijų savaičių. turės im
tis . angliakasių gręsiančio 
streiko klausimo. ' Tai bus 
jo Svarbiausias išbandymas. 
Nuo šito -klausimo išrišimo 
priguli jo ateitis. Pasek- 

paskolos. Finansų .miuiste- Alingai atliks tą užduotį - 
ris jau kalbina Anglijos ii^ atšidays duris ateičiai. J 
Šuv. Valstiją bankininkus ■ to nepavyks jam padaryti - 
apie paskolą.. ? ' - užtars savo karjerai Imlią

» • .

NORI PASKOLOS.

Buenos Aires'.. — Argen
tinos valdžia nutarė ieškoti 
150,000,000 . auksinių pesų 
paskolos.

tr“ Darbininkas ‘ r neaisiliks nuo 
Amerikoj višuopiėnės pagerbime 
velionies prozi Hardingo,kurs yra 
užrašęs savo vardų lietuvių tau
tos istorijoj Lietuvos pripažinimu. 
Brangios atminties prez. Hardinio 
laidojimo' dienoj, rugpj. 10 d.,

vė bus uždaryta. Todėl sekantis 
subatihis “Darbininko” numeris 
bus praleistas.

Prie šios progos pranešame, jog 
nuo ateinančios savaitės subatiniai 
“Darbininko” numeriai bus padi-

Kun. F. KEMĖŠIS, L. D. K. S. 
reikalais lankysis šiose lietuvių 
kolionijose:

Rugpj. 9—14 Detpoit, Mieli. 
Rugpj. 15* Grand Rapids, Mieli.

, Rugpj.. 16—20, Chicąg'O, III. 
Rugpj. 21—23 Springfield, : 
Rugpj. 24, Westville, III. 
Rugpj. 25, Racine, Wis.
Rugpj. 26, Kenosha, Wis., 

Waukegan,
Rugpj,. 27, Cicero, III. 
Rugsėjo 2, ’Dayton, Ohio. 
Rugsėjo 3, Cleveland, Ohio.
Rugsėjo 4, Akron, Ohio. 
Rugsėjo 5, ¥ouhgstown, Ohio.
Rugsėjo 6, Pittsburgh, Pa. 
Rugsėjo -7, McKees Rocks, Fa.
Rugsėjo 9, Homestead, Pa.

Rugsėjo 10, DuBois, Pa. . 
Rugsėjo 12, Scranton, Pa. 
Rugsėjo. 13 Forest City, Pa. 
Rugsėjo 14, Duryea, Pa.
Rugsėjo 16, Pittston,. Pa, 
Rugsėjo 16, Wilkes Barre, Pa. 
Rugsėjo 17, Tamaq.ua, Pa. .
Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa.
Rugsėjo 20, Silver Crcek, Pa. 

\ Rugsėjo 21, • Minersville, Pa.
Rugsėjo 22, Girardville, Pa. . 
Rugsėjo 23, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Philadelphia, .Pa. 
Rugsėjo: 25, Choster, ?a;
Rugsėjo 26, Easton, Pa. 
Rugsėjo 27, 0. Brooklyn, N. Y. 
Rugsėjo 28,-Mąfriaori, N; J. * 
Rugsėjo 30, Baltiniore, Md.
Chieagos ir Detroito kuojos 

maloniai prašomos .pačioms pasi*. 
skirti pažymėtas dienas ir jo^e su
šaukti kuojių ąusįrinldmus.

L, D. K. S. Centras

III,>«.

m.
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“Darbininko’) ofisui ir spaustu- dinti iki 8 pušį,
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' ^Lietuvis ;ai^švčfimtaiitis,' 
kurs atsilimku Kaunan, pa
važiavęs bent kiek į senąjį 
miestą, patemyja du greti
mu baltu bokštu, kyšojai^ 
čiu iš Botušės aikštes; ji su-' 
įdomauja tie bokštai. Tai y- 
ra Kauno gyventojams ge
nai žinomi ir priparsti seno
binės Jėzuitų bažnyčios mū
rai. « ' ’ . .

.Istorija rodo, kad per il
gus laitais. Čia buvo vietių iš 
kuriom buvo skleidžiama 
švietimas ir dora. Trys _br< >- 
liai Kęjalavičiai, Vaitiekus 
(kurs vėliau buvo vienas iš.: 
geriausių Lietuvos .istori
kų), Kazimieras ir Itatras, 
Kauno piliečiai, o paskui: 
Jėzuitai, įsteigė iš savo‘tė
vonijos iš pradžių Jėzuitų 
Misijos stotį Kaune, kuri 
1646 m. liko permainyta į 
Jėzuitų rezidenciją, o 1653 i 
kolegiją; tą kolegiją, paskui 
geriau aprūpino fundaci jo
mis iš savo tėvonijų Jėzuitai 
Jonas Liaudanskas, Andrie
jus Mlodzianauskas ir Kazi
mieras Pušynskas: galop 
prie -. fitndacijos prisidėjo“ 
Petras šukšta ir kiti.

Žoniešniosios mokyklos 
atidaryta 1648 m., gi liuuia- 
n iora, retorika ir filosofija 
165ię^4653'm.; beturčių uįo- 
kiuią kursą įsteigė 1650 ' ui. 
'Petras šūkštą. Tačiau•: 1655 
ni. -Maskva; su .kazokais: pa' 
ima ųv .degina Kauną, koply
čią, ^kolegiją m kankina Jū 
zųitiis (net. 4\~v()Laiieiidj<i 
.kūną, kurs, buvo pasimiręs 
1656 nu kazokai paėmę su 
degino,, o pelėmis -išbarstė į 
Nemuną'

Bet jau 1660 m. atstatys 
dinta' koplyčia iv rezidenci
ja, o 1664 nu atidengta /žv? 
Aiesnįosįosjhokyklos, o. bent

y kiek vėliau poetika, rotori
ai ka ir filosofija. Bažnyčioj 

sakoma pamokslai ..lietuviš
ki, lenkiški ir vokiški. Nuo 

g 1750—1759 m rektorių rū
pesčiu,- pastatyta dabartinio- 
j i bažnyčia, o 1761— 1768-m. 
ir kiti dabar! inieji kolegijos 

] mūrai.. - . .
H ' Klemenso XIV brovė, pa

malki misi J ežuitų ordenų, 
panaikino ir tą kolegiją, ir 
joj Tiko patalpintos apygar
dų irs mokyklos. Gražute pa- 

| jėzui tino bažnyčia per 50 
metą buvo moksleivių baž
nyčia, kuri .1824 n i. liko por- 

| ■ mainyta Į cerkvę, o nuo 1843 
m. buvo pravoslavų soboru;

: kuomet Laisves Alėjoj liko 
pastatytas didysis’ soboras,-

1 tai šis pradėta vadinti “let- 
nyj sobor.” •

Laike karo, Rusams pasi-- 
traukiant, pasitraukė drau
ge1 ir šios bažnyčios archije- 
rėjųs. T bažnyčią,- iš pietų 
puses, buvo paleista daug 
šūvių; sudegė* vienas bokš- v 
tas: be stogo stovėjo () me- 
tUsy Nuo'“ šūvių' ir ’gaisro 
beveik visi langai pagadinti, 
stiklapišbirėjo, navos' sto
gas šūviais suaižytas — sky
lėtas; sienos, viduj, J ypač 
kairioji nava, aptrapėjusios; 
skliautai lubos Įplyšusios, 
gresia nugriūti.'

Taigi liūdnas užvv’liinas 
sutinka atėjusi iš kitur,Kau
linu lankytoja, kuri iš tolo 
masinte masino du baltu 
bokštu. ‘ Kiekvienas inteli
gentas, kuriam rūpi grože ir. 
senovės pamiiiklų užlaiky
mas, . arčiau prisižiūrėjęs 

■ bažnyčios stoviui, pamanys, 
kad ir tas dailus mūsų bočių 
/paminklas grūmoja suirti. 
Svetimi ančiai, 'tokie Pran
cūzai ir Anglai, nors patys 
Imtų iletikintys, tačiau nie
ku būdu neprileistų, kad jų 
miesto panašus paminklas 
nueitų niekais. .

O pataisius, bažnyčia ga
lėtų būti graži, — viena iš 
gražesnių Lietuvoj; jūs sa
votiškas jėzuitu ils, niąišį’tas 
sū renesansu stylius^ ir švie
sos apstumas galėtų dmyti į 
lankytoją malonų pasigėrė* 
jimo įspūdi. •

’ Bet ik* vien dėl grožės ir 
senovės ta bažnyčia nepriva
lo būti apleista. Susidėjus 
politinėms sąlygoms; Kau
nas, bent’ šiuo/ laiku, tampa 
infisų gyveninio ši rdinii. Del
tai Lietuviams, a t Vy kusiems 
iš įvairių toliin’ų ir artimų 
Lietuvos knistų, ir kampelių, 
nesuteiki i galej u no pasinau
dot i ir, šia bažnyčia savo >v* 
Ilginiams reikalams paten
kinti, — ypač kad čia/nem 
reikalo naują bažnyčią’ sta
tyti, bot tik jau esamąją nuo 
griuvimo sustabdytĮ I . -Tie 
mūrai, lyg baigią inmgymi-

v * t.
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Ku* H Soath Bofton'o ntarnlnkalM, 
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taruriŲ Rymo Kjauaą Sv. Juozapo 
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San ttttuAiour Tmi-W««i.y Papis.
J&obliahed every Tuesday, Thuraday, 

,Bld Katarday by Si. Jomph’b Lith*

,*Blhtere(į as second-ėlass naatter Sept. 
12, 1915 at the post offlca'.st Boston.

