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tarp Žmonių. Gori laikra
ščiai yra naudingiąijriu daik
tu ir verti didžiausio užrno- 
keanioiY j;
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South i£X).

Francmai Moroke vis 

traukiasi atgal
PREMIERAS MOROKE ABIEM PRIGELBĖS

------  London.—Anglija ir Fran-
Francijos premieras Pain-Abia sutarė užlaikyti vakari- 

leve orlaiviu atlėkė į Moro- ’niame Vokietijos fronte to 
ką, kur eina karas. Ta ke- kius rubežius, kokie dabar 
lionė truko ištisą dieną. Lė- (yra. Anglija bus tarpininkė 
kė per Ispaniją. Keletoj tarp Francijos ir Vokietijos. 
Ispanijos miestų premieras JU Vokietija puls Francija, [sostinę, 
buvo sustojęs pasilsėti. Kai jai Anglija eis talkon Fran- 
atvyko į Moroką, tai pre- ’eijai. O jei Francija pultų 
mietas atsilankė pas sultaną.;okietiją. tai tada Anglija 
tai yra Moroko valdovą. eis Vokietijai talkon. Kol 
kurs pripažinęs yra Franci- Jita sutartis bus pasirašvta. 
jos valdžią. Šaitanas iškėlė tai Vokietija turės būt pri- 
premierui iškilmingas sutik- inita Į Tautu Sąjungos pil- 
tuves. Premieras kalbėjosi jais narius.
su sult.anu per vertėją. Be ; Apie saugumą rubežių su 
kitko sultonas pasakė: Ceko-Slovakija ir Lenkija. 
“Svarbiausias sultanui daly- Jaijmsitarimo nėra.
kas yrį tai Francijos globa j 
Moroke.” Premieras atsa- sutarti pasiūlė išanksto Ao-[] 
kė. kad tas pat rūpi jam ir kieti ja ir kadangi prie sutar-. o.OGO.OOO frankų.

*• ,ties sudarymo nebuvo kvies-j • ’ ‘ ’
Ita Vokietija, tai naturališkai 'miesto Strasburg. 
į Vokietija vien dėlto jaučiasi [besąs sudaužytas, 
i užgauta. minko nerandama.

Francijos valdžiai. ;ties sudarvmo nebuvo kvies-

Sukilėliai prieš Franciją i 
yra tauta riffais vadinama.
Riffai išplėkę kadi ispa
nams atsisuko prieš francū
zus. Prie riffų prisidėjo ir 
keletas kibi tautų.

NAŽvd^'milįjčmmiį iSuareštuota du lietuviai Ui?S,’SSiĮ 

ir priėmė b<>lšt‘vikišką krilre- 
tą. Būdamas matematikių 
" matematiškai" išskaitlįą- š 
vo. kad verčiau pinigus di>b- '' 
ti ir laisvai gyventi, nei dei / 

■jų vargti, ši matematiką.ir 
Šiini'liimir.Tf! pnriko. tad ir a 

r- “uarbuoi i>." Darbas ae- • •• 
s;, 'les ir šimoliūniutė ne- ’ 
■emiamu gabumu moteris.

Ji visiems žinoma “Lais
ves srovės darbuotoja. Uoli 
progresisčių — bolševikių 
krutėjimo veikėja. Viena 
is boIševikiškųijiĮ moterų šu
lui. Jos darbuotasi ir “Mo
terį! Balse" drauge su Un- 
dzier.e. Vilkaitiene. Bimbie- 
y.!- ” Ktni’ė. nimašiomis at- 
;sKalfmemm. ^ep'vnctą mė- j 
in-sm tam atgal bolševikų bu- 

;vo statoma nuo ^3 kp. finan- 
kandidate į S.

A., bm tik keliais balsais 
atmesta. Kur šimoliū- 

iič m-tikrų pinigu dirbi
mo mokslus ėjo ji agentams 
nepasakė, nes tą padarius, 
gal ne vienas, jos draugužių' 
atsitūptu šalę ros. Bet pri

slinko įsiminus. kad ši asaba ilgšį. Jai

orlaivyje
ŽMOGŽUDYSTĖ ORLAI

VYJE

kaipo pinigų dirbėjai
RADO ŽUVUSIUS 

LAKŪNUS

Pradžioj kovo mėnesio ke-! 
turi Italijos lakūnai su dide
liu orlaiviu bkivo išlėkę Afri- i 
kon. kur Italija turi koloni- j 
ją. Lakūnai prapuolė ir ilgą | York Times." i

Laisviečių” mėgiamoji rusu sau. kad mūsų -'la išviečių" 
mėgiamoji liaudies dainelė 
"Ei Uchnem." padės susek
ti piiiigui dirbinto bandą.2;; 
Galimas daiktas, kad šiam >

daina “Ei Uolinėm” išdavė 
jų sėbrus, netikrų dolerių 
dirbėjus.Iš Austrijos sostinės Vien

uos orlaiviu lėkė turtuo
lis. deimantų vertelga, Las- 
ver į Budapeštą, Vengrijos 

Bet jis laiku neat- 
[vyko. Tada jo brolis tuoj 
[policijai apie tai pranešė. 
Į Per penkias dienas buvo da- 
įryta tyrinėjimai ir pagalios 
'Austrijoj ties Sophronia 
'rasta jo lavonas. ___ _ ___
I vio. kuriuo lėkė buvo jo sek- 
;retoi‘ius ir oriai vininkas. 
j Dabar spėjama, kad sekreto- 
irius su orlaiviniku milijonie- 
■rių išmetė iš orlaivio ir tas čias mėnuo, kąi Nova Bcotia!^^^ BIRŽELIO 15 PIR- Uchnem ’."' jMat jo^n raštii

Bet kadangi šitą saugumo fką-ito ir užsimušė. Milijonie- angliakasiai sireikuoja.Ang-į NAKTV 1)11 v ^'žinota, kad pinigui T.
'dirbina: nj aamuie 

išsiųsti prieš dvyliktą valandą j;n<» paim; sig-
— ant siuntinio voko turi būti atidamamis ju-
pašto anspauda su 15 diena bir-. ‘'onias A
želio; jeigu bus 12 vai. ir 1 mi ": 1’inigii fabnkan- 
nuta, biri. 16 d. — tokie laiškai įtaiga pra v ere du • 
jau neMMMHpriskaityti prie do-i x > " policijos dėdės p----  ...............
van^lZ^mo^ Bet bnyp >avi- j dirbo ir tebedirba bolševikai

čia turiu priminti, kad pas- nink’l apsivvlimas. kada iie įlagmm. darosz aiškYt 1<hr 
kutiniomis dienomis suplaukė VieT"ic savr» susi- kilnus amatas -Bidijuoj^
gana gera sauja naujų nariu’• ^ann-i savi- imim. Gal nmsmImmuijjstėlįai 
aplikacijų; kaikurios kuopos ':iP' ė-n-uiota. tokio |n- uarne dm-lie . randa: daugį, 
paskutiniose dienose labai su- .Pat ^silaukė ir kiti,'d-.m> į Gal m ,tąs darpųją 
kruto jos <eimvnos nariai. Badirb- jdarbimuku iabių ? Kas eią.

Siunčiant nauju nariu apli-T’Ji’i P™'?-1 Plat™™ snim-vien?, 
šimoliumute prisi- keista, kad bolševikui, skel- 

<s agentų ųrųrinažįstą pinigų? 
i pas savo;reikalingumo, patys juos fa- 
ič-i. pinige brikuoją, Oga^taine^gda- 
Demktivai ntiesį, petikn^ be-
iim paukš- ;sf)5wdf'ndarhj. *nbfa^su-
d ir jaga-įbniikrut.vti kapiiali<tini pa-

Ši m oi iii- km n U <>met jus vieną
-'‘b<' a rėš- .shkote. o'mrfd darote*, reiškia 
<ri-m suži-[meluojate. Jei ir visuose jū- 
md šis jau įsu darbimse tėra lik. tięk są-

■ meilinosi įžinės. misingmno ir dorybės, 
žmo-|tai jūsų skelbiamieji obalsiat 

'■ai i':osik"damm=. 'tėra mnilo-biirbulas. Šis j-
P.-.s ILU: ir pas >■ ''prie- vvkl> ir "''•^ingto

• p]]-/-■ -a^a i- ?nr<'>do kur num-da supelėjuA
•v' -i Y : si bolševikiška dora. Reikia

:tikėtis, kad <’s nimtikys jrd- 
kk'tantiems darbiniu*- 
kur veda tokie-vadai,

kai Bimbos. Brnseikos. Mi- 
'žaros ir kitų maskviečių iš
tikima draugė šimoliūfniutĮ

“Daily New.s" ir "Nev/ 
birželio 5 

laiką niekur I nebuvo rasta, [dienos, pranešė skandalingą 
Pagalios pustymeje jie rasti, netikrų pinigų dirbikų susr- 
Ttalijos valdžia buvo pasky- kima.
rusi komisiją .is karininkų ir į . šios žinios labai Įdomios 
daktarų ištirsi delko jie žu-j]ie^uvįų visuomenei, nes su 
vo. Komisija (pripažino, kad ! jomis rišasi lietuviu pavar- 

. • įdės. Kas galėjo Įsivaizdinti 5 vai.Ant oriai-Hie žuvo bac*0-

PASKUTINĖ DIENA

nelębedainuodami, imdama

jimo sienų.
penktadieny

ŽUVO AMERIKOS 
GENEROLAS

Paryžius.—Amerikos

STREIKININKŲ BUNTA8

Halifax, N. S. — Jau tre-j p g g vestasai vajus 
a j baigsis BIRŽELIO 15, PIR-’ 

-o—■— — —----- o,------ į ri v VAI/ AfCrT~Y'
rius deimantų gabenosi už liakasiai šie yĮa organizuoti visi vajiniai laiškai turi būti/' 
n aag nnn 4?^^~ ___ -i i   _ t t r •  4Tas mili- ir priklauso 'United Mine 

. Da- 
ištiko angliakasių;

£en-įvininku .ir ji nužudė, o 
Paskutinis pranešimas iš Chamberlaine. buvęs Ameri- Į Bulgariją.

1T*A lullVn clrplKin I cIoKa n<nun cii_ !

jjonierius buvo iš Francijos "\Vorkers of America.
Orlaivis bar ten i“ ” '
Orlaivi- maištas ir darbininkai pa- 
Yra to- 

lliau spėjama, kad milijonie
riaus sekretorius nenorėjo 
į dalytis deimantais su orlai- 

pats

karo lauko skelbia, kad suki- įkos generalio štabo nariu, su-į 
lėliai francūzus atakuoja tiko netikėtą mirti. Jo auto- j 
ant 60 mailių fronto. Pri- mobilius susitrenkė su strvt- Į 
pažįstama, kad francūzai ke- kariu ir generolas vietoj žu- i 
lėtoj vietų turėjo pasitrauk- vo. Jo lavonas bus atgaben
ti. ras Amerikon. i

KIEK AISKRIMO 
SUVALGOMA

Audra Tautu Sąjungoj
dėl Lietuvos

Washington. — Valdžios 
'žiniomis Suv. Valstijose per 
[metus aiskrimo suvartojama 
ivienas bilijonas kvortų. Jei 
.rokuoti kvortai 50c.. tai iš
eis. kad Amerikos žmonės 
jaiskrimui išleidžia per metus 
s^500.000.000.

SUMAŽĖJO gyventojų 
SKAIČIUS

SKANDALAS TAUTŲ 
SĄJUNGOJ

Geneva, birž. 10 — Šian
die įvyko Tautų Lvgos Tary
bos toks audringas posėdis, 
kokio nėra ikšiol buvę jos is
torijoj. Tarybos preziden
tas ispanas, grafas Qui- dabar tame mieste gyvento- i lenkų aras Vilniaus 
nones de Leon dėl audros tu- jų yra 65.796. 
rėjo skubiai posėdi uždaryti, buvo 69.179.
Sąjūdis kilo tada, kai prieš Į tojų buvo 66.254. Šiemet gy-Įpą Matulevičių 

ventoju yra ant 3.704 ma 'nėša 
žiau.
sitiko dei sumažėjimo darbų i vyskupą* 

avalų dirbtuvėse. Tuščiu'----------
pagyvenimų yra 915.

vai atsilankė prie tm<e 
Brooklyno šeimynos namu 
greta “Laisvės" li/do. Vie 
.as Šnipų ėmė švilpauti dai

Fi Uchnem

ėmė į savo i rankas New 
Waterford mietelį. Maištas 
prasidėjo, kai pikietninkai 
buvo pavaryti nuo angliaka- 
sykhy elektros stoties. Maiš
to metu vienas angliakasys 
žuvo ir vienas sunkiai sužeis- 

!ta. Lengvai sužeisti! vra a- 
|pie 40. Kad tvarką mieste-' 
Ivje padarvti'Kanados vai- j 
džia pasiuntė -jOO karei viii |]cacijaSj malonėkite prisiųsti 
policijai talkon. 1^ aatm In-mrina tzaiano da.rtnin-

PRITRŪKČŪKIAULIŲ • tės raportą.
Airijoj seniau kiaulių au-1 Laukiame naujų narių ir 

ginimas buvo labai prasi- [ kuopų raportų, 
platinęs, o dabar kiaulių taip; ■
mažai auginama, kad gabe- ---------------
narna lašinius iš Amerikos.