A
»įjhM^ under Įha Art otMMČh 8i 1879.” 
.7Aę^eirtan<» fot maUln^ at apačiai rato 
ijf poatage/broTlded ton ln Sectlon 1103. 
t Aęt of OcL '8,1917, authorized qh July

p ' fi«6icr<p«on Rattn
k laariįr >•••• • • • «>• si • • te •' te'te^4a50
Į vutitulM * •••••»

forelca omtrld ytarljr

į,  ----------—***

tąjį mokslą-' eiti. Kuo lap
kričio 24 d. esu tikruoju stu
dentu Halles universiteto, 
agronomijos skyriaus^ 

“Visuomeninią darbą ne
daug dar teko dirbti. Karš
čiau jo griebęsis 1918 m. Vo
roneže, begindamas mitin
guose vyriausią Lietuvią 
Tarybą Rusijoje, tapau su 
kitais draugais bolševiką pa
sodintas kalėjimam Paliuo- 
suotas iŠ kalėjimo grįžau 
Lietuvon, kur teko dirbti tai 
pavasarininkams, tai kr.-de- 
mokratams. Daugiausia gi 
Įčgb' pHšvęsdanAs ihylinliait- 
šiam darbui U- ateitiiiinlnj 
organizacijoje/ kurioje esu 
dar nuo 1913^m. įvykusio- 

w je rugpiūčio 5—8 dd. š. mi 
. .laso į studentą ateitininką koiife-
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me. ir Darbo Federacijoje, 
kurios pirmininku man te
ko būti ištisus ketinis me
tus, parode, kad norint, kad 
darbas tikini būtu prodūk- 
tingas,. ir kad laiko reikala
vimu jis būtą pagilintas, rei
kia dar: daug pačiam prisi
rinkti žinią, .prasilavinti. Gi 
esant prie darbo tai padary
ti jokiu Jnidu negalimą. Tad 
skatinamas savo draugą ir 
Šiaip almi prielankią katali
ką veikėją, ■ pasiryžau laiki
nai atsitraukt nuo savo va
romo visuomeninio drlyi ir 
saiekti < c augštęsnįo * mokslo. 
Darau rai,? turėdamas gilią 
viltį, kad kataliką visuome
ne, kurios naudai kiek gala

ndamas ir kaip mokėdamas 
dirbau — manęs 
Išbuvęs savo Inetoj

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
__ I

,(Tąsa nuo 1 pusi.) 

ti, grosią suirimu... Dulko 
jiems neįkvepti šilumos ir 
gyvasties, kad paskui ir jie

Komisaras prisidrtinęs 
prie manęs paklausė, kur 
važiuoji, draiige? Aš atsa
kiau,- labai toli, s ctdr.už Ale- 
moliusko 150 kilomCTrą. Tai 
labai gerai, gal tamstos pa
vėžėsite mane su žmona iki 
Akmolinsko, mat, aš važiuo- 

neapleis. jū namo atostogosna. Jei-

M GAL MA IMSI į^i *--J-M U>UHM1WH nimbui Tautan, o pasistatodal. pats įmetęs

••
vežikas sutiks

Štai, kokią prašymą, pa
vyzdžiui, gauna Tautos Fon
das:

“Korėdamas išeiti moks
lą, kad daugiau, naudos at
nešti mūsą tėvynei, prašaą 
Tamstą suteikti man iŠ Tau- 

. tos Fondo stipendiją augštą- 
jam mokslui eiti..

. “Gimnazijos mokslus pra-
1 dūjau eiti* Mariampolėje. 
y Baigiau gimnaziją 1918 m. 
į Voroneže. 1919 m. įstojau
2 savanoriu Lietuvos karino-

1 ,

! Timaiėn, baigiau karo’ mokyki 
k Ią" I rūšies gabumu ir tapau 
y pakeltas į: pirmą karmiiiko- 
*■ leitmfantb laipsnį. Tarnavau 
y I. a^ulorią Vilniaus pulke 
X ir galop generaliam štabe 
Vte?: •• *■

■ p

.^4 ~ . v
— —

tet*

nta*

K* galop generaliam štabe 
adjutantu. 1922 m. pasiliuo- 
sarau iš kariuomenes augs-

ve

reigas likau sąjungos pirmi
ninku. J. Petrušauskasdf

O čia vėl'kito pirmininko 
(Darbo. Federacijos) 'laiš
kas:

1‘ šiuo labai prašau Jūsą 
paskirti man stipendiją aug
siąjam mokslui eiti. .. Ma- 
terijalė mano- padėtis neko
kia. Iš savo menkos -algos,, 
kurią gaunu kaipo seimo na
rys turėjau' leisti mokslan 
dar dvi seseri ir dar šelpti 
tekils.- (Iii turtas — trys 
margai Sasnavos parapi
joj*):" Jau "nuo* (pat-karo -į-, 
trauktas į platu visuomeninį 
darbą o tolinus išrinktas į 
Steigiamąjį, pagalios pirmą
jį, o dabar — antrąjį ^el
nią, as buvau jau visai nu
stojęs vilties augštąjį moks
lą baigti. Bet ir darbas Sei-

Savo balsą, aš gegužės mėn; 
š. m. 1$ d/ Bpvau» jau Švei
carijos E.rihurge...

Petras Radzei4$us” 
Panašią prašymą atmesti 

negalima. 'Bet kad juos vi
sus išpildyti —. reikia turėti 
šį rudenį bent keletą tūks-. 
tančią dolėrią. Jie suplauks 
lengvai, jeigu visi desim e po 
dešimtuką. ’ . • .

Fed. Sėkret.

Palesiotu -Kazimiero Macijausko, ki
lęs- iš-Eržvilko parapijos. -RarĮirioš kft- 
r:f mokinosi Valparaiso " Universitete, 
paskui gyveno Cliicagoj Ir apie Cltica- 
go. Pats ar žinnntlęji tepranešn 
“Darbininko*’ adresu 3(>G W. Rroad- 
Wft.v, So. Boston, Mass.
• . ?<• . .* r 1 '■■.■" fl1 ........................... ■ ■■■"- •

Pateškiu Pilipb Juvuino. Gyveno 
Akron, Gliku. - Jis yra palikęs žmonų 
^Lietuvoj Majeiikuo.se/ žinantieji te- 
praneša “Darbininko” adresu: 3(>(> W. 
Brotuhvay, So. Boston, Mass.

t

nimą mano patčnujimais ir 
•uoliau kalbėjo. .Sovietą val
džia nori panaikinti visus 
niržuazijos prietarus, pa
mosuoti varguolius nuo ka- 
pitalistij jungo, prašalinti paty(j ir
religijos įtafaj iš riešo vi- tarnautu įrankiu Dievo gar- 
suomenes gyvenimo iy šei- bei? ,. - ’
mos santikią, Sovietą vžd- Naujai Vyskupu skiltai - — 
džia platms mokyklas^ kad tą senobinią niūrą Rėkto- 
kuopi aciausiar- prirengus r® * Andruška,
jaruniomenę • konmlstinfis tastrokštaHekgalint grei- 

tvaitos panmtams vyktata. gai tvirtai ad. .
(&ovie iį va tzia^ pasiryzusiL - .j;aįĮj.as-paSj musu katuli- ■ 
yfra įvesti Rusijoje visoje ^ . vLikmirniP mlh J A 
pl6^W  ̂ V U /\f \f
nors prmenu nekune.ns vi-1 Wn į()S ■ •
suomenes togsniams nu-L&ist Li(itu^ai .

. kentėti arba reikli užėjus k reiWaaioliliįS auto.
visai juos prašaunu. I įr “ fc

Kada Rusijoje nebebūsią Iš tikro. Bažnyčia netu-

y

*

sovietą, valdžios užduotis pa
gerinimui gyventoją būvio. 
Visąpirmu manoma išnau
doti visas Sibiro upes elek- 
:rifikacijos tikslui. ‘ Elek
trai gaminti kuogeriausiai 
tiksiančios;, sekančios upės: 
Angara, VIšymas, Irtišas ir 
Tobolas, nes jos turinčios 
sriamią vandens tekėjimą. 
Būsiančios įrengtos pirmos 
rūšies • elektros stotys, taip 
kad gamins šviesą visiems 
miestams- -ir—artimrausiem& įgirandotojik kraujageriij ir|riiš kuriu ga- 
sodžiams. Po metą ar dveją 
visoje Ęusijoje nebūsią so
džiaus, kame nebūtą elek
tros ' šviesos. Greitu laiku 
Rusija susilyginsianti su va
karą valstybėmis, net neku
rtuose atžvilgiuose jas grei 
pralenksianti. . Aš draugui 
komisarui patemijau, kad 
elektrifikacija labai naudin
gas ir patogus daiktas, bet 

, prie elektros šviesos sėdėti 
išbadėjus

>

ine važiuoti sykiu, tariau 
komisarui, Bet Šabas aš- te •
trini atsakė jam, kad nega
lįs komisaro pavėžėti ir atsi
kėlęs nuėjo arklią pažiūrėtu 
Kiek komisaras pamąstęs ta
rė man, jūs esate vokiečią 
pastorįs, mat, jis girdėjo, 
kad mudu su Šabu vokiškai 
kalbėjova. Sakau taip, be 
tik vokiečią nė pastolis, bet 
pateris*). Ar komisaras su
prato tą skirtumą tarp pate-tį^ttogiems' ir. : 
rio ir pastolio, nežinau, bet J sierng piliečiams sugriiivii- 
tuoj jis kalbą savo perkėlė į siose, 
politiniiis dalykus. Po trum- neį jįek ne geriau, .kaip tas 

pos pertraukos klausiu ko- pilietis, sočiai pavalgęs, žmo- 
rnisaro, -ar soviėtą valdžia 
sugebės išnaudoti ' Sibiro 
gamtos turtus'? Komisaras, 
kepurę pasmaukę ant viršu
galvio, su pasididžiavimu 
pradėjo dėstyti artimiausias

surūkusiose trobose

4

*) Vokiečiai katalikai kunigo vadi
na pator, liuteronai — pastot.

niškai apsitaisęs galėtąkelti 
ūkio gamybą. Kad viena e- 
lektrifikaeija neduoda kul
tūros laipsnio, jeigu kitose 
gyvenimo srityse viskas irs
ta-ir smunka. . Komisaras 
truputį suraukė antakius 
pažymėdamas neuž^ganėdi-

kitą parazitą, tad nereilcsią lėtą atsistatyti; vienintelis 
taip daug dirbti, visko bū- šaltinis tairniūsą katalikių- 
šią iki valiai, įieTeilęsią nei kos visuomenės, .o ypač mu- y 
pinigą, nei spyną durims Įsą ' Lietuvią-brolią AinerL 
rakinti. Kiekvienas gausiąs kiečią žinomas duosiiumaš 
iš valdžios- tiek reikalingą ir didžiaširdybe; argi, ji šia- 
pragyvenimui daiktą, • kad me atvejy užviltą mūsii lu- . 
jam nebūsią kur ją - dett kesčius ii*, ta bažnyčia, ku- 
Darbaš būsiąs lengvas, trmn-Įrios remontui reikia virš 13,- 
pas, draugiškas, be prievar- .900 dolerią, būtu palikta 
tos ir grūmojimą. Kiekvie- griuvimui? Gausiai aukoja 
nas pilietis gausiąs daug di- Amęrikos Lietuviai kitiems 
dėsnį atlyginimą-, nekaįp*da- geriems tikslams, kultūros 
kartinėse vakarą Europos ir doros rėmimui j juk ir čia 
su aukšta kultūra valstybė- kidtūroš ir doros dalykas. . 
se.- Žinoma, kalbėjo toliau Bergyvenusi tiek inetą, ką-y . 
komisaras, komunizmo tvarr me. tiek pasišventimo dėjo 
ka taip greitai neįvykianti, mūsą bočiai mokslo ir doros - 
nes dabartinė 7 visuomenės skleidime^ pergyvenusi sun- 
karta nesanti pribrendusi, kius persekiojimu# iš ldvzo- 
trūkstą daugel atžvilgiij. dar- ką ir stačiatikiu puses, tą 
bo disciplinos; net tarp ko-Į vieta dabar sugrįžusi į to pa- 
munistą esą daug tokią, ku- ties Jėzuitą ordeno. rankas, \ 
rie nepildo programos dės-|ii‘ tolimi galės būti mokslo ir 
nią, palaiką artimus ryšius doros žydimu, jei tik savo 
su bųrįuazijos sėbrais, savo [atstatymui ras pakankamą . 
veikime iešką ne visuomenės Į pasekmingą paramą pas mū- 
Jabo, bet savo kišenės irisą brolius Amerikoj. Tos 
aukštos karjeros. Bet visi!didžiaširdės paramos, tą an
tie nenormalūs apsireiški- Ką, laukia iš mūsą Brolią 
mai ir trūkumas .esą lieka-

,nos kapitalistą tvarkos ir i- 
deologijos, Vienok sū laiku 
išgaruosią (išdilsią). visi ka
pitalistą ■' raugai, užgimsią 
liauji laikai, kada visi dirb
sią už .vieną, vienas — už 
visus* visi gausią lygą apmo
kėjimą, kolcią ^pareigą ne
pūdytą. ar užimtą užsieniu 
reikalą komisaro vietą, ar 
šluotą gatves.

Vaivoras.
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Jį' būsite užganėdintu

NES M BASITE TEISINGA IR RIGUUSĮ 
MTARNAVIMĄ. - -

. ‘‘

. PRANCIŠKAUS
' PARAPIJOS
- GERBIAMIEJI’Vietiiiiąi įr ąjiylinkek lictuviM ir lietuvaites,; *;

raŠvkite
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NEMUNO” CHORAS, iš MaveritiH, Mass. ir HV. JUOZAPO CHORAS, iš-Lowel, Mass.
1 ' - . ■ - _i__ • . . 
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šventas tikslas, švietimo ir ; 
doros rėmimas, Dievo gar
be.

Aukos meldžiama siąsti 
arba per Žemaičiu, vyskupą 
Jo Ex. Kun. Karevičią, ar
ba tiesiog Šiuo adresu: kun; 
B. Andruška. D vas: Žemai
čiu Seminarija; Kaunas, 
Litliuanla (arba per ■‘Dar
bininko '' Redakciją).

V.ž aukotojus, gyvus ir; 
•mirusius, bus daroma gau- . 
sies pamaldos.

. /m It Andruška. X. J,

“NEMUNO” CHORAS

J

v Adresuokite šitaip:

I-

Majeiikuo.se/
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DX1BIgiHKX» ■_
eagos ir dalyvavo moksleiviu sei
me, AVorcestery. Apsistojo na
muose ir turėjo pereitą, subatą iš
važiavimu jaunu mergaičių N. P. 
draugijėlės.

Kun. Virmauskis išvažiavo į 
Blaiv. Kongresą Waterburin. Jis 
yra Blaivininku centro pirminin
kas. Tuom pačiu laiku praleis 
vifąoijas, ’ |

, Lietuvaitė.

^ažvelgkit ir į šitą aprašytą Phi- 
ladelphijos puikų išvažiavimą. Vi
siems’ L, D. S. 13 kp. nariams di
di garbė už jųjų darbštumą ir 
veiklumą, Dėlto, visiems -kurie | 
darbavosi prie surengimo tokio 
puikaus išvažiavimo ir tiems ku
rie dalyvavo išvažiavime, tariu 
didžios pagarbos žodį visiems ly
giai. Tikimės, jog kuopa augs ir 
gyvuos,

' LDS. lS kp. pirm. Į

rys kokios randasi Providence ga-
Ii tiek nuveikti laike kelių valau- Mares Jakulevičiutes paaukuotas, 
dėlių kad kitų kolonijų moterims : 
truktų pusę dienos ar daug dau
giau. Pelno padaryta virš 70 do
lerių,. taigi jos turi pilną teisę 
šiuomi pasididžiuoti.

Draugija pusę šio pelno skiria 
bažnyčiai ant klebonijos fondo, 
kuris tuojaus pasieks ligi 2,000 do
lerių. Už tčkį pavyzdingą darbą 
daug garbes ir pagyrimo verta šv. 
Onos draugija ir jos narės. '

. Ypatingai reikia pažymėti jog 
išanksto daug pasidarbavo ir pie
navo ' Bužinskienė, Avižinienė ir 
Juškienė, pikniko gabios gaspa- 
dinčs. Po jų vadovystė viskas ė- 
jo pavyzdingoje tvarkoje. Visų 
piknikų tėvas — P. Bužinskis 
kaip visuomet, taip iivtą Sieną/rū
pestingai ir* pilnai atliko ^šupe- 
rio” svarbias pareigas. Jei gegu
žinė -nebus pasekminga, tai ne jo 
Jcaltė.1 Jam, daug padėjo ir kitas 
nepailstantis veikėjas Anicetas 
Marcinka. Iš moterių kurios prie 
stalopardavinčjovisokius-gūri- 
.mus (minkštus) , ir užkandžius 
pasidarbavo p-nios Gecevičiene, 
Marcinkiene/ Švediene, Vinkevi- 
čiene ir Urnikienė. Saldaines par
davinėjo Dzekevičienė ir dvi jau
nos choristės, kurios niekuomet 
neatsisako ntio visuomenės darbo

’ Marė Kacevičiute ir Ona Sin
kevičiūtė. Ant kiekvieno parei
kalavimo Alekas Kaeevįeius visa
dos patarnauja su savo fautomobi- 
liumi.

Reikia 
draugijos narės daiig nuo savęs 
paaukavo 
rfos davė visokių vaisių ant išlei
dimo. Kitos aukavo tokius daly
tais kaip sūrį, laikrodį ir tt. Vi-

£
>

teip-gi pažymėti'1 jog

• /

t

X

»

*

i

K. •
‘i .

l

1

. t

šiam piknikui. .Kaiku-

sų gražiausia dalykas tai buvo

I

i 
X,

. . i
PROVIDENCE, R. I.

Rugpjūčio 5-tą dienų šv. Onos 
draugija su pagelba Petro Bučins
ko ir kitų darbščių darbininkų 
surengė puikių gegužinę paprasto-

je vietoje palei Brandi Avė.
Vien tik apgailestaujama, kad 

toji linksma diena buvo Ketaus 
netikėtai sugadinta, Bet nežiū-, 
rint to, pasekmės buvo gražios, 
kas liudija, kad. darbščios mote-

*

N. A. KATALIKŲ DOMEI.

Rugpj. 5 d. So. Bostono šv. Pet
ro bažnytinėj svetainėj įvyko A. 
L. R. K. Fed. Apsk. suvažiavimas, 
kuriame aptarė daug vsarbių da
lyku Ant pat galo ilgiausia svars
tė apie išVažiąVimą/v-kurfe ^įyyks 
19 d. rugpj. “Palangoje,” Iš 
komisijos raportu paaiškėjo, kad 
vietinis Laivrenee’o skyrius deda 
dideles pastangas įvykimui. Spau
dos komisija garsino ir garsina. 
Taigi visi lietuviai katalikai turė
tų prijausti gerb. kun. Urbonavy- 
čiauš perėitųAmetų centro pirm, 
veikimų ir sekti viršmmėtoj vie
toj kur kalbės ant Gedemino kal
no. Ten. bus ir kitų kalbėtojų. 
Apart prakalbų bus dainų. Dai
nuos garsus dainininkas B. V. Juš
ka.

Vyčių apsk. ir Piln. Blaiv. apsk. 
išvažiavimai buvo pasekmingi. 
Mūsų pačių spėkomis' bus ir Fede
racijos išvažiavimas turiningas. 
Cambridge’io atstovas šakė, jog iš
jų kolonijos keletą trokų atva
žiuos, Pažiūrėsime kuri kolonija 
skaitlingiausia atvažiuos.

Rengimo Komisijos Valdyba : 
Ben. Jakutis, pirm., 
X A. Kriviutė, rast., . 
J. Glineckis, kasininkai

DETROIT, MICHIGAN

Darbai.