. -j toji On;
ir savo kuopos vajaus darbuo- ^az !\r'

Vajaus Vedėjas

i r;
di rhirro galvą

PAŠALINA VILNIAUS VYSKUPĄ JO HSELENCU1Į 
JURGĮ MATULEVIČIŲBiockton, Mase. — Van

dens departmentas skelbia, j 
'■kad šio miesto gyventoju [ Žiauri Želigovskio valdžia Matulevičius bus pašalintas j 
Iškaičius sumažėjo. Vandens ,nori galutinai užspausti Iie-1 nuo savo užimamos vietos. į j 
departmentas skelbia, kad‘tuviu dvasią. Klastingas Į jo vietą numatomas arcivys- j

■mvn. šimolifbUmili. >.
_ k-,.-!. N ’ c<r» T»*>v4- /s »A >APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMAS
j L. D. K. S. Naujos Anglijos rv. L-
• priešseiminis apskričio suva- 
1 žiavimas bus birželio 14, sek-
j madieny, pirmą valandą po 

pietų, parapijinėje svetainėje, 
492 E. 7-th St. So. Bostone

Dienotvarkė 
Susirinkimo atidarymas 
ir 1.1.
Įvairūs raportai.
Įnešimai: a) apskričiui.; k lą-^ 
U) seimui.
Delegatų į seimą rinki
mas.

V akarienė
Po susirinkimo bus atstovų

tais. K nas
Bar

vai’:m.>r.Į >liemikal\i. popie- i 
:-io;r galybes pinigų dirbi
mui preparam. Abudu pi-! 
nigu “ ‘ fabrikama i" atiduoti’ 
.federaliam Teismui; jų byla;

' to šio ■

.i - • , |
s kr. lie-jkupas Ciepliakas. šiuo ke-j 

(tuviams atima paskutinę vii-, liu lenkai pradeda smar-' 
jti — dvasios vadovą vvsku- kiausiąji lietuvių lenkinimo i 

Kaip pra- darbą per mokvklas. baž-iv-j 
“Sęgodnia" korespon-; čias ir per policiją. Lietu- • 

negu pernai. Taip at-plentas iš Varšuvos. Vilniaus . vio teisių nėra kam begiu- į 
Jo Eksc. Jurgis.ti. '“‘T. S.") j

gi 1924 m.
1920 m. gyvcn-

1.

Tarybą buvo išnešti kaltini
mai. būk Lietuva konfiskuo
ja žemes tų svetimtaučių, ku
rie prieš Lietuvą kariavo ir 
kad įkalinimas gręsia Lietu
voje tiems žmonėms, ku
rie atstovaudami mažumas, 
siunčia peticijas Tautui Są
jungai.

Zaunius, Lietuvos delega
tas, pasakė Tarybai, kad 
Lietuvos mažumos po pasau
lį skleidžia ant Lietuvos 
šmeižtus ir kad savo propa
gandą pridengia forma peti
cijos Tautų Sąjungai.

Under, Švedijos atstovas, 
sukėlė sujudimą, kad Lietu
vos teirinimasia su faktais .būt galėję naujus 
nesutinkąs. 'daiktus gauti.

SENI DRABUŽIAI BE 
MUITO

2.
4.

5. \ r-T-- ih>I<i-vįKeliai tiek Vi«>kin prasimanymų. n»- 
susitūyiin. šiuo skandalu, j 
kad net savo žmoniškų iš- f 
vaizdu peleko, mat k rimine- <>

ir šmeižtų laikraŠ- 
l.ni-vč. ” amžinai

Lietuva, šian-
i JURKŪNAS, DIDŽIULIS IR MATULIS ŽELIGOVSKIO i ~ _
į VALDŽIOS NUTEISTI SUNKMJįf DARBU KALĖJIMU t priėmimui gardi vakarienė, ku
I .v T v į rią ruošia pagarsėjusios šeimi-

I ninkės.

Nesivėluokit
Delegatai kaip iš So. Bosto

no, taip iš kitur, nesivėluokit,.
i laiku pribūkit, nes reikės daug
> ir sunkaus darbo nudirbti.

Galės Dalyvauti 
Apskričio suvatiavime galės.

dalyvauti ir L. D. K. 8. nariai^
ne delegatai. Bortoniečiai dar- paties Rnčio prisipažinimo, mėginmoji ’dūinn. tai Ftb 
biniakai nepatingHdt perinau- Yorke viešame knvgy- daina “Ei Uchnem!.." 

* _ Tvarbu. ne pradėjo eiti litografijos/ Jf

Varšava. — Lenkijos sei-į (gegužės mm. 7 d. Vii-i galimumo. Bylos nagrinėji
mas nutarė panaikinti mui-(niaus apygardos teismas na-imas, prasidėjęs prieš 12 vai., 
tus ant senu drabužiui, at- grinėjo Jurkūno. Didžiulio užsitęsė ligi vakaro. 7 v.
siunčiamų giminėms iš Suv. ir Matulio bylą. Pirmuosius
Valstijų. Muitai būdavo to- du kaltinamųjųi gynė advo
kia dideli. kad dovanų gavo-i katas Wroblewskis. Pra

džioj paaiškėjo, kad Jurkū-j 
nas yra Lietuvos pilietis, oi 
Didžiulis ir Matulis — Len-Į
kijos. Kadangi byla ėjo nž-j kaip paprastai, buvo »kalti- 
darytomia durimis, tai,narni karo žinių šnipinėjimu

jai dėl muito didumo atsisa
kydavo mokėti muitą, kad 
dovaną gauti. Priėmę rasda
vo taip, kad už muito pinigus 

tokius

buvo paskelbtas teismo nutn-1 
rimas. Visi nuteisti sun-1 
kiuoju kalėjimu. Pranas 
Jurkūnas 10 metu. Adomas 
Didžiulis 6 metms ir Pranas 
Matulis 4 metams. Visi trvs.

uaivioiiun u u rimus, ta i. narni Karo Ainių snipmejimu uinianu ntpu, 
smulkmenų pranešti nėra Į Lietuvos naudai. (“T. 8/’) dėti proga. 8

Rj-'-’v i’<>rą m<'ių tam at
nusako ir g<

galntvikn iš Lietuvoj kaipo > r»-i k a i i* 'ik nielagiti- 
nmtenritiko? mokytojns. TI-,,-,v< ^.ų jomis leny-
gai dmikiojęs tarp lietuviu vaį darbininkėlius kvai$ill^, 
ir neradęs pas juos priešinu- gį tejsyl>ę skellxlama ir saVo 
(los dėl savo įpatybių. prisi .šulų grickus ,apgiedodąfljR 
nl:ib‘ pri*1 rusu, ariu kli-pi(|o]j iM-v.nžiumiąr.
riems ęavn vietele ir išvažia Į Pabąr tai mum.-, supranl^- 

:VO. Bot neilgai teišbuvęs (Jna. kod<-l ‘ L-v-• mČ-ių" pa-^ 
'frize Xr\v Aorkan ir anot ; rengimu, konrerm ir rriitill”..



SI raštų, autoriui rei-

(?£**£*••

SUBSCKiPTiUN KATES

;•<•■.i valinio kop'eratyvii bir-gykloję.

NEDAUG TEATSILIKE irė >11 danu di-

A> m m-

Turbūt

.$4.50

.S5.5L

KOOPERATYVAS 
MOKYKLOS

r p dviejų
1 ,r Miiuu.--

aritmet!- 
lioiideiiei-

•<ių as- 
ėsi per

suburba ..
ffcMsn eountnes yeartr

:iui šimtine 
-llkaktuvo. 
n i> pamine-

ravi.jo- istorijos, teorijos ir 
praktikos, organizacijos ir 
a d m i n i st ra rijos k t > pe raty v i ų 
krautuvių ir išdirbvsčiu.

mim> Pieninyčios dailidystės 
dirbtuvėje stalus, sodines, 
rašomąsias lentas ir kitus

MokimiĮ Apąn nustatytų lekejjų bū- 
!i; t!\s: l<;i< <:»v:iitė i < n<n?i

(THE WORKER)
every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY

------------ by-------------
4i0T JOSEFH'8 UTHUANIAN R. c. ASSOCLA.TJMT OT LABOS

ODder the Art of March 3. 1879."

ę” ^9^ BaUiug st spėriai rate ot postage prcvlded fior Sectlon H(*
JMC. « Oet. 8, 1817, autboriiee uu Jaly U, UflS.”

oji kopėratyve mo- 
arba pihialaikiniai 

kursai Jungtinėse Valstybė
se prasidėjo 1918 metais, Su- 
perior mieste. Wisconsino 
valstijoje, šitie kursai tęsė
si per tris savaites; buvo mo
kinama daugiausiai kopera- 
tyvės knygvedysiės ir kitų 
pradžiai reikalingų dalykų. 
Kursu- suorganizavo ir vedė 
-•lomiai suomių kalboje — 
\ ir'mu-iuoju mokytoju buvo

■■ftLAUSMU sis ir eis. Tam pamatas -*
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NAUJAS PAPROTYS 
ĮSIGYVENA

Tarp Ameriko.- lietuvių 
nuo pat ateivystė.- pradžio.- 
naujai atvykusius iš Lietu
vos viengenčius vi-ada -ve 
tingai priimdavo. Kiekvie
nas ateivy- buvo malonus ir 
indomus ,-vi-Č-ia.-. Vaišinda
vo jį. klausinėjo apie Lietu
vą ir stemgilaVo-i jam pa
tarnauti. šitas Į,aproiy>. 
žinoma, buvo toiu.yi.irio ]><> 
būdžio. Galop ėmėme >u-i 
laukti Lietuvos visuomeiiė- 
yeikėjų. Pirmutiniai ž;.- 
mūs svečiai buvo Lierb. kum 
•Tumas ir pralotas OlŠaus 
kas: paskui buvo gerb. Ba- 
sanaviičus ir Yča>. ši* ym 
buvo pasitinkami. p:m.mnm: 
ir vaišinami '. :-u m <• 
tangomis.

Ugnies karš:mm: 1-.::vo 
sitinkami Lietiivo.- visumai 
nes veikėjui aT\ykusirji po 
karo. Firiniuinis toki- svo
čias buvo kanauninkas Lau
kaitis, paskui valstybės ai - 
torai — Vileišis ir Žabaiki-.
'Kuomet mes amerikiečiu: 

taip širdingai sutikdavome 
Lietuvos veikėjtm r rūmėma 
jų misijas, tai pa-imedavo

mūsų darbit ir > 
Šitas pasivedima- 
paskui ir spaudo?: .

Grižo iŠ Ameris. 
von žymiu velke./; 
buvo patčmyk 
tiek, Trr. tai n - v 
visos f: /
met ame/ikš 
jokio vi<;m-m:.:-x 
mo jo bendrai’ 
voje jam nc:šk“i<". 
pernai grižo 'Lietu 
pasidarbavęs Lietu 
kun. F. Kemėši--. 
tai, kad ji- būt L u 
vęs visuomeniškai 
tai nebuvo girdot

elr.it

T)e!<

o Kola

11:1 >aT

Tnv

deda-i
(’ <-a it Vi>

Lietuvi >s 
ša, kitaip 
gerb. kun. 
meniškas sutikimas j;
vo surengtas. " n 
tas paveikslas ir a p ra 
Dabar nuvyko Limnv 
ieagietė. garbi i im
ponia A. Xau-e<i 
rys Lietuvos vejk 
įją pasitiko mi gė 
Žinkel i o stotyje, 
bengta visiume m 

į. tienė veikėjai pm
J Reikia tikėt i-, 
ras paprotys - 
■Lietuvos veikėjų 
iarp amerikiečiui 
kiečių veikėju 
Lietuvoje i-i gyvo

BE AUKŲ BAUBAS NEINA

K I-

ui n’.