Šiame mieste šiuo tarpu biskį 
sumažėjo darbai. Kųr-nekur gir-Į 
dėti, . kad paleidžia iš darbo. Netl 
F^dtMotor Co., kur Mrba, tai 
dirba visu, smarkumu, bet naujų! 
jau trečia savaitė kaip neima. KaS I 
iŠ lietuvių norėtų platesnių žinių 
apie Šio miesto darbus ar gyveni
mo vietas,- gali kreiptis prie L. D. j 
K. S. 72 kp. Darbo Informacijos į 
Biuro šiais antrašais^____________L

j. Venckus, 9510 Russell St.
* *" •< 1 •

arba- 1
A. Bagdonas, 957 Russell Ši" I 

. Viršminėtas biuras gyvuoja jau 
nuo pereitos žiemos ir tarnauja I 
visuomenei duodamas teisingus at
sakymus atsikreipusiems per laiš
kus ir parūpina gyvenimui. kam- (m
barį atvažiavusiems iš kito mies- 
to, teip.-gi pataria kur geriau gali
ma gauti darbą. • |

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto į M 
-Tačiau’ geras draugas patart 
naudoti -

pleiskanų mirtinąjį prięią. 
Suvilginkite Ruffles savo 

?vds odą, kasdien, per kokįą. 
savaite / laiko ir pleiskanoj 
tuojaus pranyks. Naudokite1 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būda užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
aąyo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.. •

■'Kaina 6aC. aptiekOHe, arba prįaiųt- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijęi.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-f 4 So. 4th St. 

Btf klytl, N. Y.
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Jei negali sAvo kūdikio "žindyti, parink ittaistą 
kuris bus tiek pat lengvai siįvirškomas ir šo- 

‘ tus kaip jūsų pačių pienas. Duok kūdikiui- 
Borden’s Ėagle Pieną, geriausi kūdikiams 
Uiaistą, vartojamą milionų motinų per šešios- 
iflešimts penkius metus po visą pasaulį. '

Tautine Eagle Pieno reputaciją kaipo maistas 
kūdikiams rymo ant milionų tokių atvejų kur 
motina negalėjo pati kūdikietžindyti. Viena 
motina radusi j| kaip tiktai geru, rekomenda
vo jį kitai. Jei vieną kūdikį laimingai juo pe
nėjo, ji vėliau vartojo ir . kitiems. Jei pati bu-

* vo peneta Eagle Pienu kūdikystėj, dažniausia 
savo kėliu ji duodavo jį ir savo kūdikiams.

Tokiu būdu, per šešiosdešimts. penkius metus 
kaip Eagle Pienas yra ant rinkos, juomi išau
go vaikų gentkartės, milionai motinų pažino 
jo vertę, tūkstančiai gydytojų rekomendavo 
ar išraše jį. šiandien jis labiau vartojamas ne 
gu visi kiti kūdikių maistai sudėti į krūvą.

Eagle Pienas yra ypatingai Suvirškomas mai-
. stas. Tai pienas - vien grynas ūkių pienas - 

bet jis sumaišytas su grynu cukrumi tam tik
ru Bordeno būdu. Neatdarose blešinese Eagle 
Pieną galima išlaikyti neapribotą laiką. Tas 
duoda Jums progos turėti visados jd ant ran- ■ 
kų, ir nerizikuoti kad neturėsi šviežio pieno 
Savo kūdikiui. O jei pasitaiko su kūdikiu Jkur į 
važiuoti, gali lengvai veltis, ir Eagle Pieną* j 
arba lengvai gali jo nusipirkti kur tik ne
būtumėte.
Mos tašu kalboje išleidome instnikci.in kaip paruošti ‘ 
■Bagio Pieną kūdikiams yi ku ainžiit. Jei neri šia in- . 
strukęiju, išpildyk kuponu ir pasiusk mums šiandien.

THE BORDEN COMPANY
Bordcn Building New York.
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Maitinimo 
Iustrukcijos
VARDAS
ADRESAS

į utį mliūlia■»■

• KUI'OSrAS '
Pažymėk Lfkio.'* litenduros nori

Valgiai' dėl Vaiką
vaiką knyga

Lithuuniti.li
t

Q£teMarkiof Thh BordeN Lomi

pjiĮjftEitvrO
and fisr. addlUoM Kli* 

cadi labcl v/iU
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W BO RDHN ČoXP^^

Itme skyriuje m«a. laiku' 
nuo talko erūdenaino «l- 
kalua {domios bdaianSoms 

- -ūatlnoiM Ir-(Milanu jau- 
nj, klldlkty/ 

Kūdikių aprūpinimai li pe- 
nijlmaa jrn. dalykas gyvos 
svarbos ietaynal ir tautai . 

' Ir mea jaučiame, kad tai 
yra dalykas, kur) mes tu- 

, rimt ttguUariikala laiko* , 
tarpiais' atvirai, ir. (alavai 
'jprgviwųti.r^ .
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Fricžtura kūdikio Zoro/c.

Dažnus pozicijos permainymas begu
lint lovoje yra svarbus kūdikiui, ue tik 
kud tiiomi jis geriair pasilsės, bot dar 
tuomi kad niekad kraujas neužtekęs. 
Kasdien veikla kmliks Išmaudyti. Mau
dyne dėl karščio (apie 00 laipsnių JA)’ 
guli būti duodama sykį ar du j dieną, 
jei karštis didelis. -

Tcinpcratura,
Maudynes teinperaiųru turi būti nu

statoma termometru. Maudant reikta 
imti visas apsaugas kad sergami kiull- 
kj ueperšaklžius, arija' nelšbatdžius, ar 
i uerziuus. Karšty galima ant galvos 

uždėti šaltą kompresą arba ledą mai
šelį, ktuiu maudai dvi sumažinimo kar
ščio. Jei rankos ir kitjos Šaltos, vartok 
šilto vandens bonkns. /

Sunkioje, ligoje maistą reikia suma
žinti, •_

(įirdyuias vandeniu yra didelės svar- 
bosllgoje. Reikia vandens siąlytl. duž- 
tuvis ptotarplaisr jei galima, tai kas 
valandą, kūdikiui budint, ir reiktu už- 

.‘ilribšytl klek per "■! vąlnudtis sugeriu.' 
Vidurius sergančio reikiii Uuosuoti 

kasdieną; jei reikalus yra, tai išplau
ti, arba šilto vandens įlieti. Reikia at
žymėti kieki Slapumą ir- duoti daugiau 
vandens jei urejos maža.

Yra. l’aktaa, kvul sveiki lmdiklat dūla v 
linksmas .tnotlnas. Tinkamus maistas 
Ir tinkama' priežiūra turėtą padaryti 
kiekvieną kūdikį sttprą 1d vikrų, jei- 
negali savo kūdikio žindyti, jusą pir
moji mintis turėtų būti Borden’s Bagio 
Pienas.'' Per tris gentkarteš motinus jį 
vartojo, yumtito, ktui ją kūdikiai tuoj 
pradėjo augti ir tarpti kuilį tik gauda
vo Eagle Bruntl,. Horden ‘Kompanija 
■per Avis gontkartvs įtikino tukstnnčlus 
tėvą, kad Ją itmUktą sveikata yra svm- 
bimislas žingsnis yrio ją imsimo pasi
sekimo gyvenime. ■ Borden’s Eagle !•!»< 
ims išauklėjo miltelius kūdikių į svet
inis f r vikrius vyrus nr moteris, 

Trylika ne išpalo daugeliui nmiiuų 
kaipo senassmnžlus mergaitei. Bet pa
siekus šį umžį. Ją sąhnu jausmas vų.

’ ties ir susijauiUtilmOfc kurio motinai JI 
Išnlškintl -beguli. Situs brendimo yerlo-

• iltis yra rimčiausias nmentus meggnb 
lės gyveninio, dėlto, kad tuo'laiku vi
sas1 jos kūnas keičiasi, Ir ręlkidlhgu ta
da pilnu motinos priežiūra. Brideduut 
Eūgle Pieną prie Jos .valgių, guli Jut

■ pagelbėti nes suteiksi reikalingą Veikė
ją, kūrls*,lalmlngal Ją i>raves per šitą 
pavojaus periodą. Turėtum duoti-du 
šaukštu ant ilieiros," gerinusiu pnryčln 
Ir pietą, Atmlešk są trlipls ketVir- 

■.tmlalnds piliulei m šalia viintkms. Eitgle 
Pieną gultum mikoinhlmmtl su stmlnk- 

' tu ktiiuslnlu ir skąskoniu, sir ginger 
•rale; vynuogių- ar kitą, vaišią sunku; 

■jūrinikoko. Hupviuitamlu kad ‘šviežius
• oras, nmiikštymas/ganšUtiiil miego ir

gi svarbu fttuor. talku, , bei I Jnknmns 
nuilsins, yra .pirmiausiu įietįtbutenj hč,

' ' wii>-iiHi'~-g  r " ’ “ - s.-- . . - - x- - -■ / v
^ktiilirk utralp'mitiy lata

■ Jr lidahlCk atęlęittl- -

Ji aptaisė visokių spalvų ir kas
pinų papuoštą gražią didelę kašę, 
ku/i turėjo veitės apie 10 dolerių 
Ąinji buvo išleista ant tikietų 
ir gsdijna teisingai pasakyti, kad 
ji atnešė didelį pikniko pelną.

Moksleivių parėmimas.

Kaip Providence’o lietuviai dar
buojasi ir remia savo reikalus nė
ra abejonės kad ir nepamirš pa- 
retati jaunimą kuris siekia augš- 
tu* idealus, ir kuris ateityje taps 
visuomenės vadais -L Amerikos 
moksleivius. Neperseniai buvo, 
išdalinta Federacijos ir Tautos 
Fondo knygutes — tildetai, .kurie 
parsiduoda po 10; centų ir kurių 
pelnai vij^i.y - :ein^' < neturtingiems 
moksleiviams. Providence’o jau
nuomene, pasidarbuokite tikietų 
pardavime savo broliams augštes- 
nį mokslą einantiems ! Providen- 
e^o 'lietuviai, nepamirškite, jog 
be jūsų pagelbos daug mokslo 
trokštančhjnegalčsatsiektisavo' 
tikslo. Jie šaukia, jūsų paramos. 
Duokite .gausiai į

Bažnyčios pagerinimas.

Trumpą laiką atgal klebonas 
kun. J. Čaplikas paskelbė elektros 
fondą. Šiandiena reikalinga su
ma beveik suaukota ir už kelių 
dienų jau pradės elektrą įvesti į 
bažnyčią. . šiam pataisymui įvy
kus, Providence’o parapijonys ne
liks užganėdintais. Jau perma- 
toma kad ir kitokių įtaisymų rei
kalinga kad ir savo kleboniją rėfe 

. kėtiį turėti. Todelei visi turėtų 
rūpintis savo duokles duoti ant 
klebonijos fondo.

Vasarine mokykla.

Šiomis dienomis, sparčiai eina 
vąsarinėš mokyklos^ darbas. _ 'J 
mokyklą reguliaiiškai ateina 150. 
mokinių, kurie gana pažangos’ y- 

’ra padarę mokslo srityje. Šį mė
nesį užsibaigs vaikų mokinimas ir 
ant ’ vaikų vakaro mokink], tėvai 
galės pamatyti ir pasidžiaugti va
sarinės mokyklos vaisais. Tą pa
čią dieną-bus doyanos paskirtos 
tiems kurie mokslo' mete atsižy
mėjo savo pasivedimu ar darbštu
mu ar mokslu. Vasarines mokyk
los veikimas užsibaigs rugsėjo 7 
d. kada ant ,vaši mokytojaus va
karo bus suloštas keturių aktų 
veikalas “Paklydėlio Kelias.”

Choro išvažiavimas., *

Rugpjūčio 19 švi Kazimiero baž. 
choras turės privatišką išvažiavi
mų į Naraganscttc Pier. Šioji vie
ta yra viena iš gražiausių R. I. ir 
Mass. valstijose. Choras .su savo 
klebonu tą dieną pasilsės nuo vi
suomeniško darbo ir atgaus dau
giau spėkiį ir atnaujins dvasią to
lesniam veikimui. Choras • savo 
pereitų metų pasidarbavimais už
sitarnavo tokios šventes. Linki
me jiems linksmos dienos!

/‘Paklydėlis.

>■

»

. PHILADELPHIA, PA. .

Smagiai praleista.

Sumanymas, atliktas labai pa* 
sėkmingai.' Kaip ilgai gyvuoja 
LDS. 13 kp., tai nepraleidžia nei 
vienų metų be išvažiavimo. Šį 
metų tai buvo sudarytas kopui- 
kiąusis programas. Kurie nebu
vo ir šiandie gailisi. % . Buvusieji 
smagiai laiką praleido tikrai lie
tuviškam sodnely ant tyro oro pas 
p. Ig. Aleknų ant jo puikios ūkės. 
Tai įvyko liepos 29 d, Nors iš 
ryto lietus nugąsdino ir- darė ne- 
smągumų, bet vėliaus nusipaga- 
dijo; Tai pirmas Philadelphijoj 
toks juokingas išvažiavimas tar
pe lietuvių su dovanom. Bet kad 
tas dovanas laimėti, tai turėjo at
likti savo gabumais užduotą dar
bą.

1. Tai. buvo atnešimas Šaukšte 
kiaušinio. Iš dešimties nešėjų tik 
sekantys laimėjo dovanas už savo 
gabumą: Emilija Butkaitė, Juo
zas Brazas, Jonas Baubas. O ki
tų visų bėgančių tiško kiaušiniai 
ant žemės.

2. Valgymas pajaus. Juokin- 
giausis. dalykas. Tai buvo, kuris 
greičiau suvalgįs pajų’ iš dešimties 
ypatų. Sekantys.. laimėjo dova
nasPranciškus Buikos, Adolfas 
Butkus, Jonas Poecvičia. Tas 
Tas valgyą||SLtai buvo hępivptas- 
ta valgyvalia imti į 
rankas pajaus^Tai nekurto ma
išai ir akim niąto nuo užsimozoji- 
mo burnos su pa jum.

3. Pataikymas į dėlių. Iš de
šimties sykių pataikė, sekantys: 
Aleksluidra Jakštis, Jonas RimgaL 
la, Pr. Navickas, Netiktai tuo- 
mi atsižymėjo kad jie dovanas lai
mėjo, bet iv tutinu, kad visus a tsi
lankiusius piknike prijuokino, vi
si likos užganėdinti iš surengimo 
ai likos užganėdinti iš surengimo. 
Valio L. D. S. 13 kuopa. "■ .

.Tuviu už garbę visiems, praucš-

D. J. B. r z- 
I * L

1 - -....  ; 1 ,,j s Į t-*
WORCEBTER, MASS.

. — Labą rytą, o kur tamista t 
manai keliauti, kad tokius pui- I 
kius parėdus taisaisi. I I

—r O-gi į sąjungiečių gegužinę. I I 
Ar tamista negirdėjai, kad M. S. i 
5 kuopa rengia, gegužinę 12 d. I 
rugpjūčio Maironio sode? Man te- I 
ko girdėti, kad tenai bus juokln- I 
gų žaismių. Vyrams priseis nėšio- I 
ti’kiaušinius ant galvos, karvėms 
spardyti peilis, vaikams nešioti 
daržoves, merginoms ■ vynioti siū
lus. O šiaip visai publikai bus 
rengiami karališki pietūs. Sėdint 
prie stalo reikės užsimokėti 10 Į 
centų. Už tai bus duodama nami-T" 
niai pyragai ir naminiai gėrimai. I 
Ten bus karalių, "ūkininkų^ uba
gų ir čigonų. Už šitas visas zobo- 1 
vas yra skiriami ^raišai ' tiems, ; 
katrie geriausia atsižymės. Tad j 
visi-piknikai!. Į

LAWRENCE, MASS.
*

A. L. R. K. Fcd. sūsirhildnio 
nutarė rengtis sparčiai prie aps-; 
krįčio išvažiavimo kuris įvyks 19 
d. rugpj. i‘Balltllgojė?, Darbi- 
uinkūs išrinko iš sekančių narių: 
:A' Stravinskas, P. Jeskolevieius,/ 
d\f>Gaiy, S. A-domaitė, SL Jankio-: 
nė, "0. D.’ SidoravĮičutū ir kiti. 
Fcd. apsk. suvažiavime išrinko M. 
Gabį ir J. Kriviutę. *

Nedėlioję, 29 d. liepos lietus pc- 
riškadijo išvažiavimus tą dieną. 
Mūsų parapijomis ąplanko svečias 
kun. 1\ Monleon, filipinass kuris 
lanko Brightono seminariją kartu 
mt tevnMuškaičiu ir tėvu Virmaus* 
ldu. Todelei jisai pasakė gražią 
Trakalbelę apie fiįipinų salas. Va- ti, jog L. D.. .13 kp. gyva, vi
karo nuvažiavo sti temt Virmaus- kia kiek tile jėgos išgali. Cęraį 
kiu, I. Kaleva, K. Benovičinx Cam- būtų, kad daugiau veiklesnių lio-‘

•A

lt ii

k

Valdyba.

AMSTERDAM,^N. Y.

Kaipo vasaros laike, tai veik vi
si juda-krutą, O ypač. Amstier- 
lanias tai bėgte bėga, tai su -išva
žiavimais, tai su piknikais visi už* 
siėnię. ’ \
_Prieš. savaitę Federacijos sky

rius turėjo pikniką aut parapijos 
farmos. • IMno, sako, liko nema
žai. Teip-gi turiu pažymėti, jog 
A. L. R. K. Fed. skyrius veilda ga
na gražiai, daug prisideda vado
vystėj mūsų klebonas gerb. kun. 
J, židanavičius. .

.Amstet'daino visos katalikų or
ganizacijos bei jaunimas; įsisteigė 
savo, salę kurią nori atidaryti 2 
d. rugščjo, uedčlioj., prieš Labor 
Day. Tai-gi atidarymas bus trukš- 
nūiigaš. Yra užkviesta vietinis 
L. Vytauto Benas ir tikimės kelių 
kalbėtojų., Vėliaus paskelbsime 
laikraštyje dauginus apie ; 
rymo programą. Taigi, šiuomi už-

biielųę’io parapijos'vataionbiL tuvių rašjitts į L, M Š*. 13 bp/ 
Tėvas Juras parvažiavo iŠ •Chb Tada daugi&ii .veikti-

"PRIŽIUHĖK SAVO SVEIKATA, tada sveikata I 
PRIŽIUBĖS TAVE." I

1, Išinni timsilus,1 . < ’ ' ' / ; S
2, Ntttrauldii N-^Rny paveikslus, visų dalių kūno,.. < ®
3, Britiukau akinius.- - : ’ . /. ' / ' ■ - >

o A. Gyčlau aštrina; ir čhronišlčns ligas, vyrų, mėtėrų iv vaikų; I
’ - bR.'tT 0. LANDŽIUS _ j

Į |*T306 Kast Broadvvay . . Smith Boston,J

i

u

■ |up 

unuKIman w|
JOINT SER.VICE WITH I 

hamburgamericanuneI 
k TLtŲMPIAUSlAS KELIĄS ■ 

LIETUVON I 
■Išplaukia kiekvienų savaitę iŠ ■ 
Pietf SG North. River ties 46 ■ 
gatve, NeW Yorlce musu pir- 'B 
mos klesos laivais ' . ■

“ResoLutę,” “Reliance," ■ 
“Albeivt Bajxin” . H 
“Deutschland.” ■

“ Veža 1, 2 ir 3 klesos kėliau- H 
įlinkus, .taipgi' šie laivai H 
“J/oant Olai/,” “Mounį Car- ĮB 
roll,” “Moimt Clinton” “Ilan- |B 
su,” “TliuringiaP ir Wc<UpZia- B 

' Ita” 3-Ctos kl. keliauninkams. įB 
~ Ganėtinas Ir geras patarnavi- M 

mas, geras valgis ir pairau- |Į 
kiantis, smagūs važiavimas. ]B
United American Lipęs |l
Jvlivs Rottenbebg, Inc. ĮB 

26GHanoverst.; Bošton, Masą Į 
arba pas įgaliotus agentus. 1B 

I * H
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DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

«

r.