KINAS n

ktikoii — atsida- 
antaną, kuri pa-

žodžiu -akam

iu>:ij ■ r Įjvo 
tais pačiai

1919

Sinba .: pa \ ■ '
■ -a\ iii ki m ;.p:i: ;i 
ai l,i:iu«lii‘< ma

kursus lankė dvidešimts du 
studentai, per šešias sąvai- 
tes po septynias valandas 
dienoje. Studentams buvo 
teikiamą didžiausių paleng
vinimų, mat kursai buvo lai
komi didžiausios ir sėkmin
giausios Amerikos koperaty- 
vės Įmonės namuose — 
Franklino Pieninyčios audi- 
torijume. Tokiu būdu stu
dentai gavo pas Pieninyčios 
darbininkus kambarius ir 
maitinosi tų darbininkų val- 

kuri randasi Pieni-

kių studentų debatai ir pra
kalbos. Kaip kursuose, taip 
ir visame kitame veikime di
džiąja rolę lošė suomiai 'fi
nai). jii buvo didžiuma. 
Kursui įkūrimas ir vedimas 
kainavo šl.OOO.

jų vedėjais ir

vei kalbamoji

nat plotmėje
•ii<: lan-

Antrieji anglų kalboje 
kursai prasidėjo 1924 m. 
lapkričio mčn. 3 d., su pen- 

jkioiika studentui, iš kuriui 
Ijauniau.sias buvo sejttynioli- 
kos meili, o seniausias septy
nios dešimt septynių metų, 
šitais metais prie jiirmųjų 
lekcijų buvo pridėta komel
ei j inės aritmetikos ir bizni
uos korespondencijos kur- 
sa:: taipgi buvo įrengta ke
tui ms ekskursijos aplanki- 
niui Alinneapolio išdirbvs-

amžius

a-iiymm metą! 
e'.itraliiič birža 
meratv'. ei mo-

;25< I D;;-
v < ;ne

11)111

Uo

111 < i; 11

ron

Gražusai Romuvos parkas 
ir svetainė, kur bus L. D. K. 
S. Dešimtasai Seimas, jau 
baigiamas puošti; ateinančią, 
savaitę bus pradėta puošti 
gatvės, kuriomis delegatai 
turės eiti į darbininkiškąją

'kais puriais (1924) me
tam buvo Superior mieste 
septintieji suomių koperat- 
tyviški kursai, kuriuos Jankė 
■ >') studentai ir rengėsi jirie 
žmoniško vedimo Įvairių 
krautuvių ir išdirbvsčiu.

šiais metais manoma ne

ėmimo rengiamasi iš visų pa
jėgų : p. J eškelevičius su p-le 
Kašėtaite jau parūpino sve
čiams kambarius: p. J. Ba
nys. vargonininkas, išsijuo
sęs rengia koncertą: lavina 
savo chorą ir traukia sti
priausias meno pajėgas iš vi
sos apylinkės ir tolimesnių 
kolonijų. Apart daugelio jau 
žymėtu “Darbininke” virtu
ozų ir dainininkų—dalyvaus 
ir .1. Baiiij.s, operos daini
ninkas. iŠ Philadelphijos. A- 
})ie A. Banį “Darb.” skaity
tojai jau yra skaitę ir žino, 
kad jis mylimas ne vien tik 
lietuvių, bet ir kitataučių; 
kuomet jis dalyvavo Phila- 
delphijoje, vokiečių koncer
te. tai vokiečių laikraštis il
giausias špaltas pašventė jo 
Talentingumo aprašymui — 
iškėlė į padanges. Delega
tams ir visiems svečiams bus 
įdomu užgirsti lietuvišką 

’Karuso dainuojant.
Smminmkes ir seiminin

kai nušilę rengia delegatams 
ir visiems svečiams nepa
prastą vakarienę, kurioje 
bus gardžiausių ir geriausių 
valgių ir dalyvaus nepapras
tų svečių: vra užkviestas di
džiai gerbiamas Lietuvos pa
siuntinys. p. K. Bizauskas ir 
daugelis mūsų visuomenės 
vadų. Taip-gi jau yra žinių, 
kad seime dalyvaus net iš 
Chicagos svečiai.

Tikimasi, kad vakarienė 
visais atžvilgiais bus karališ-

r Man jan nemažai teko dar
buotis LBK& organizacijos la
bui, bet tūkstančiais kartų ma
no troškimų rūpesčiais buvo, y- 
ra ir bus — tai miXno mielųjų 
brolių-sesučių vargdienių pro
letarų gelbėjimas, nes su jais 
sykiu gyvenant ir visa matant, 
kas darosi, kaip, driko ir iš ku
rių priežasčių, man per veiki
mus tik priėjus to supratimo ir 
pradėjus pažinti kas gera, blo
ga. baisu ir pražūtinga, tai aš 
negaliu apsakyt tos ironijos 
baisumo, kuri sudaro jų gyve
nimo baisaus blogo, baisias Į- 
patybes, kurias matant negali 
žiūrėt, pakęst ir kentėt, nes tai 
baisi panieka, gėda ir pražūtis 
jiems iš to. Xa o tos-gi baisy
bių įpatybės. vėl kurios pir-

gerinimas, su dadėjimais viso 
khj svarbių skyrių, iliustraci
jų ir juokų ir kad eitų nema
žinus trijų sykių į savaitę ir 
kad nebūtų sulaikomas dėl ko
kių švenčių, nes tuo labai daug 
žmonių piktinasi.

Narys iš 72 kuopos

MODERNIŠKI BUDAI 
NAIKINA LIGAS

Laukiama iš visų miestų 
miestelių kodaugiausiai de
legatų — Broliui lietuviui ka
talikų darbininkų.

DELEGATAI. kurie no
rėsite apsistoti pas lietuviš-- j <A 11 j/CVO

u- lik pradėtąsias mokykla^ jpas šeimynas, praneškite iš- 
ji- ;ii įdaryti su didesniu skai-' 
i-ičiii žmonių ieškančių darbi- 

n-pankiško mok>]<> ir tikrosios 
k. ę-konomij<,s pagrindų — bet 
i r Į i ikiniam niekti viena kila

kalno p. J. Ješkelevičiui. 4 
Bellcvue Avė.: gi kurie no
rėsite apsistoti viebučiuose. 
patogiausi sekantieji: New 
Behnont. G Behnont St..

amžių ir jei tolinus dar dides
nis ai>sileidiinas — visai nepai
symas savo gerosios moralės 
spaudos ir per ją ieškojimo 
žmogiškesnio supratimo ir 
žmogiškų tiesų.

Antras tai neapsiriksiu tur
būt jei pasakysiu, kad palai
koma bedievių spauda, ne ka
talikiška ir anoji yra skaitoma 
ir ja interesuojamasi ne sava- 
ja. O koki iš to jiems vaisiai, 
tai jau saugok. Yiešpatie. juo-' 
nuo to.

Trečias mašinerijos praga
ras, tai baisioji stųmvimo epi
demija ir žudikė vargdienių 
darbo žmonių, lai didžiosios 
mūs vargdienių darbininkų- 
kių nelaimių bėdos ir vargiai 
pimlaiųi juos ]M>rkūniškomis 
bangomis ir audromis. O kur 
dar smulkesni blogumai su
griuvę gyvenimui. suirutės, 
piovynės. iškrikimai, atšalimai, 
neorganizatyviškumas ir i. t.

•jeigu mes vargdieniai neisi
me į kovą .-u visomis vi išminė
tomis baisybėmis, tai tuoj bus 
po mūs visuomeninių organiza
cijų ir mūsų tautinio gyvumo 
ir vienumo.

Tą pavojų galima sulaikyti, 
mano supratimu, tai per mū-ų 
organizaciją Liet. Darbininkų 
Koop. Sąjungą, kuri yra idėjinė 
ir neapsakomai daug reiškian
ti. J"i jo.- būtų daugiaus Įtai
soma ir žiūrima, nes tik ši< va
ju.-. jau žiūrėkim-e kokį skirtu- 
iisj pądm-ė laimėjime, suteikė 
j;’.' daug iingų pajėgų ir iš
tvermės. O ka.- tolinus būt”.

Liga reiškia dideles išlai
das. daug kentėjimo ir var
go. Jeigu žmonės apie tai 
nors biskuti pamąstys, jie 
supras svarbumą nukreipi
mo ligų. Ir daugelį sykių 
paprasti būdai nukreipia ar
ba išnaikina baisias ligas. 
Kiek laiko atgal ėdis buvo 
baisiai išsiplėtojęs ant ma
rių bet šiomis dienomis labai 
retai girdime apie tą ligą. 
'Tas yra dėlto, kad dabarti
niu laiku ant marių žmonės 
vartoja šviežias daržoves, 
vaisus ir panašius dalykus. 
Praeityje žmonės to nedarė.

Degtukų fabrikui darbi
ninkai kentėjo nuo baisos 
burnos ligos, bet toms die
noms tuose fabrikuose var
tojo raudoną fosforą vieton 
balto. Geltonasis drugys ir
gi beveik išnaikintas per nai
kinimą uodų kurie neša tą li-

turime pirmiausia apsipa- 
žinti su vistikuo kas tik blč- 
dinga kūnui, ir kūną nuo to 
apsaugoti. Dabar mes visi 
žinome kaip reikalinga yra 
vienoda temperatūra netik 
namuo.-e bet ir darbo vieto-

jokios išmatos turi būti iš
naikintos tokiu būdu kad ne- 
užmiodimis vandeni arba že
mę. Kūnų turime apsaugoti 
nuo visokių ikandimnų. ir 
turime taipgi atsiminti su
laikyti perdavimą ligi! nuo

sisaugojimas užima pirmiau
sia vieta sveikatos dajvkuo-

fų keleriopai dauginus- tokiu ; 
darbuotojų kaip ger-b. P. IlaYiž- :

fc:<

S* PRANEŠIMAS
KLEBONAMS 

ir 
TĖVAMS

atida rvti ir

’.tyye mokyklą.
:ams irgi reikėtų

— • rinktis norssti 
ikarimų kursų.

ŽVILGSNYS
<•; viv-

n y

<) teiki man iralin!

i.-m bet ir kita 
ik'-mai kopera-

Jau rytas išaušo 
Man vi vi- nakti

Paskutinė vilti.-.

i imi!

i-ki kur i 
i ja n m i-o

Ir -kamino krūtinė- 
(alinėse glūdi 
Deive. nusiminė-!

Gitaysoii. 52 Higli št. ir W. 
Elm. 56 W. Elm St. Visuo
se kaino- gana darbininkiš
kos — nuo Š1.5U ir truputį

Iš tolimes- 
negalintic-

KELRODIS, 
nių kolonijų, 
sierns anksčiau ketverge ry
to pribūti į Alontellą. patar
tina iŠ Xew Yorko važiuoti 
laivu i Fall River. Laivas 
iŠ Xvw Yorko išplaukia šeš
tą valandą vakare, į Fall 
River pribūva apie septintą 
valanlą ryte. Iš F. R. i Mon- 
tellą tik viena valanda važia
vimo traukiniu. Laivu pa
togesnis važiavimas ir pi
giau.

Montelloii atvažiavus gat- 
vokalinis daužytis nereikės.

19H metu. <> m glškieji. di 
džiiinrojo sm>miii vedami i?; 
laikomi, prasidėjo tik 192d| 
m.. Mimieapolis. Miim. Tuos1 
kursus Įkūrė ir finansavo' 
šiauriniii Valstijų Kopera-

A'oltui. v;1] >iekima.-!
<>i -iaiiūia audra 
Ar būsi likimas?
Tamsybėms giedra.

Trakiikh

tainės. Jeigu priėmėju ant 
>t<>ties nebūtų, tni klauskite 
A mes St,. ir sustokite po nu
meriu 175 Ames St.

Tą: sumanymii prūiėū-
ka.~ ir narima pasiūlyti, kad ir 
ant tolinus panašių rimtų, ga
bių. -markių ir darbšėių dar
buotojui gauti, 
jų dar daugiau, 
bus jų daug.
-iii idėjos darbo vaisiui ir stip- : gį 
rios organizacijos. Taip-gi ir! Sj 
su finansais nebus mažiausios ' S

J . - ’ . . s>tongtis maut: 
O kada tik 1 

susilauksim gan- i įf “DARBININKAS”
366 WesvBroadway

So. Boston, Mass.

%

K

PIRMOJI LAKŠTUTE
NAUJOS DEVYNIOS DAINOS 

VIENAME SĄSIUVINYJE

iŠ Lakštute Karvelėlis Grybai
Našle Hs Gaideliai Močiutė
Kukuliai Rūtą sėjau Vakar vakarėlį

ro.- liaudies dainelė.- chorams. Pa-

TIS. Kaina tik 50c. Koralus, knygynams ir agvntams 
duodamas didelis nuošimtis. Reikalaukite tuojaifs. Pi
nigus siųskite kartu su užsakymais.

j*

'S.

žj

<yi

0

“DARBININKAS”

366 West Broadvay South Boston, Mass.

priemima- 
ir arneri- 

p.riėmimas 
- ir užsi

liks. Tai bu-- vienas veiks
nių suartinantis Lietum* ir 
{Amerikos lietuvius.

vninm i r*'kanda >. Xor< iri 
s<’an-ai buvo, bot publikos 
buvo pilna salė



KX5 ■n lihu vę ŪMUS
BROOKLYN, N. Y.

Darbininku domei.

LDK S, 12 kuopos nariams, 
kurie nebuvo susirinkime pe
reiki pirmadieni, šiuomi prane
šama, kad kitas’ šios kuopos 
ekstra susirinkimas bus sekan
tį pirmadienį, birželio IoaI. nuo 
7:30 vai. vakare, “Garso” na
me.

Kadangi pereiti] pirmadienį 
nespėta aptarti visus LDKS. 
reikalu.'. tai ir yra kviečiamas 
viršuj pažymėtas susiriiikimu<. 
kurin privalo ateiti visi nariai, 
nes Šiame susirinkime išimtina: 
bus svartsomi ateinančio darbi
ninkui sein o, kuri' bu> Šio 
nėšio pabaigoj, reikalą;. !><• tu 
turės būt galutinai iš.'prę'lii' 
delegato siuntimo seiman klau
sima' ir kiti s\ariiū' seimo Ik- 
riantis n i kakli.

Smaigu \ ra pažymėt . k;.-, 
pereitą p‘i ma<::en; a ū-ų k:? 
])oii įslraš-v naujas nary- _ j, 
mm ’ Dikinks. “I )z:mjzbl )rm: 
d/..’ a "t:' u-, kurio -'.■>■ m; - 
mūsą orimuizac’ joti bcabi-ji;. 
bus paaksl inim;: ir ki/s-u.' 
sveikiem.' lietuviams amlti ’ 
mūsą eile'. Tad 'ekai.tį y’:- 
madleni kmk'ln.'-datm'u.i m. .- 
jų norią.

Kp. Valdybai

ninllo gerb. J. Banio padainavo 
keletą lietuvišku dainą. Dai
nos patiko, nes buvo gražios ir 
keliančios vargdienio širdyje 
'inksmiausius jausmus. Kam 
tebūtu džiaugsmas žiūrėti į to- 

I <į gražu jaunimą pamylėjus, 
j movės lietuvių gražias dai-

i’irmą kartą Alontelie kalbė
to stud. Pranas Boblis. kuris 
manėt baigia teisią mokslą 
Bostone. Kalbėtojas gražiai 
'šuiškino lietuviškumo prasmę 
r teikė vaikučiams naudingus 
;.mokinimus.

I
, l’o tam sekė eilė.' ir dainos.
i tralą linksma buvo klaupti.
: uitu būtą visu vardus pami- 

ū: . bet iŠ tą. kurie y liūtingai
i;.’.- žymėjo buvo .Stefanija Kd-
1 katė, Vytautas Kašėta. Adol- 
j mrudas. Adelė Naruševičių

.. Ai'rmnaii'kaitč. Į 
evlčiutč ir kiti. | 

a t s n t. t. '’.em' į

t m ■ ,e<;: a - - ‘■Jonu ! 
vm ūa ;ą ui įu>ė 1 >ro- 
vmiusl Ūlai ė Trai-
Am Krušas. Lo-

riejo g\ vr. vei-

daug MepapfaetĄ dalykų* ku
rie sukelia, mintyse daug sva
jonių; nežinau ar aš galėsiu a- 
pie mūsų koloniją plačiau pa
aiškinti, tikrai kalbant šios a- 
pylinkės lietuvių gyvenimas 
neturi sau tikro pavyzdingo 
gyvenimo, kuris vestų prie laiy 
mingos ateities. Pirmiausiai 
reikia priminti, kad į šią kolo
niją atvykę lietuviai maž-daug 
visi bemoksliai, nes ir darbai 
eionais pavojingi, žmogus tru
puti prasilavinęs, čia nenori 
apsigyventi, nes jam gresia 
jiavojus ir iš antros pusės }>er- 
.'unkus darbas (anglių kasi
mas). Tokiu būdu šioj apielin- 
kėj visai mažai randasi prakil- 
nesnės minties žmonių, čia ne- 
.'igirdi jokių naudingų prakal
bų. niekas nerengia vakarų, 
nė vakarienių, nė išleistuvių, 
už .'uiauktuviii, apie tai nėra 
'Vajonių, žmonelės gyvena di- 
di iiam letargo miege, nors be- 
'.i-ik vi>i turi nuosavus namus, 
nuginu >avo kūdikius, bet ir 
i'iu mutu.'i didelis dvasios nu- 
yi;i>dma.'. vaikeliai neturi grą
žai.s pavyzdingo išauklėjimo, 
tėvai jų vEaimclavina, atsiduo
da bei vaikus atiduoda mokyk
lai auklėti. Taigi tokie kūdi
kiai panašūs į laukinius, netu- 
.! meilė.', mandagumo ir viso

Ainiem&” — 5 deL ir “M. D.” 
bendradarbių fondui 5 dok 
O kur parapijos; visoki reika
lai, kas metą ant bazaro dešim
tines ir daugiaus aukojo ir pa
čios dirba. Svarbesniam, rei
kalui pasitaikius sąjungietės 
šimtines aukojo, tik gaila, kad 

..nevisi jų nuopelnus įvertina; 
r yra ir tokių žmonių, kurie drįs

ta viešai pasakyti, kad sąjun- 
gietės dar nieko neveikia dėl 
parapijos naudos.

Birželio 2 d. š. m. M. S. 26 
kp. laikytame susirinkime, bu
vo ir klebonas kun. V. Vilku- 
taitis, kuris prisiminė, kad 
mūsų bažnyčiai reikalingas 
baldakymas — pageidavo, kad 
sąjungietės parūpinti] jį.

Nors šis darbas nelengvas ir 
reikalauja daug pinigų, vienok 
darbščios sąjungietės neatmetė 
jo ir nenusigando, bet trumpai 
pasvarstę pasižadėjo taip greit 
galima padaryti.

Apart kilt] klausimų, sąjun- 
gielės nutarė rengti išvažiavi-

Žinios iš Lietuvos

ROCHESTER, N. Y
Birželio 7 d.. 192b m. I 

vo< Vyčių bk k.toga 'ir 
ar t; ngą. au.e k. > -
Kovi.esterio. \ '.r. v:.
Trout'-mrm yrm < b atrijo 
labai daili. 1 le/.. r>. kr 
Vvči:ii-1os v.- : m m m;

i<\ OOs

dailll'S ateil: ! JeiliVO' \Ą - I “ Z' : J ;.......
čili'. Vilė;;, tk-'km ;: ;

■ .r -męro ’t ■ J e
ttiv.is _•< s:mr t. <ą m ••..<š-..- rū • ■

Papu tuvii'.. nėrė, k j. ■' • • ' ■■■''■ .....
J. K.-stkuJ-i' ;>• Vy-m v -mm ; \ '' ; ’’ 'Ė---'
pirmmirkas T. Palaiki' A.’J-ė-j !XJ ? ■ • . .ttr ■ ■ .p. m ,

mirsome

Aoresp

Kodelg: šiandiena mūsų sun
iuki' apsileidimas, 

ivs taip gTeitai ūž
avo prigimtus jaus-

suvu mylimą bočių kai- 
yra pasauly labai se- 

gražlausia. Tėvai, ar jum 
ena negraudu apleisti sa- 
lolus kūdikius, paversti 
i -tuvių išgamoms, išnai- 
juosc lietuvybės dvasią 
J-: kas šiandiena gali

- gaii juos padarą 
ir:aviai', jei n<

ai l-

M0NTELL0, MASS. . .
; •; , s. • ’ • • ' ' s ; ‘‘ i’ i i

Mokslo meto užbaigimo "mm' kiblias tiks
vakaras ' "■ ■ Įmik' kti-

kai ;i ii.uin .. k\... (ė ju~ s( m i. 
Erna< Barkus. kuris trmep;i’. 
išaišk ino \ :ii<;i!o tik'lą ir cTė; 
reikšmę. Po je knlbo< maža 
sis choras po vadovy.-tc vargo-

Buvęs

BALTIMORE, MD.

/- " oki-l i duokles.
A. Ramoška, ižd.

ST. CLAIR, PA.

<' pi ; mui'1 u a į >ie m ūsii ko- 
Ln.jos lietuvių gyvenimą.

lemą ir dno'nmną tinkamai 
j.nžyiiiėti: i;ii užimtų jierdang 
Įniko ir vietos. Taigi pažymė- 
entik svarbiausius dalykus, 
bi’ūi-m: Našlaičiu suselpimui 
paaukota virš G dolerius. Fe
deracijai o dol.. “Cleveland’o

jr seserįs, lietuviai, su 
kokį centą, siųskite ni 
antrašu. Kaip patarlė > 
)“Iš svieto jk) siūlą, o nučfj 
marškiniai.” Taip ir uųo 
po centą, o man šimtas litųj! 
jūsų dovaną išaukšto visij 
tariu širdingai ačiū. “

Su pagarba.

čiams, kad be jūsų pagelbos 
vieni neįstengsime nuolankiai 
prašome jūsų, kad kiek galė
dami paaukokit pinigų staty
mui namų. Aukas prašome 
siųsti sekančiu antrašu: Šiaulė
nai, Šiaulių apskrities, Teles
forui Reivydui, Litliuania.

Su pagarba,
Blaivybės Pirmininkas

Morkis,
pirmininkas V. Baniulis, Pava-‘ 
sarininkų Pirmininkas vargom i 
T. Reivydas, Darbo Eederaci-į 
jos Pirmininkas P. Januškevi- * 

i cius.
Finansų Ministerijoje įvyko . |

sidabrinių monetų varžytinės 
8 mil. monetų, dalyvaujant 
anglu, danų, prancūzų Ir olan
dų užsienio firmoms. Pigiau
siomis sąlygomis pasisiūlė da
li firma “Danijos monetų rū
mai.’ sutikdami virš paminė
tą monetų sumą padaryti maŽ- 
dauguž pusjieųkto milijono 1 
tų. Kuriai firmai bus pave 
’.a kaili jjiiiigus dar sunku p; 
'aky.,, nes finansų minister

NUBAUSTAS
ALYTUS. S. m. balandžio 

mėn. 22 dieną Alytaus Taikos 
teismas nagrinėjo laisvamanio 
p. Vyto-Vaclo Misiūno bylą dėl 
tikybos įžeidimo, išleidžiant 
nešvari] laikraštpalaikį “Dzū
kų Bizūnas.” Na, ir mūsų 
“didvyris” liko teismo nu
baltas 200 litų mokėti ir vie
ną mėnesį arešto!

SIDABRINIŲ MONETŲ 
VARŽYTINĖS

M.
Ūkininkų Sąjungos

LAIŠKAS iš LIETUVOS

Amerikos

a

sė-ius. Vilkuviščio apskritis.

TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

United American Lines

ūsu darna.-

r. viiu

Barvainis
o

na
i mm

nan t;

CLEVELAND, OHIO.

Iš sajungiečių veikimo.