X
f VĖLIAVOS LR ĮVAIRŪS 
V ŽENKLAI.

Il^ų metų praktikos artistišką 
atida- mū^ų darbą liudija tūlostK&Šhi 

’ draugijų. Infornmoijų dalei raly* 
Išrašome iš anksto be skirtumo vi- kitę/ ’ » ,
sus lietuvius atsilankyti.' \ M, X NorMnat,.

Rėporieris. SU . Mmb.

R«ikąkud«mi K^al^ arS«mp*Iv, p«žym8kĮte ir jusy dr-tit vard^ 
♦Tlty^AS OOw,* 90-92 Ferry Wt* N«wark«*N' <M 

. l|piyii>fii»iwnj|i|Wna.^Wi^MiiiĮ M* ihiii.i \ir ri»? ; ii.T.į < m iiiiiiig

“ ">IM k k'

Įt’dbTavbmil pns JusU ’KrantUvintnką ■ .7- . Penkių
į KTĄtmiv GELTONO sv lUTniONAJVmTRIJSl PAIŽRMą : 

; EAGLE NEW VdBK ’
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. CLEVELAND, OHIO.
Visi ir visos draugijos kruta ir 

Stengia visokias pramogas ir pik
nikus bizniavus ir Seimyniškyts iš- 
.važnavimus. Ir Austos Vartų Dr- 
ja kitoms nepasiduodama surengė 
Meiinynišlcą išvažiavimą ant Kauro 
ūkės 8 liepos. Tas aušrieeių išva
žiavimas buvo vienas iš žymiau
sių ir skaitlingiausių Tame išva- 
žiavimd dalyvavo į keturis šimtus 
vietinių lietuvių. Buvo pasamdyti 
šeši trokai ir dar visų žmonių ne
galėjo suimti, TocLel daugumas 
pasisamdė mašinas ir važiavo. 
Piknike buvo visiems linksma ir 
smagu. . ' Narys.

r

. PHILADELPHIA, PA.
Liepos 22 d,, 1923-hį metų, 

Riclimondo/,jųrgi(‘čiai surengė pilc- 
niką naudą!1 savo parapijos^ ant 
farmos Gudavičiaus. Ir.. / ir pik
nikas pusėtinai pasisekė, nes susi
rinkusieji tvarkiai ir rainiai pasi
linksmino padarydami naudą sa- 

- vo parapijos reikalams pavidąjc 
dviejų Šimtų dolerių su kaupu...’

į

i

¥

i

s.

■i *

J

v A Veda DEDE PILYPAS

Ir...

k _____ _______ '
* Ant dienos 25 . Rugpjūčio viėtld 

uis Krikščionių Draugijų Sąryšis 
rengia ką tokio nepaprasto — ren- 

- gia didelį, grandijozį pikniką pa
minėjimui pripažinimo per šių šalį 
Lietuvos nepriklausomybės ir su
rinkimui kodaitgiau pinigų Vil
niaus atvadavimui. - Ir tikiu, kad 
daug surinks, nes kiekvienas tik
ras tėvynainis ; bė skirtumo pa
žvelgti politiškų, noriai dalyvaus 
toj pramogoj turėdamas ominėje 
tų mintį, kad Sąryšis kur reikia, 
ne yra vienpusiškas, bet remia 
Lietuvos reikalus visapusiškai — 
"dąvė paskiausiu laiku iš savo iždo 
50 dolerių apšvietos reikalams, at
sišaukus Dovydaičiui, bet davė ir 
150 dolerių -Klaipėdos reikalams.
Todėl...:

Todėl- kiekvienas lietuvį 
/®Eus miesto, ir apylinkes 
Ateik, — tai yx’ vieta graži

‘ Vaduojant Vilnių, linksminties.
Ex-Sąryšietis.

Pede Pilypai?- f o
Tu sakai esąs laisvame 

kampely. Man rodos, kad 
via truputį .perdedi* Ar yra 
šioj šaly toks daiktas kaip 
Jaisve l Aš bent jos negaliu 
surasti, ttiai aš buvau atsi
bastęs prie pat laisvo kam
pelio ir pradėjau laisvai 
(ne laisvaiiiauiskai!) 
ii Ii .ir kalbėti, Ir \tai žydriau 

ne savo garbei, (taip man pa
čiam atrodo), bet darbinįnkų 
naudai. Iv Štai viens gizelis 
čiupt mane už užkilnio, kits 
ųž pakinkio, trečias truputį 
migščiau^ vis iš užpakalio’ 

ir danu mane tašyti* Pa-
■ 1 *- t

gailaus, kažkokia stora-Tan-- 
ka pagriebė mane už spran
do ir jau nebejuokais davė 
man suprasti, kad neturiu 
valios ne vien tik laisvai 
kalbėti, bet ir mintįti. Aiš
kinu jam, kad aš nelaisva- 
manis, tik laisvas ■— liuosas 
Lietuvvs,- tokioj prasmėj 
kaip Tėvynėj tą supranta, 
bet man vis tiek įsakyta at
siklausti ii* sub-gizelių ir gi
zelių; ir obergizelių. Mato
mai, . 'pavedus tokiam skai
čiui globėjų, manoma man 
visiškai sprandu jiųsuktL 
Ar gj Čią .Laisvė, ar neįais'vė?

r • Tavo, Pakelis. .

M

Įtinsiu, kad ateity panašių 
klaidų nedarytumei. Tavo 
teisė mintįti laisvai, nes dar 
neišrastas, aparatas mintims 
skaityti, o jei ir bus išrastas, 
tai paprasti gizeliai nemo
kūs jo vartoti ir Tavo minčių 
perskaityti, bet užtai turės 
sučiupti savo burnų*

Kai dėl pidviJegijų, tai jos 
l^ąi malonios: visiems gize

liams, kurie Tau kimba iš 
užpakalio,, pabučiuoti į ran
kų su ta išlyga, kad jie Tau 
pabučiuotų ten, kur kimba. 
Galą su galu suvedus,’visgi 
;Tavo bus dalinėta'.”

Pasinaudojęs viršmineto- 
riiTS teisėmis ’ ir ■ privilegijo
mis, busi pilnai laisvas-i r lai
mingas.-

S. V. PREZIDENTŲ PA-
GERBIMO APVAIIv 
/ ŠČIOJIMAS;-

Rengia. Lietuvių Ūkėsų 
'Kliubas, pėtnyčioj, rugpjū- 

. Čio 10 d., .Lietuvių Salėje, E 
ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Pradžia 7 vai. vaka
re.
. Šis apvaikščiojimas ren
giamas dėl pagerbimo miru
sio S. V. Prezidento Wąrren

. 0. Harding, lietuvių priete- 
liaus, per kurį Likos pripa
žinta Lietuvos Valstybė.

. Kartu gi pasveikinimas nau
jo 30-to S. V. Prezidąnto 
Calviii. Coolidge, kuris taip
gi lietuviams daug pasidar
bavo. Jis pirmutinis pasi
rašė už Lietuvos pripažini
mą būdamas Mass. valstijos 
gubernatorium.

Taipgi bus priimami .nait- 
jį nariai vyrai ir. moterys 

* prie Lietimų Ūkėsų Kilubo.
Yra užkviesti žymiausi 

Bostono kalbėtojai, lietuviai 
ir amerikonai. Įžanga dy
kai.

!
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SUGRĮŽO.

r r *

KMBARYSANT RENDDS
* KAMBARYS aiįt "mulo.*. šviestis 
knmbiu'ys Doivliestevyj. Ktipninlkncljn 
su Bostonu trnulčfniii ai’ ’tairu geru. 
Sužinoti kreipkitės į ‘‘Darbininku” 
luInTiulstraciją.

t

Tu, Pūkeli, nabagėli, atlė
kei čia vėjo pučiamas ir.dėl
to nežinai nė savo teisių, nė 
privilegijų; Taigi Tau paaiš-

NORTH ...
GERMAN 

LLOYDI
SaV ATTIKTAI IŠI'LA GRIMAI I

LIETUVĄ
NAUJU, SMAGIU LAIVU-

Tarp New Yorko ir Bremen
DIDMAUSIU VOKIEČIŲ 

LAIVU.
“ C0I.UMBU S”
Taipgi pirmos tiesos kambariui 
laivai. Gražiai patašyti, 3 klesosl 
panuikumęi. Parankus uždaryti 
po. 2 ir 41bvas. - I

Laivakovčią klausk, bite agen
to arba , .
102 IVaslilngton st., Boston, Mass.

North German Lloyd ‘

BUS UŽDARYTA.
■ ■ Kadangi Bostono visi ban
kai ir kitokie bizniai dėl pa
garbos įnirusio prezidento 
Hardingo bus,uždaryti atei- 
nanciųpėtnyėių Ttigpj. 10 d*, 

‘ tai ir Lietuvių 1 Tikybos 
B-vės*ofisas per vWį die- 
; .bus uždarytas. ’

PręliĮjbos
' 'r '■ H/tĄtinc.

*

Teleplione Šoktų Boston 3520 
Namų 'l'elefomts AsplmviiM 087!^

ADVOKATAS
A.0.ŠALNA (SHALNA) 
. LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du Ųtiiyėrsitetu
Gomeli Univėrsity . su A. B. 