■ikimu ir diiosnimm d<-l

u icr/-ijil:it <’.x //((s by 
ir to* uty litą

k’.iu- 
j-įžinio

nežinote.
;ad jūsų
t:.: iletuv 
riii šiamiit

$203
Iš NEW YORK’O į 
KAUNĄ ir ATGAL

u valkui nemoka iietu-
Nu ar čia nenutmoli- 

usios, ar ne juokai, su
guli susikulbėti. m-t ne-

ap'.ankyli sa- 
ažgr.ns 3 kle-

ii' mokyklas.
ar čia ne jū'ij

jažintivs negali atlikti, 
ką labai skaudu patiems 
;s. jei ’uenl jie truputėlį 
. litą; apie savo jaunas 

kaip ją tėveliui juo'

Šv. Andriejaus parapijos 
jaunuoliai yra labai gabūs bok

alu ai

tėvynes. n< 
nė kam na;

' sHypą že- 
murgus, liu- 

noriuihuro

■eue.

L E

urn

Tirs minėta

i pra

lok mani
P-lė

Jokūbas

erinus
stovį.

<la r-
sudainavo porą du

me

jau 
pil-

Ar nębutąi 
vaikeliai jum

pra i<a 11 
s J liūdi n 
bau

p-!es Bim 
siigra ji no

2ė naujus narius. Daugiau to
kių prakalbų.

Buvo užkviestas def tos die
nos mumis palinksminti p. M. 
Karbauskas, su savo mėgiamo-

prakalba. .Tinai buvo labai į- 
spmlingą ir gerai nupiešė drau-

ai vi'iems ut
ie; -?■ ir m v.

Jurgio dr. šios prakalbos bu
vo dei apvaikŠčiojimo Lietuvos

]>o ■Įiietij. Pirmiausia 
ant smuiko 
i šmoteliu

Chorams iliiotlnnuis indeliu nuošimtis.

A. BAČIULIS, 421 Siith Street, Sorrth Boston, Mms.

PARANKIAUSIAS
KELIAS

Norintieji dalyvauti šiame 
išvažiayime užsimokėkite iš 
laiko, nes tą pačią dieną, ne- 
Tus priimami. Mokestis vie
nas doleris ypatai. Galite už
simokėti pas šias nares: E. 
Žitkiutę, P. Štaupienę, S. Mu- 
Šinskienę. E. Urbšaitienę. Pa
skirtoji' dienoje visi susirinki^ 
prie lietuvių svetainės, aštuntą 
valandą, ryte. Vežimai išeis 
ku’ųi pusė po astuonių.

P. S., nut. rast.

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 7 d. Dainos choras 

turėjo išvažiavimą ant Gudavi
čiaus ūkės. Dainos choras 
priklauso Ilichmonto daliai.

Piknikas ne kaip pasisekė. 
Žmonių buvo visai mažai. L. 
D. K. S. 103 kuopos raštininkas 
mėgino prirašinėti naujus na
rius prie savo kuopos, bet ne
labai vyko, nes susirinkusieji 
velijo geriau baltakes “ susai- 
dūn” įstoti, negu Darbimn- 
kiškon brolyjon.

Labai pradžiugau užgirdęs 
šv. Andriejaus parapijos jau
nuolių. base bolininkų lietu
viškas dainas, kurios pine tik-

am- 
t viliu

BRIGHTON, MASS.

kurias atlaikė Dis
kai! i- pasakant gražų pritaiki- 

lamoksla.

DAUG UŽSIENIO FIRMŲ 
DALYVAUS MŪSŲ ŽE- 

MIĖS ŪKIO PARO
DOJE

ivo senu.' 
-us nuo psaugoti,
neturiu pmigų nors dėl ko- 

| .'iubeiė' nusipirkti, 
•ubai ir .'i-.'i-rį.' darbi- 
z.mcriai, kunigai, in- 
:r v:>os iabdaring:os

puGuvtuioki'.e nors

monis ]>aro<l
iioiiia. įvyks
24-2!) iin.tim
k;u ciiiidio susidomėjimo. No: 
vie’ą 'užsakymai jiriiminėjan

jau iipio 100 užsienio fin 
juos yra Parodos Komitetui 
teikusios. Be to. šių metų, pa 
rodonlaukiame iŠ užsienio ne
maža 'Vočių, kurie yj 

mūsų iirc-kybinia

Paskutmė veislinių gyvulių 
partija Ims nupirkta *Svo(iijoj 
š. m. Ibpos mėn. pabaigoj ir 
pargabnta Lietuvon rugpiū- 
čio k:T. pradžioj. Užsakymai 
jau pniininėjami Ekiu

j lauk-
p:m

e pmlaunavo 
kurios publi

kai labai patiko. Toliau.' p-nia 
Skudri'-nė dainavo, o jo< dai- 
no' skambėjo po visą salę, it 
kokios lakštingalos kabas. Po

Vilniais našlaičių ir surinkta
G.94. kurie buvo pasiųsti

<i<>g į Vilnių. Tuom syk 
pradėjo ir temti o žmonės 
nai užganėdinti išsiskirstė 
muosna.

ANTANAS F. KNEIŽYS
308 E. Ninth St., So. Boston, Ma

Laivas ■LITUANIA ' 21 Liem 
Laivas “EST0NIA': 11 Rmrp.

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway New York City

J LIETUVĄ
(per Angliją)

kaina 3 kipsos sugręttiniŲ 
laivakorčių

! i Kauną ir a t g a 1 ant
BERENGARIAir 
AQUITANIA................$215

iMAURETANIA...........$211
Pridniiis Taksa

Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.
Iš Bostono:

groim taiku. Išplaukimą! 
i. Keleiviai nepiliečlai p 
be kvotos varžymų. Vis! 3 

ari kambarius. Ne* 
rūmas. Puikus mai- 
prie vietos agentu.

northgerman 
~|XOYD= 
TEN IR ATGAL 
Nužeminta Kaina 
ĮLIETUVĄ

PER BREMENĄ
":nj klcsoj tiktai stateroomid

Apcicyvonę ateiviai grjžtan- 
bi'-uy 12 mėti., neturi 

jokiu sggrjžimui trukdymo.

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00.

Vėl Nauios Dainos



a D. K. S. CENTRO 
POSĖDIS

KS. Centro valdybos pas- 
is prieš Seimą susirinki- 

bus birželio 18, ketvergo 
7 š30, ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 

Malonėkite visi ir lai- 
susirinkti, nes reikės už- 

„„ Jpi keletą nepabaigtu reiką- 
taipgi rimtai pasvarstyti 

į -apie ateinantį seimą. Prašau.
A. Vaisiauskas, pirm.

VIETINĖS ŽINIOS
SEIMO RENGĖJŲ SUSI

RINKIMAS

ino Komisijos svarbus snsirin- 
. kimas įvyks, panedėlio vakare, 

birželio 15, 7:3ū vakare. Vyčiu 
kambariuos'. Visi nariai at
vykite su raportais iš savo dar
buotės.

V. T. Savickas, pirm.

CAMBRIDGE, MASS.

s *y'?r

ĮVAIRŪS SU T VARTM AT t oooooo oota——

Tenka susitikt su įvairių 1i SOUTH BOSTON SAViMGS BANK I 
žiūrų žmonėmis. Štai birželio i e $
2 d. š. m., kirpykloj teko g^-jl: Patikrinimas bankinių knygų ;t 
vytis su bolSeviku už tikyb.g| on.1Jiisb,s ,rinle„u|, 5io ,wnk„ ,iiv„,.n ,al|kr;!:!r,!v, ,,,, lt
r-nas Zvingilas, “Keleivio 1 
spaustuvės įsteigėjas, sako, kad 
nei viena tikyba pasauliui ne-, 
reikalinga, ypač katalikų tiky- ■ 
ba, nes esą kitos sektos bei ne-. 
tikėliai iš to piktinasi, pav. vie
ną karti} *jo akyse kinietis pa
ėmęs iš popierio padaręs kry
žių ir paniekinimui xsunrindęs 
kojomis, sakydamas, kad jis 
taip pasielgtų ir su katalikais 
žmonėmis. Taigi nors šioje ga
dynėje nėra baimės civilizuoto
se šalyse su anais, nes ačiū Die
vui vykdinasi Kristaus moks
las ir naikina Anti-Kristo 
spaudą, kurią skleidžia bedie
viai ir panašūs kiniečiui sutvė
rimai.

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925

.i Inu i j

EITRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

BUK ATSARGUS
M a:

NEPRALEISKkainus iilanii'. u

Kuomet bii.lav. 
pirmiausiai airi

NAMy SAVININKAMS
Lietuvis karpenterlvpentorius Ir ten

deris. I‘arbij atlieka sąžiningai ir už 
prieinamą kaintj. Kr»‘i|>ti«: J. TARU- DR. A. J. GURMi

„ (GUMAUSKAB) t

į 706 MMn St, Moat0^
( jĖaaapaa Bnadl

t

&
!f?

g

395 West Broadway 
South Boston, Mass.

JUOZAS M. VERVEČKA
LIETUVIS ADVOKATAS

TEL. So. Boston U6U8-^W.
LIETUVY8 DANTISTUI

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Batai 

("Kelalrto” name)
• Ofiso Valandos: nno 9 Iki 12,bho 

L :30 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 litera 
’Seredomia nuo 9 iki 12 vaL dina
• Subatomls nuo 9 iki 6 vak. N«N 
į įlomis nuo 9 iki 12 (pagal nūrt^'

SOUTH BOSTON, MASS
414 W. Broadway

PIRK BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

DR. PUSKUNIIIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 8 ponlatT 

T iki 9 vak.
889 Broadway, So. Balos.

TnL So. Boeton 2881.

Kiek pasirodė iš p. Žvingilo 
kalbos — jis jiilnai remia bei 
ivmtų kiniečio dorą, jeigu tik 
civdizuotoji valdžia nedraustu 
tą daryti.

Birželio 2-rą, 10-tą vai. vaka
re parėjęs radau duryse 23S 

. plėšikus, iš kurių vienas 
ė už laikrodėlio ir kirto 

. Auksini ]x>iliuką nutrau- 
nubėeo. Iš paša lies buvo 
tarnų ir tuojaus suarešta- 

Buta Jono švedo, li('tu- 
Daltar jis kalėjime, kaipo 
nuilstas. Teismas bus už 
dienu.

DEL SUSIPAŽINIMO SU KOSTUMERIAIS PARDUODAM
VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

į

IEŠKAU VARGONININKO < Tel. S. B. 0441 £

I F. J. KALINAUSKAS I
$

Tai. Bo. Boateomi

J. MACUONELL, MD.
GaUaia HuMalMU ir ttotmilM 

onac yiLANDoa: Rytai b ikHrnd.
Po pietų noc 1—4 
Vakarais nwt—0 

5M I. Broadvay, Bo. Boto*

ADVOKATAS ?
414 Broadway, So. Boston j

(Antros lubos)
Lietuvos V\ 

telis gerai 
sari jau loši 
visokiu tau 
8-nių di
lio 7-tą 
su lenk 
Mass.

&-

Tel. S. B. 2805— R.tt
Užm

PADĖKAVONĖ
FLOOD SOUARE PHARMACYJonas Vinickas

Nelaime. KARVELIAI PARSIDUODA

(SEYMOUR)

ki

40“-'T

f

/‘fino ralnndat:
nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir no.. 1 :90 
Iki 5 Ir nuo «:OO Iki 8 ▼*!. eitare. 
Ofiuns uždaryta* rcbn'o* vakarai* 
Ir ned^l d lentai*.___________

-f.
■Į OPTOMETRISTAS

South Boston. Mos.
itden<l|n S3S I korchester Aveniir

IiorclieMer, Mana.

t Išegzaminunju akis, priskirtu aki- 
-? i’.’iis. kreivas akis atitiesiau ir 
■g uniblijoniškose (aklose) akyse *u- 

grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D.
.<! 447 Broadway, So. Boston.

: PrrkP fu>-
/ jrausi vi:

<dės ir jumis :irHs!sy« 
Atsiusk 1<)c. 

roraj ir knygt; knt.nloga

i;.-iv i1<x Tplephonns: 0779-M.
< >-■<,, ’l'. 'cSu, Boston i jsp \\

S. BARUSEVIČIUS
Lle^n^ižkas G m bortu*, bnlnemnoto- 
>*, Reni Entnte Ir Putei K Notaras.

Į' ' Tel. So. Botrton 0823j T.H5TUVIS DANTISTAS 

DR, M. V. CASPER
Į (KASPARAVIČIUS) -----
Į 426 Bro*dw*y. South Boato*

X

PUIKIAUSIAS PIKNIKAS!

i-

LDKS

DAKTARAS I. LANDŽIUS

!?

'JNsIT’RYK)

i?

*

ta 
$

HAMAS ANT PARDAVIMO
s... > -k n,,.: ..;

I 
s

Ž 
s

vo visiem 
jojo kad lei 
kur tau! T.

vo Liet. V 
Kam ne k; 
kados urpas;

LDKS.' S 1 
kimą birželio 9-: 

..tai svarstė oyĮgi 
simus. Išrinko < 
krieio suvaž.’nvii

A. Jankau 
: narys, s: 

biznierius 
džhi huJvi 
nuo stogo i 
krūtinę, 

f pavojaus
Kooper 

L labai gerai 
| apyvartą. 
[' kaip tik apsi< 
[ St. dar randa 
L ku žydherniu. 
t kooperatyvėn 
f pas privati se 
Į ką A. Jankaus 
. gaili, bijo kad r

iš Cl.:- 1 </. C

•idm- B; it'ko.
ynės) ir. i bu-

Bes v‘< i bi-
'Iminėtu. Bet
:l r.eu’s:1 M 1 X i'

Pe-i
t* imi:

’ 4- T
n i e-

‘ 'kr—i ' Q g" ' < iriu-

Rengia N. P. P. M. Draugija 

Cambrldge. Mass.
Atsibus Birželio 14-tą d., 1925, 

Ant Navicko ūkės 
Norwood, Mass.

Kviečiame iš visu apielinkiu 
atsilankyti svečiu, kodaugiau-

gardžių užkandžiu. V:>i 
te pilnai patenkint:.

Rengėjos

DIDELIS PALENGVINIMAS 
ŽMONĖMS SU NUVARGU

SIAIS NERVAIS—NAU
JOS GYDUOLĖS

Daktarai kurie turi daug- metu 
praktikos sako, kad tos gyduolės 

yra rekomenduotinos dėl ju 
mokslino sudėjimo -nuo 

tokiu nesmagumu

Reporteris i
i

GAISRAS

Sį- Netoli nuo 1 
» Nahant.
g kontinent’
K gražus miest* 
B miesteli m 
W tolių už nr> 
K stogės liko 
g ras prasidėjo 

. 2:80 vai. klubo r 
. ki tyri n ė j i imi i 
>• gaisras pr;m:d';< 
t degančio em-nr^o.

t' HIGH SCHOOL 
f RETKALTNG \ Mr.RGATTP 
j Reni Estnto <<'.< 
’ Turi tlir>‘!i 
' er’lo mašinėlėm, f 
, ant 366 B mm!-a

Tetepbone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SH ALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigė* du Unlvarattetto 
OsrneU Univenity ra A. B. 
tt. W**hinfton ūnlv. ra LLB. 

“DARBININKO” NATO
(antro* ttoboal

886 Harvard St., Cnmbridg*. Hu* 
Tek Unlveralty 1+63— J.

AR TAU REIKIA MORGIČIŲ 
PINIGŲ? NESTR0KAV0K.

P. STANCĖLAITE 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
I'I<h1 S<|ii:irt* H<w>m 4

617 E. Broadvvay So. Boston, Mass
(Po Imperini Teatru,.

PE R S IK ELE Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas j; 
kreivis.

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

). A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Cambndge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalus pagal šeimv.ios nona.
Darba atlieku gerai ir sr.žirni

98jCambridge St.

NAUJANYBE! NAUJANYBE!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI Iš LIETUVOS.

Parduodame pigia:: uz tminą 20 centu

DARBININKAS”

3$ "West Broadway South Boston, Mass.

> 1 Mike Bluls, 501 Pine Hills St.. 
/’• MinersvHle, Pa. rašo: “Dėkui Tamsra'

i p. Zukairi, už jusi; stebuklingai sntst f , <ytas žoles, kurios mane sveiku padarė 
Z ■ Turėjau vidur::; >iid; sukietėjimų. skP y Jio nedirbimų. gaivos skaudėjimo, nak- 
/ . dmi« nemigo, diegtais viduriuose Ir nie- 
/ , ko valgyti nenorėjau, liet kaip aš su- 
J Raudojau Jūsų žolių du pakeliu No 
/ ■ 305A, tai tas visas nesmagumas r.uc 
({įmanęs dingo ir veliju kiekvienam žma

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė.. Rochester. N Y

VARGONININKAS

BRIDGEPORT, CONN.
PARSIDUODA 2-jų šeimynų 

naujausiais itaisimais namai.

Apdrausk
GYVYBĘ IR SVEIKATA
NUO UGNIES — Xa-

NU0 NELAIMIŲ -.'u 
tomui »i i i u. savo, namą 
ir tt. d*

NUO VAGIŲ—Visa kil
nia turtą.

fe

To) Mala 24»

GEORGE H. SHIELDS
811-812 01d South Building

294 Washington Street 
Boston, Mass.

Valandos: B A. M. Iki 5:80 P. K
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston
Telephone East Boston 11 190

Gyrenimo viela
37 Gorham Avenue, Brookline

Telephone Itegent G.1G8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po piety išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 34)8 E. Ninth Street. TeL So.
Boston 1696.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston Mass.

kaina5-
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę.

]<?'■>• šiuo adresu:
A. F. KNEIŽYS 

308 East Ninth Street
So. Boston, Mass.

Tel. B. B. 1686.

n į

18 METŲ SOUTO BOSTOffl

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAI

199* W. Broadw»y, So. Botai
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 i.mk.

BOSTON’O DRAUGUI 
VALDYBŲ ADBI

ŠV. JONO EV. BL. PABLP. 
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ise evoliucija dėstoma -taip, 
Ikąd nurodoma faktai už ir 
: prieš evoliuciją. Bet katali
kų šviesuomenės opinija yra 

greitą pavasari Teimes- pikius anti-cvoliucinius 
yalstija perleido įstaty- Įrtat>mus, ^IUJe 
ūiŠriandžianti viešose mo- irnnessee valstijoj.

HBELĖ BYLA DEL 
^EVOLIUCIJOS

išleisti
^.JSr’audžianti viešose mo- 
ĮjskĮdše mokyti evoliuciją, 
penos higb. schoolės moky-į 
^as mieste Dayton. Trim, j 
rasikalto prieš tą Įstatymą ;

^..traukiamas atsakomybėn. I 
šasikaltusis mokytojas

PAMINKLAS VALANČIUI
! Lietuvoje susitvėrė komi- 

t . tetas vvskupui Valančiui pa- 
' 1 ■ 

S’-.-Scopes. jaunas. 22 m. am- į 
us, vartojo savo klesoj j

|vadovėli “A Civic Biology. ’ 
|kįūr išdėstoma evoliucija.Tas

^^^.ovėlis mokyklos adminis- 
pĮrae-ijos nebuvo pakeistas ki- 
Ku ir tuomi jis teisinasi savo l;1(Lie 
^nesilaikymą įstatymo.

traukimas sakyto mo- 
tsakomybėn sukėlė 
Amerikos visuome- 

^oliucijos šalininkai 
ė pavartoti šią progą 

oti mirtiną smūgi visam 
-evoliuciniam judėjimui.

h^^šįvairiose kitose valstijoj 
pelnam a. prie pra vedimo to- 
^Įb^tatymo, kokis yra per- 

eO-as Tennessiee valstijoj.
ęliucijonistai pasiryžo ne

remti prasikaltusi mo- 
Yįį^oją. bet ir varvtis prie to.

anti-evoliucinį Įstatymo 
^atkelti į AugščiausijĮ Teis 

į/'ka'd išneštų sprendimą 
tekis įstatymas nesiprie- 

l^aįrkonstituci jai. Kad a u gi 
^ągšciausysis Teismas pri- 

£žhio privatinių mokvklų 
ą nekonstitucijiniu. 

apar tas pat Teismas gali pri- 
^pažinti ir anti-evoliucini i- 
ffetatym ą auti -k oi i st uci n i u.
ĮĮ/A-Tnerican Civil Liberties 
Bbmon, kuri turi savo ofisą 
Wew Yorke. apsiėmė moky

Scopes’o bylą vesti. Pa
rūpino garsiausius advoka
tas. Mokytoją Seopesą 
"gins buvusis prie prezidento 
j^lsono valstybinis sekreto-

Irninklą pastatyti. L komite
tą. ineiua vyskupas J. Skvi
reckas. pirm.. A. Smetona, 
vicc-pinn.. kam J. Tumas, 
ižd.. M. Biržiška, sekr., K.

_us. ’narysk. Iždininko 
is: Aleksoto gt.~6, Kau- 
Komitetas išleido atsi

šaukimą. kur sako, kad Va
lančiaus "myrio penkių de
šimtų metų sukakti minėda
mi. štai suskatome dabarti
nėje mūsų sostinėje Kaune 
pastatyti jam iš patvarios 
medžiagos paminklą.• ’

Kaip kiti visuomeniški 
darbai buvo atlikti liaudies 
sujungtomis spėkomis, tai 
tai]) ir paminklas Valančiui, 
sakyto komiteto nuomone, 
švioiioinenės Įjudintas liau
dies turėtų būt pastatytas.

"Jei mūsų piliečiai lietu
viai sumestų nors po pusę li
to. jie nieko nepajustų, o 
paminklas jau būtų toks, 
kuriuo galėtų ir Europa pa-

^p^tdv. Darrov. Jie savo pa- 
ariiiavimą, suteiks veltui.
fTą byla susiindomavo ne 

Suv. Valstijos, bet ir 
civilizuotas pasaulis.

; Chicagog “Nąųjienos”/ 
inim. 13i> gri^ąžinę tą^kad-Į 

x / T?J ; • “klerikalams” visupmeninK.

traic TviTnz^ii’zn.i ivr lonlzm nnn- - . . • ~ >•-~ ’
giajar vi^ęouienei neseka.
Teip-gi aiškina, kodėl ;taip 
yra. Girdi “klerikalams se
kasi ne dėlto, kad jie turė
tų daugiau jėgų, bet dėlto, 
kad pas juos yra organizuo
ta vadovybė.J ’ Kai dėl “kle
rikalų” nuveiktų darbų, tai 
sakytas laikraštis rašo:

“Ypatingai didelę paramą 
klerikalai yra suteikę savo 

• vienminčiamš 'Lietuvoje. 
Į Klerikalinėms .. mokykloms 
i Lietuvoje, klerikaliniems 
Į moksleiviams ir kitokiems 
Lietuvos klerikalizmo reika
lams jie yra surinkę iš žmo
nių daugybes pinigų <ia, 
Amerikoje, jie irgi yra pri
steigę visokių savo organiza
cijų ir įstaigų, su kurių pa
gelba jie prieina prie minių, 
daro įtaką į jaunuomenės au
klėjimą ir tt.”-

O ką veikia ir ką nuveikė 
“pažangioji” visuomenė? 
Pasak “Naujienų” “Nė A- 
inerikoje ji (‘pažangioji’ vi
suomenė) nieko žymesnio 

i nenuveikia, nė Lietuvos dc- 
įmokratijai nesuteikia kiek 
j stambesnės paramos.” 
! Nelab senai “Darbinin
kas” polemikoje su “Nau

jienomis” išrpdinėjo laisva- 
; maniui ^griaųnąnčįųs daripųs. 
Tada “Darbininkas” nuro
dė, kad vienas didžiausiųjų 
laisvamanių; . destrukcijos 
darbų buvo, tai t.as, kad jie 

bių darv*tojais ir pašto- padarė savo sekėjus nevai-

kais francūząįfįr lenkai daųj 
giausia dega tautiniu fana-: 
tizmu. Jų fanatizmas neturi; 
rubežių. Nesuvaldo jų fana
tizmo nei jokie tarptautiniai 
judėjimai, nei religija, nei 
socijalizmas, nei pagalios 
mokslas.

Šį pavasarį Varsavoj ati
darytas francūziškas institu
tas. Prie tos progos Franci
jos mokslo vyrai atsiuntė 
lenkams sveikinimą. Tas 
sveikinimas, tai fanatizmo 
žiedas — nesvietiškas krikš- 
tavinias apie savo užpelnąs 
ir dorybes ir nuodais spiau- 
dymas į kitus. Tame doku
mente sakoma:

"Germanizmas ir toliau 
pasilieka didžiu pavojum, 
prieš jį todėl, ne prieš jo au
kas pasaulis privalo apsisau
goti. Iš savo pusės Franci- 
ja nedaleistų to. kad viduri
nės Europos tautos, paliuo- 
suotes ]tergalės dėka, gautų 
savo neprigulmybės pamaži- 
nimą. Jų tautinis gyveni
mas pri valo teketi visoje pil
numoje. Jų teritorijos ir jų 
rubežiai turi būt čielybėje. 
Tikra ir patvari taika gali 
būt atsiekta tik ta kaina. 
Liesti bile kuriuos politinius 
pamatus, reiškia kėsintis ant 
visos budavonės.” t .