"G. Washiiigt5n Ųiiįv; sų/LL.B, 
_ - “DARBININKO ” NAMF/ .;

866 W. Broadway, So. Boston,
: (antros tūbos) .

i-

( ■

“Darbininko” darbinin
kas Petras Milius jau sugrį
žo iš Lietuvos ir nuo pane- 
delio grįš prie savo darbo. 
Lietuvoj išbuvo apie vienų 
mėnesį. Savo [kelione ir pa- 
tavųjų Lietuvoj M>edaaiv;4g4 Efoadw> So. Boston> 
giasi., Sutiko ten daug apie-Į_ ______ Tei. -g, 3, G7_7q ,
rikiečių pažįstamų* Be kitij ———————-——• 
.matėsi k: Sustengta .Tora JĮ ||| J PAR D A V I M 0

PARSIDUODA KETURIV RŪMŲ 
F( IRNIrTAI. (lai i ateiti, papirkti ir 

: gyventi, Enruieiiil labai geli. Be kit
ko yra ii' pianas. 'Par.Utluodą- pigink r; 
Galėt' ir pa randa votį. Nunmose visi] ) 
Hnpnivmeiitiib

Adresas: '
ROMAN, 

73 Morton Avė,,. Medford, Mass.
Kelrodis. Ant Siilltvun Sąuare Initl 

(’lankidon — IVIuter Illll — Broad\va.v 
kilią, Išlipti ant Kali Sąuare. č’la hi- 
ie kas pasakys, kur mano vieta.

NAMAI-MŪRGIĖIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

„ . A. E.KNEIŽYS,

DR. JOSEPH WEINREBE
90 Htintlngton. Ave„ Boston, Mnssr, 
Medicinos Profesorius Universiteto.

Specialistas kraujo, skuros įr šlapti- 
nio ilgu, taipgi romatlznio. Kaliai len- 
kiškai. . ,

Ofiso valnndos t nuo 2 Iki 7 vakare. 
Petnyčlomi ir hedėl iomls pritinu pa
gal sutartį

Telefonas Baek Bay 0379. Bes. Rok. 
5897—R.

PARSIDUODA toniko išdirbys- 
tes dalis,. Esame trys dalininkai, 
tai turėdamas kitą biznį parduo- 
du. ,/ Kurie, norite pasipelnyti, 
malonėkite kreiptis pas Maxim 
J. Oottble, 163 Amen St., Brock- 
tnn, Mass. (16)

>./■ BlWklT VISI; •
. •’ * < vS v. -Petro parapijos išva

žiavimo visi rengėjai ir dai*- 
bnotojai malonėkit susirink
ti ketverge 9 d. rugpj., 1923 
m. pobažiivtinej svetainėj 
7:30 vai. vakare. .Turėsime 
iižlmi'rH išvnžiavinm ’dniLū’ fr geroj vietoj ’Gall-iLZrf ui ųųl is\ dZlcivuito ticiiDų* tll!t H[r niunu aJ.jMl vjena pirkti arba mit 

laidos.- Atsišaukite: 725 E. St‘veiFtli Itengimo Jiomtsija. Ht>, So..Boston, Mass. -

Tel. No. 550.

F. J. REYN OLDS, M. D
(ĮlIKGAILA) 

Ofiso Valandos: — 
; Rytais iki 9 vai.
/ Po pietų nuo 2—4 ..
J Vakarais nuo 6-^9;

Nedėliomis nuo 1—3. . 
419 Main St„ ATHOL. MASS.

'r
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F. J.KALINAUSKAS
; ; ADVOKATAS

414 Broadway, So.Boston.
Tel. 8. B. 0441. •

Antros lubos—VirSuj L. P. B-vis

GYVENIMO VIETA: '
275 LOTCELt AVĖ., NEVVTONVILLE, MASS, 

Tel. ĮV. Newton 14G3—W.

p,

rC r 
(f < I'

r GERIAUSIS KURAS 
į JŪSŲ NAMUI

I

■ ■ ■
Nes/EngiandCoke lengva deginti pečiuje-.
NemBkiandGoke prie pritaikyto oro trauki-

■ mo dega gražiai.
■ Nd/EngiandCoke . dega, nepagadindanii pe

čiaus ir grotų.

MAŽI—DIDESNI—DIDELI .

New Coke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.

' Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723 ■

20 dienu Išmėgina
mas Gydymas

Skilvio Kliūties, Nesveiku Kepenų, Nevei
kiančią Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo*

Šitas vaistąs veikia taip greitai, kad gerą, jo veikutę gali pajausti r kelias dienas. 
Jis. yra. stebuklingas, vyrajns. ir moterims, turintiems, Skilvio kliūti, Nesveikas Kepenis,. Viduriu 
Kliūti, arba t.iems, kurie turi Kietus Vidurius. Šitas vaistas sustiprina ir supaiso skilvi, padidina 
apetitu įr pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja-ir prašalina, gažūs m išpūtimu iš skilvio ir vidurių* 
prašalina svaigti, nervišką galvos skaudĘjimtv ir tulžingumą, nuvalo’ apklotą liežuvi ir pasaldina 
kvapą. Jis sustiprin.ą ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja 
nuo vidurių užkietėjimo.

Šitame vaistė , yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro (gausų raudoną
- kraują—tokią Geležis, kuri suteikia spalvą 

išblyškusicms veidams .ir .žėrėsi akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinomą vaistą- 
stipriems galingiems- Nervams? padaryti. Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervam* ir 
Energijos Davėjas. Be to jis. turi ŠEŠIS kitus 
vertingus vaistus. ^’Sittis 'Gyvybe Duodančias. , 
Stiprumą padarančias Sudėtines vartoja visarti '' - 
pasauly, geriausi gydytojai, kad padarius stiprius* 
sveikus, tvirtus vyrus, įr moteris* 
4 Šitas stebuklingas vaistas yra Nuga- 

Tone. TukstanČud vyru ir moterų por Ji apturėjo
■ geresnę sveikatą., padidino stiprumą. Atnaujino /i 

. enetpją, ipjo didesnę • ištvermę. .NURA -Tona • ' '
• sukuria, sutaiso, sustiprino, ir paakstina Raumenų- 

fe- Nervų Sistcmai-r-visus Gyvybes.Organus ir 
Kuiip- Funkcijas—padeda. JiemS atlikti darbą taip, 
kaip' Gamta yra leidus.; Tat yrd vienintelis 
saugus ir išmintingas būdąs greitom? .ir ■ ’ 
patenkinamoms selnnenis gauti. 
•NugUrTonė padidiną švarumą Uesiertis 

žmonoms: fe šuteikia.dauginuLėnergijos,, daugihlt •
: ambič.ljoBH-pral,luina gyvctiįmą; Silpniems, stjnykusiems, paršibaigusiems’, nemintiems, pąlfe- 

gušlems, nesyęikiėmSi Scrganticniš yyrai'iSjt moterims iiūra nieko geresnio- pc'r NuĮją-Tone’ą, juos 
taip greitai Ant kojų pastato. Pamčgink Nuga-Toiic'ą kclfas dienas, o jausies kftip naujai .

. '' J. ' ‘ -e"'
Tilf clrutEfc isit si priynlo Šiandien pripildyti Kuponą žeminu i.. Lukutiavimtis 

'■»<*?’ *.**» BUSmiB 31MJ gali padaryti daug blogai Nuga-Tonc yra tik j-l,00 pakeliui. 
Kiekvienas pakcHs turi C0 tąblett|--vicno pilno nlčncsio Gydymas. Gali gauti šešm- pakolius uS 
$5.00. Pąmjgink Nuga-Tonc'ą per 20 dienų, musų atsakymu ir jei nebusi patenkintas 
sekmomis, sųgrųžinklikusin pakeliodal|, OmcstuojausutnlokCsim Visus tamstos pinigus, 
Prisiu.sk -šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei t'cnto.. Nuga^Tonė. taipgi pardavinčja

. aptleklninkal fe absoliučiai garantuma* kad jis Suteiks pilną pasitenkinimą, arba Pinigai 
bussugrąžintl. ŽiurekKiirantljofl klckvictianie pakelyje.

. . .pRISIUSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.” •’«<
NArioNAL LABORATORY, DEPT* LE^l I-iOU Š. Wabash Avė,; CĮilcago, iii.

‘ . GERpiA'MrEJIt-^Cią JdeduJ už—...............pakelius ■ NuRa-Tone’d. AŠ imsiu
' JJuga-Terie’ą dienu, o jei ąl nebusiu patenkintas, tai likusią dęrll pasiusiu atgal* u jUS- nmn

• ,/'sugrąžinsite pinigus. . * _ .

- Vardą* Ir Pavard#..........——S i■■■■■■■■■■.  .'.u i .......... ji ,, . t l< >■■■■»..■■.. 111^.1 , iiupiną

• Gatvi fe nurn oris _
* arba R, P. D>......„_

O- • 
Į Mląstas.

■'. *-MĮTĮ>IA~|Xiį i

,-Mk -x ‘At^>. «£!

<

’ . i

DR, A, J. GORMAN
(GŪMAUSKAS)

A O I S T A SD

Tel. Brocktoii. 5112—W,
(Kampos Bi’ood Street)

705 Main St., Montello, Mass.

I
TeL Bo. Boston 270 ffi.J.MACDOHELL, M. D. į 

4?aHma ir listnfUM, $

Ofiso Valandos: $
Rytais iki 9 vaL Po pietų nuu 1—f. $ 

Vakarais nuo 6 Iki 9, $
\

V.

® . TėL So. Boston 821 S
f LnffitrVYS DANTISTAS , ®

I DR. M. V. CASPER į 
| (KASPARAVIČIUS) I
@ Laikinai perkėlė ofisą po & 
® 425 Bboa.dway, So. Boston, Mam. ® 

------------GfUo-VaTttniosf ~ &
ffi »ūo 10 iki 12:80 ryte ir tiso 1:10 f
5 iki ė ir nuo 6:30 Iki 9 v, vata
6 Ofisai uidarytas subatoi vakarai! X
© . Ir nedėllomlB. ©
®©®ffiffiS®©©©©©®©©©ffiS®G©©S)©©SI

I-16 Metų South Bostone

DR, H. S .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS 
1994 W. BR0ADWAY

VALANDOS; Nuo 9 r. iki 7 v. vata

B

•*?

u '■

f

Pasaulio Champion Laivas
GREIČIAUSIAS, DIDŽIAUSIĄS, GERIAUSIAS

Didelis 1 uįvas Luviafliiui dabar-.jau pasirodo, kaipo greiėian- 
sis pasrtžierinis laivas sint jnrlą. Jis perviršijo visus greitu
mo rekordus, padai-.mt <IS7 jūrinių mylią į 25 valandas. 