šitaip kalba neisikarščia- 
vę politikieriai bei laikraš
tininkai. bet mokslu vyrai.

Europos didžiausiais ne
teisei

GAMTA, JOS TURTAI IR ŽMOGAUS 
REIKALAI

ba geniausiai imo-ū 
mų h įil&fciausiai atsilie
pianti į žmogaus tikėjimo 
supratimus.

Visi dalyvautojai šioje di
delėje iškilmėje duoda di
džiausią pagarbą ir neapsa
komą meilę mūsų Išganyto
jui tame Sakramente Jo 
Meilės. Bažnyčia nieko ne
apleido kas būtų reikalinga 
delei išreiškimo didelės mei
lės Švenčiausiam Sakramen
tui. Nesuskaitytos daugy- 

n.u±xti:bės šviesų kui’ios apsupa al- 
mūsų Išganytojas, davė pcr[toriam namelį, kuriame Iš- 
Paskutinę Vakarienę kaipo ganytojas gyvena, gėlės ku- 
maistą mūsų sieloms, ir per i-įos puošia altorių, giesmės, 
kurią Jo neišdildomą meilę kurios kyla garbingame 
garbiname Jį savo altoriuose skambėjime, visa parodo gi
li* per Šventąją Komuniją tikėjimą ir Dievotumą 

I priimame Jį į savo širdis. Bažnyčios ir jos ištikimų vai
Dievo Kūno diena tai ne,kų prie Jėzaus Švenčiausia- 

sukaktuvės įsteigimo Šven- lne Sakramente, 
čiausiojo Sakramento. Di-Į r..,
ūžiame Ketverge, kaip kiek-|+ ^durnas tikėjime, parody- 
vienas išmokintas katalikas 
žino, buvo tai diena kurioje 
Viešpats permainė duoną ir 
vyną į savo Kūną ir Kraują, 
ir įsakė savo Apaštalams ir 
per juos savo sekėjams kuni
gystėje. “Darykite tai ma
no atminimui." Bet Didy
sis Ketvergas esti Didžioje 
Savaitėje, laikas nuliūdimo, 
kuomet žmonėms širdys sun
kios ir mintys pilnos nuliūdi- 

jino atsiminus Išganytojaus 
skausmus ir mirtį. Todelei 

■ idant sėkmingai ir garbingai 
apvaikščioti įsteigimą Šven
čiausiojo Sakramento su di
džiausia iškilme ir dievotu 
mu, Bažnyčia paskyrė ypa
tingą šventę . pagarbinti 
Švenčiausią Sakramentą, bū
tent ketverge, sekantį Šven-

wiwomt
<■ . iri.. —f— -.//■.

Per šią oktavą, rDiėv6 Kū
no Bažnyčia iškilmingai 
šventė didelę ir garbinga 
įšventę, kuri yra paminėji
mui įsteigimo Švenčiausiojo 
Sakramento. ‘‘Dievo Kūno” 
reiškia Gyvuojanti ir Gyve 
niiną duodanti Duona, kurių

priimame Jį į savo širdis.

tas per šias iškilmes meilūs 
delei Švenčiausio Sakramen- 
to Dievo Kūno šventėje esti 
jausmingos. Per šias dienas, 
mūsų Viešpats esti paimtas 
meilingomis rankomis nuo V
savo altoriaus sosto, įdėtas į 
auksinę monstranciją ir ne
šamas savo kunigų didžiau
sioje iškilmėje per bažnyčią 
ir miesto gatves, apturėti pa
garbą tūkstančių priklaupu
sių savo ištikimųjų vaikiu 
Pirm Jo, barstydamos gėles 
eina mažos mergaitės, pas
kui Išganytoją eina kunigai 
ir dievobaimingi žmonės, 
siųsdami savo karštus dūsa
vimus.

Žiūrėdami su meilės pla
kančia širdim ir spindinčio
mis akimis į 'šį reginį, neil-

fthonių.’ ’ ‘Jeigu ^netikėlis 
klaustų, kaip tas aklasis 
žmogus kuris sėdėjo šalie 
Jenko kelio: “Kas čia?” 
jam būtų duodamas atsaky
mas tais pačiais žodžiais, ku
ris buvo duodamas aklam: 
“Jėzus Nazarietis praeina.” 
Jezus ištikrų jų praeina pasi
slėpęs Švenčiausiame Sakra
mente.

1 Mintys meilės ir troškimo 
randasi mumyse kuomet žiū
rime į Dievo Kūno iškilmes, 
ir mūsų širdys plaka atmini
mais apie praeitas Dievo 
Kūno iškilmes. Visame pa
saulyje, tas pats reginys atsi
kartos tūkstantį sykių Dievo 
Kūno dienoje, duodant pa- 
peikimą pasaulio netikė
liams, ir priraukiant katali
kus arčiau ir arčiau prie 
meiles, kuris atėjo į pasauli 
išgelbėti žmoni jų.

Supratimas apie didumų 
turto, kurį turime katalikų 
tikyboje pasirodo šiame gar
bingame laike, Jėzus praei
na pro šalį, priimtas Šven
toje Komunijoje, pagarbin
tas tūkstančiais priklaupian
čių žmonių ir suteikiantis 
žmonijai savo palaiminimą. 
Dievo Kūno dienoje esti at- 
vaizdinimas, kalbant tokioje 
prasmėje, tos amžinos dienos 
kuomet, prieš didelį Baltų 
Sostų, tikimės klūpoti ir da
lintis gerumais, kuriuos Die
vas prirengė tiems, kurie Jį 
myli, ir būti pripildytais 
džiaugsmu, “Kurį niekas 
nuo tavęs neatims.”

Putinėlis.

X
33
•Vi?

?,S

tai ir troškimai buvo nelyginant botagas, kurs 
paplakė žmogų dirbti, ieškoti naujų žemių, da
ryti išradimus, ingyti daugiau turto. Žmogus 
nesitenkino tuo, kad galėjo maitytis, apsirėdy
ti ir turėti pastogę. Jis panoro gerai maitytis. 
gražiai rėdytis ir užsimanė patogios pastogės.

Matant žmogaus darbo ir pastaugti vaisius, 
galima daryti išvadą, kad galų gale gamta nėra 
šykšti, kad-žmogus per savo darbą gali paten
kinti ir kūno ir dvasios reikalavimus ir kad tas 
žmogaus kūno ir proto prakaitavimas jam išei
na geram Gamtos nepatogumai ir reikalas žmo
gui dirbti, suteikia jam sąlygas, kuriose jis iš
dirba savo kūną, būdą ir ingija discipliną.

Negali būti kalbos apie tai, kad per darbą 
žmogus gali atsiekti pilną palaimą ant žemės.

Kada žmogus alkanas arba jam šalta, tai jis 
dirba, kad pasisotinti ir apsidengti. Jis laidau 
alktų ir šaltų, jei nedirbtų. Bet darbas alsina 
žmogų, nuvargina jį. Reiškia atskirai žmogų 
imant, jį vis rasi su bėdomis. Tik bendrai pa
žvelgus i visli žmoniją, aišku darosi, kad per 
darbą žmonija kįla, progresuoja ir didina ger
būvį.

Gyvuliai teip-gi turi kovą vesti. Bet jų ko
va už būvį žymiai skiriasi nuo žmogaus kovos. 
Jei gyvulys nori išlikti šaltuose kraštuose, tai 
jis užsiaugina ilgas ir šiltas vilnas, arba užsiau
gina taukus. Žmogus-gi. kad nešalus ar nesu
šalus. kuria ugnį, stato namus, siuvasi drabu
žius. Kai gyvuliams priseina kovoti, tai jie už
siaugina ragus, iltis, kanopas, nagus, geluonis. 
Žmogus-gi dasiprotėja griebtis vėzdo, dirbdytis 
saidoką ir vilyčių, paskui šautuvus, kulkas.’ 
Žmogus ir gyvulys šitaipos, savotišku būdu, ko-1 
voja už būvį ir išlikimą ir taikosi prie aplinky
bių.

Žmogaus kova su gamta nesibaigia ir ji nė 
ra vienintelė žmogaus kova. Bėdą padidina fak
tas, kad žmogus su žmogum siįaikerta. Kai žmo
nių reikalai daug maž vienodi, tai du žmonės už
simano to Imties daikto. Čia tada kįla interesu 
priešingumas. Kįla ginčas. Tą ginčą prisieina 
išrišti. Tada čia kįla klausimas apie teisybę ir 
neteisybę, apie teisingumą ir neteisingumą. At
siranda doros klausimas.

į.-., kad. nėra

gausi, nei šykšti žmogui. Išparodyfa, kad gam
toje žmogui visko yra, tik jam priseina pasi
darbuoti. Gamta ir žmogus galų gale nėra prieš
giningi, neprieteliški elementai. Kitaip sakant 
gamta ir žmogus gali bendrauti. Panašiai yra 
susidūrime žmogaus su kito žmogaus interesais. 
Yra priešingumų, bet galų gale žmonių intere
sai gali būt subendrinti. Ten, kur gamta ir žmo
gus bendrauja, tai ten nekįla klausimo. Teip- 
gi ten, kur žmonių reikalai yra bendri, nekį
la klausimų. Tokiais dalykais tada žmonės ir 
nekvaršina galvų. Žmogus užimtas tik tuo, kur 
yra skirtumų ii- interesų priešingumų. Nere
tai žmonės įsižiūrėję vieni į žmogaus kovą su 
gamta ir į žmonių tarpusavius susikirtimus sa
ko, kad gamta yra žmogaus neprietelka ir kad 
žmogus žmogui yra vilkas. Bet pažiūrint ir į 
kitą medalio pusę, prisižiūrint į gamtos turtus 
ir į žmonių bendrus reikalus, tai vaizdas nėra 
taip blogas. Žmogus kariauja su gamta ir daug 
laimi. Žmogus su žmogum stengiasi pagerinti 
santikus ir pastangos nėra be vaisių. Žmogus 
kovodamas su gamta išrado ugnį, drabužį, na
mus, laivus, užkinkė darban vandenį, vėją, elek
trą ir tt. ir tt. Kai reikia sutaikyti žmonių prieš
giningus klausimus, tai išdirbta supratimas a- 
pie gerą ir blogą, apie teisingumą ir neteisin
gumą. išdirbta įstatymai, įsteigta teismai.

Tą dvigubą kovą žmonėms priseina vesti 
vien dėlto, kad gamtoje nėra užtektinai gatavų 
reikmenų. Jei sakysime gamta būt taip gausi, 
kad visko būt tiek, kaip pavyzdžiui oro, tai tos 
kovos nebūtų. Iš vienos pusės žmogus daro pas
tangų harmonizuoti (sutaikinti) savo reikalus 
su gamta ir žmogaus su žmogum. Ir vienu ir ki
tu žvilgsniu žmogus darė progresą. Bet iš kitos 
pusės ir bėdos didėjo. Žmogus, vieną norą pa
tenkinęs, pajuto kelis kitus norus. Žmogus įsi
gijęs namą, nori įsigyti ii- automobilių. Tuo 
tarpu vėl žmonių skaičius didėja, surėdymas keb- 
lėja ir santikiai painyn eina. Jei žmogus ir im
tų tenkintis mažesniu turtu, tai žmonių skaičiui 
daugėjant, visvien santikiai kėblyn eitų. Taigi 
susikirtimas tebetiks ir harmonija (pilnas su- 
bendrinimas) nebus atsiektas.

Minėjome apie ^dvigubą žmogaus kovą —- jo 
kova su gamta nežmogaus su žmogum. Yra, vie-.

Žmogus nuo pat savo užgimimo iki pat savo 
-kutinės valandos šlakuoja įvairių reikmenų, 
aku r ių reikmenų gamta gausiai yra suteikusi, 

kaip va oras, vanduo. Kitoms reikmenoms į- 
gyti žmogus turi pasidarbuoti.