Padaryk tavo kelionė Į Seną Tėvyn? ilnt šio’tvirto laivo.
To didumas užtikrina ditlelius*kanibarlūs. ruimingas socia
lines poilsio vietas ir daugelis dėnių. I)el trečios kliasos 
icainą eiklia dabar pas vietinį agentą arba rašykite

.UNITED STATĖS LINKS
75 Stale Street, Boston, Mass.

Canadian ofisas: 79 Queėn Str. M'., Toronto
Vietiniai agentai visuose miestuose. ' <

. Managing Operators for
. ITNlfEI) STATĖS. SHIPPING BOARD

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt.
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, 60c. už pakelį‘arba 6 už $3,30. 
Puplalšldą pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžoliij 3t)c. pakutis arba G už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervą, išgąstiės. 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra vienos iš geriausią 
meilieinij nuo visokią nervą suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85e., 6 už $4.50. .

Knyga “Daktaras Namuose“ i aprašo 
visokias ’ žoles ir su daugeliu naudin
gą receptą —' $1.00.

Muštis gydanti visokius niežulius ir 
.odos Išbėrimus, dėžutė $2.50.

: brukuoti laiškai .tėvynėn rašyti,’ tu
zinas 65c.

Viskas būna su prisiuniimo kaštais.

M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

GUNARO
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytą. Valstijų Konsulas Kaune 
dabar priimu aplikacijas dėl paspor- 

- tą visų kitų inetų “ąuotos.” CUN- 
ARD patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažierlal su Cunard 
bHietiiis neturi laukt ilgai dėl to; 

j kad Cunard laivas apleidžia Euro
pą kas keletą dienų. ’ •

Cunard Linija turi padarius su- 
tąrti Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
šažteriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlaidas 
dėl.to, kad priveda pasažieriuš prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui.

Dėl tolesnių informacijų kreipki
tės pas b’le laivų agentų, arba: 
CUNARD LINE, 
120 Statė Street,
Boston, Mass.

fi.TOMACn

-A

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, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site ‘ sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PASAKARNIS, O. D. 
AKTŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass.

H Tek 8o. Boston 2488 ®

į DR, J, C. LANDŽIUS | 
| LIHTUVIS GYDYTOJAS IR | ' 
g CHIRURGAS. |
1 506 BR0ADWAY, |
g 10UTH BOSTON, MASS. |
S (Kaupas G St* lr Br,oadwayT w 

VALANDOS: 9-41, 2—4, 7—9$

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

BOSTON, MASS.

i

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building
. 294 Washtngton Street

BOSTON, MASS. ,
Valandos: 9 A. M. Iki 5:30 & M.

Gyvenimovieta.
10 Wiuthbop Steeet, East Bostou 

Tel. East Boston 152—J, 
- Tel . Main 2483

I PIRMOS RUŠIESBARBERNe|
Nukerpam plaukus vyrams, mer-1' 

gilioms. Ir valkams, g

Turime visokių kvepiančią tonl-® 
ką plaukams, ©

Ateikite Ir persitikrlnkite( aš tt-|į 
kiu, kad busite patenkinti. ©

C* S. BABEK I 
116 DORCHESTER AVENUE i 

SOUTH BOSTON, MASS. | 
(BBtE PAT BROARIVAV TUNELIO)

PIRMININKAS, — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St,, So. Boston, Mau, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastells,
146 Bowen St, So. Boston, Maus, " 

PROT. RAST, j— Antanas Macejunas, ;
’450 E, .7-th St, So. Boston, Matot. > 

FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevičius,
906 E. B’way, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS —> Andrius Zalleckas, ■ •
807 E. 9-th St, So. Boston, MaM« 

MARŠALKA —:. Aleksandra Jalmokas;
. 115 Granite St., So. Boston,'MašA ’ •

D. L. K. Keistučio-dr-j a laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St., Boston, Mass., 5-tą v* 
vakare. Ateidami draugę ir naują na
riu su Havim atsiveskite prie muarą dr* 
tos prirašyti. ’ .

iV. JONO EV. BL. PAŽELPINfiS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — J. E. Petrauskai, 
250 Goki St., So. Boston*. Mass..

ViCE-PIRM. —Kazys Ainbrozas,. 
492 E. 7-th Št., So. Boston, Sfasa.

PROT. RAST. Julius Savickas, 
lji Bowen St., So. Boston, Moša.

FIN. RAŠTININKAS — J. Švagždys, 
171’ W. 5-th St., So. Boston, Šiais. 

vASIERIUS — A Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, S. Boston, Mass.

MARŠALKA.— J. Zaikis,
7 ŠVInfield St, So. Boston, Maus. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
■ledCldienJ kiekvieno mėnesio, 2-rą vai, 
;k> pietą 8v, Petro parapijos salėj, 495 
S. Seventb St, Šouth Boston. Mat* 

•-r—’

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI*BŪSTON’O IR APIELINKIIJ BIZNIERIAMS |
Turime labai gražių. sienimj didėlių ir ma< A 

Žų KALENDORIŲ, kurie jūsų norėtumėte, kad ’ V 
tokie btitų laiku atspaudinti, prašomi ateiti į ’įį. 
‘^Darbininko’’ raštinę ir pasirinkti* Uasirinkb 
mas didelis.. ' V

’ B AR B ININ KAS A ' . ’ /. • Y
& J BtifTlTest Brfyįdtfaįk . Soiith B^ton^ Hlass. X 

' ■' . . ' :' " i

F'1' ■' ~ ~i"v: 1 ■"1 't -■■■

LAFAYETTE REAETY COMPANY
. Mo.š perkamo ir parduodamo namus, ūkės, krautuves; ,ap< 
draudžiant namus/raiuitdtts, automobilius, sužeidimus ir 
M Su visais reikalais kreipkitęs į mūs agentūrą ir būsit

• užganėdinti.^/. ’ ' *■ /■ k~ “ ' . . ’
a ‘ LAEAYETT.E RĖALTY COMBANY

' ■- > :.K13AL.ĘHTĄT1^Mc wyRANW J ‘
456 Ma3sachiisettB Avenue,, ’ Cambridge, Mass.

; ytNOAS J. DEGUTIS'irDANIELIUS MTROKAS, SavinlnktU?’
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S (APDRAUDIMAS)
U Imant Insurance (Apdraūdi- ! 
o mij) nuo ugnies ant namo arba i 
(S ąutonioblllauš nelaimės ir pavo» 
j į- ghno arba,. sumušimo kMutuvės 
O Stiklą, tėmyklto Idant apdraus- ’i 
G. tmdSt per atsakančias fkompanU 
| į jas, idant nelaimėt atsitikus gau- 
d tumčt pilną atlyginimą. ’Mlės rė- 
j j presentuojiun tvirčiausias ir. gm 
t j liausiąs kompanijas Amerikoj ir 
| ? mes užtlkriimm pilną atlyginimą 
jį nelaimės atsitikime. Bostoifo 
ffl žymiausi lietuviai' biznieriai Ir 
t į pvofesljonalni yra. ’ musą ■ klijėn- 
it tai, klauskite ją: apiė musų pa» 
’ į tarnavimą. .
| EKSPERTAI UGNIES 

IAPIPREKIUOTOJAI
Apdraudžiant namus, rakau- S 

dus, avitomoblHus lt taip toliau, © 
kreipkitės j mus dėl geriausio T 
paturmlvlnin ■ Naujoj Anglijoj.’ ■»' 
ApLliūimHino pkyrltiš po vmtovys- ® 
te JONO K KAZLAUSKO. g

VINCENT A.JENKINS | 
B Beaetm <t., loston> J [
-Tel, Biaymarket 5845—58'41 J!

HHzb. MlėlnlklenS, pirmininkė,
44 Cedar St.,„ Hartford,. Omn. .

O. Lablckietiė, vicepirmininkė,
. 90 Sholdon Street, Hfirtford, Conn.

P, Labickien?, Įidlninkėi
44 Madlson St.f'Hartford, Gonti* 

Marijona Katkansknitė, fin.rftštinlnk®,
16. Atlantlį St, Hartford/Gonm 

FL Puntlzienė, proL raštininkė, ‘.
• 19 WalCGtt St,. Hartford,* Cjonik . 

Šios draugijos susirinkimui būna kai 
antrą nedėldienĮ - kiekvieno mėueala 
bažnytinėje salėje.
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MV. KAZIMIERO R. K. DR-JOB 
BOUTH BOSTON, MASS. Į 
VALDYBOS ANTRAtAL

PIRMININKAS VL Pautautatt*
314a 8-th St IVI. So, B. SS35-*M. 

<VKH&-ŪlRBi. —. J; JatuMa, ./
440 E, G-th St, Šo. Boston, Ha** 

■PR(1T» RAST. “ & JahuSoats,
' 1420 (Muinbla Rd, S* Boston, MšMk 

FIN^RAST,:—K. Kiškis, ■
428 E. s/tti St, So* Boston, Mut 

[fDININKAS Ta
III Bowa Št, So. Boston, 

jVMKDARtS — P* Laužtai,. ;
W H Fifth gt, So* BOstoūi Mm

DRAUGIJOS anrąšjvs reikale u
.366 Broadvvay, So. Boston, Ūma 

Draugija mvo tamlrintamta laiko '
įiedėidieul kiekvieno m?rwwio 1-mą vai 
Į» pietą*, parapija avetainftj, 4U2 <_
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