Yra sakoma, kad gamta bei žemė yra mūsų 
motina ir visko mums suteikia. Sakoma, kad 
gamta yra gausi, visokių gerybių joje apsčiai y- 

alima sakyti, kad gamta yra gausi, bet tik 
iai- žvilgsniais. Gi kaikuriais žvilgsniais 
yra m-t žiauri ir labai šykšti.

ie daiktai, kurių žmogus gauna iš .gamtos 
langų, nesirokuoja jo turtu. Tokių daik

tų žmogui nereikia taupyti. Turtais vadinama 
daiktai, kuriems Įgyti reikia darbo padėti ir 
kuriuo- žmogus taupo, arba kitaip tariant žmo- 
g:i< tokiu< daiktus ekonomizuoja. "lodei tie daik
tai yra ekonomiški turtai. Oro gamta yra vi- 
>iems gausiai suteikus, orui Įgyti nereikia dar

iai imis, nors .jis yra reikalingiausia žmo- 
ikmcii;i. bet jis nesirokuoja ekonomišku 
Tas pat yra su saules švies a, lietum ir 
i- daiktais.
natinės žmogaus rcikmenos yra maistas, 
s ir pastogė. Ne visuose žemės kraštuose 
:tai lygiai svarbūs. Šiltuose kraštuose, 
a žiemos, žmonėms drabužių ir pastoges 
•eikia. Maisto gauna ir-gi be vargo, nes 
gausybės vaisių, riešutų ir kitų valgomų 

Bet tuose kraštuose apskritai imant 
nepakito kultūroje. Progresas apsireiš- 
kur žmogui prisiėjo už būvi kovoti sun

kiam negu šiltuose kraštuose. Tokiu būdu išei
na. kad darbas yra svarbiausia žmogui sąlyga ei
ti progreso keliu.

Žmonės, apsigyvenę šaltesniuose kraštuose, 
turėjo pradėti kovoti už būvi. Pradėjo jie pri
versti gamtą išduoti jam reikalingų reikmenų. 
Žmogus kovoje su gamta laimėjęs keletą^ kovų, 
patenkiuęs keletą reikmenų, Jis įsismagino, pa; 
juto pergales saldumą ir reikmenų patenkinime^ 
smagumą ir turėjo noro tęsti kovą. Tuo pat lai
ku jo apetitai, jo troškimai didęję.->7 Tie apetį

P'

Daug kalbama apie užpel
nąs aušrininkų. Mes nei kiek 
nenorime tų jų nuopelnų ma
žini i. Bet aušrininkams dir
vą prirengė vyskupas Va
lančius. Jei ne didvyriška 
Valančiaus darbuote, tai gal 
nei aušrininkai nebūt pasi
rodę. Tad tesistoja Kaune 
puiku.-, visus lietuvius džiu
ginau! is ir Kauną‘puošiantis 
paminklas Valančiui.

Me< Amerikos lietuviai nei 
viename svarbesniame Lietu
vos darbo neatsilikome. tai 
eiisme talkon Lietuvos lietu
viam-. Valančiui paminki;] 
statuti. Del geresnio pasise
kimo t<> vajaus varymą tur
būt turės pasiimti Federaci
ja. Bus indomu pamatvti. 
koki.-; dali paminklui rcika- 
lingu pinigų sudės Lietuvos 
lietuviai ir kokią dali sudės 
Amerikos lietuviai. Alums a- 
merikieč-iams būtų didelė 
garbe, jei mes sudėtume tiek 
dolerių, kiek Lietuvoje su
dės litai.

gamt;

a

k ė

3

i

turi

?
OBvoliucija yra tai moks- 

spėjimas (teorija) a- 
augmenijos. gyvnlijos ir 
alios žmogaus išsivystv- 

IfU Vra. sakoma, kad iš že- 
ųjų rūšių augmenų ir 
ų išsivystė augštesm'< 

Yra mokslo vyru sa 
čių, kad šita teorija yra 

aprodyta ir ją reikia pri- 
ŽMŽ tiesą. Yra mokslo 

kurie tą teoriją laiko 
yta. Katalikų Bažny- 

■^ąipir kiekvienas moks- 
^ėtojas, neįrodytą, spė-

Jąįko teorija. Katalikų 
i jose bei univdrsitetuo-

Maine valsija yra svei
kiausia valstija iš visų. Ap
skritai imant vidutiniškas 
mirimo amžius Suv. Valsti
jose yra 44.9 m. Gi Maine 
valstijoj vidutiniškas miri
mo amžius yra 52.5 metų.



Kūdikio Drapanos

Pipiras.

Žemaitis

Anykščiai, 1925-1-2.

Vincas Silpnutis

Aš jaunas drebu ir baisiuosi viskuo...
Kas žudo brangiausią man viltį;
Aš noriu mylėti kurs brangus asmuo, 
Kurs skaisčią, nekaltą tur širdį...

Baisu, kuri skęsta purvuose barnių, 
Nes joje tamsa viešpatauja;
Ar švisters saulelė tarp josios ainių 
Kur keiksmas nuolat nepaliauja?..

W0RC2STER, MASS.
“Darbininko” 62 numeryje

Teskamba mūsų jaunystės dainos 
Su jų svajonėms, viltimis, 
Nes juk pasaulis kasdieną mainos — 
Banguoja jūros vilnimis...

Duok taiką, o Viešpatie Dieve, šeimoj;
Duok laimę krisleliui tautos!
Lai dega mums meilė širdy jaunoj...
Aš trokštu brangiausios taikos!. .

suvažiavimas.

«*MW

A. J. J., pirm.

savo kuopos didintojus ir • Ųž surengimą, aišku, garbė Po susirinkimo ir vakarie-

veikejoms ir veikė-

seimą

į-;?? 5f PPP;P~-P7V 7.: £ t- Y ^y_ ;

nes turėsim daug reikalų ap
tarti ir seimui sumanymus pu 
siūlyti.

X-& ,

Soąsiašėlajš 
kad wor-

rinkta p-nia Jankiene ir p. 
J akas.

Išrinkta naują valdyba 
•ateinantiems metams r pirm. 
J. Jaroša, vice-piim. J. Gli- 
iieekis, rast. J. Verseckas, 
ižd. V. Jakas, iždo glob.: O. 
Smilgienė ir J. Ješkelevi- 
čius.

Susirinkimą vedė p. Jaro
ša, vice-pirmininkavo V. Ku
dirka^ o raštininkavo A. Na
vikas.

Susirinkimas pasibaigė a- 
pie pusę po šešių.

Bankietas
Susirinkimui pasibaigus.

L. D. K. S. 1-mos kuopos, 
pirm. J. Jaroša užkvieČia vi
sus delegatus į kitą kambarį 
ant vakarienės, kulią buvo 
paruošę didžiai Darbinin
kams gerbiamos veikėjos:

Guzevičienė ii*

ijj. D. K. S1ŽO kuopos įvyks 
ppsmetinis susirinkimas neda
lioj, birželio 21 d. š. m., tuo- 
jąus po pttū 
parapijose- 
yyabansia Avė. ’ Kviečiami ri
si atsilankyki ir užsimokėti už
silikusius už; “Darbininką” 
mokešciųs^hes Darbininkų Są
jungos seimas čia pat ir yra 
pageidaujama, kad visi nariai 
būtų iki seimo pilnai užsimokė
ję, kurie nori skaitytis Darbi
ninką Sąjungos nariais ir tui$- 
ti pilnas teises, visi ateikite į

daug 8v*ėi$; da$vav^ ir < 
džiaigerb. ksu. P. Z&( 
Md*, 3 Wet> N. Y. Jis, vi-

kpnęipajp. kųm> Vasys p»U

M*

Naujos Anglijos L. D. K. 
S. apskričio suvažiavimas į- 
vyko sekmadieny, birželio 
14, So. Bostone. Atstovų 
buvo apie keturiasdešimt:
visi tikri darbininkai ir pilni 
organizatyvės dvasios—-kiek
vieną pakeltą klausimą dis- 
kusavo gyviausiai ir atvi
riausiai.

Išduotas raportas iš buvu
sio geg. 30 d. išvažiavimo: 
Pasirodo, neatsižvelgiana 
ant buvusio keistoko oro tą 
dieną — pelno liko arti po
ros šimtų doleriu. Vienok 
su tuo nepasitenkinta, ir ra
portą priimant, nutarta 
rengti kitą išvažiavimą, gra- 
žiąjame Lovell'io lietuvių 
parke, rugpjūčio 29-30 dd.

Nutarta rengtis prie dide
lės darbuotes ateinančią žie
mą: daryti vajų ne vien" tik Jarošienė, 
narių prirašinėjimo, bet Marksienė. 
taipgi ir gerosios spaudos Vakarienė buvo tikrai ka-
platinimo. Išrinkta organi- rališka: retai kada panašios 
zatoriai ir nutarta, kad vakarienes pasitaiko net ir j ir ragino visus stoti į bendrą 
kiekviena Naujos Anglijos ; pačiuose seimuose, arba tik-!kovą už darbininkii būvio 
Darbininkų kuopa išrinktų riai surengtuose bankietuose. pagerinimą.
O«. W VL.'-Lj. - .. V SS A. SS s/ A... ............ XX .vvxxcxxxx/

spaudos platintojus arba ki- Į priklauso L. D. K. S. 1-mai nūs delegatai skirstėsi namo 
tais žodžiais sakant*—soči-f kuopai ir jos nenuilstan-'kupini darbininkiškos dva-
jalio akstino būrelius. tiems

Daug svarstyta apie pačią jams.
Darbininką organizaciją ir Ta vakarienė, vakarienė- 
pagaminta ilga eile seimui je išreikštos darbininkiškos, 
rimtų ir konstruktyvių ineši- ugningos, darbininkų klausi
mų. mą kurstančios' ir keliančios

Delegatais į seimą iš- mintys — įrodė, kad sveika

kėtai pakėlė balsę kaip buvo 
liūdna' persiskirt su savo tėviš
ke ir kiek W turėjo pakelt 
atvykę, reikėję .ūąug tvirty
bės ir energijos ir V t Gerb. 
kleb. kun. P. Z. nepamiršo ir 
lietuvių našlaičių Vilnijoj, kū
ne kenčia tironišką priespau
dą ir neša sunkų lenkišką jun
gą: ragino vėsus aukoti ir pats

idėja, paremta gerais norais, 
gali aukščiausius kalnus nu
versti; gali visokius savo 
priešus pergalėti ir eiti pir
myn it didžiausias uraganas.

Vakarienėje kiekvieno de
legato reikštos mintys kūrė 
nenuilstančio darbo ugnį: 
kiekvienas delegatas žadėjo 
padidinti savo darbo vaisius

sius ir neišsemiamo pasiryži
mo dirbti- visuomenės labui 
— traukti kiekvieną lietuvi 
kataliką po Lietuvių Darbi
ninkų Koperatyvės Sąjun
gos vėliava.

Reporteris

Aukotojų vardai

Batins^ Adolfas $5.00; po $2: 
kleb. P. Zabiela, Aidukevičius 
Vincas, Velička Vladas; po $1.: 
Matulaitis Jonas, Kazenauskas 
Vladas, Stoškus Juozapas, 
Pazniokas Ramonas, Velička 
Petras, Masiliūnaitė Viktorija, 
Dargužis Antanas, Veželis Ka
zimieras , Stonkus Vincentas, 
Narutavičius Pranas; po 50e.: 
Nasvdavičius Simonas, Mali
nauskas Jonas ir Asanga, Auta 
nas.' Viso $23.50,

Pinigai pasiųsti J. M. Vysku
pui Karevičių, kuris suteiks ne
laimingiems. Tegul šis pavyz- 
dii? bus dėl visų lietuvių, ypa
tingai kurie pamiršo savo tėvy
nę Lietuvą,

Gerb. kleb. kun. P. Zabielai 
tariame širdingiausią ačiū už 
prakalbas ir kitus dėl mūsų pa- 
tamavimus.

Heikhnerietis

Šė, W dageli, kun, Vasįuj. bū

nant Westfielde privatiškai 
kas laišką prisiuntė ir jį skau
džiai užgavo, bet gerb. kun.; 
Vasys tam žmogui ar moterei 
dovanojo. Patartina “Vytau-. 
to Sūnui” lankytis į susirinki-; 
mus, tada sužinos teisybę. “V. 
Sūnus” nesužinojęs tikrai 
lyko sumelavo ir palietė spau
dą be reikalo, iš kur laisvama
niai turės progos pasijuokti. 
Prie to da “V. Sūnus” pažyri 
mėjo, kad “A. L.” aprašė kun,' 
Vasio pamokslą. /Malonus ąp- 
sireišikimas, kad “A. L.” virs-' 
ta į kataliką, bet aš abejoju ar 
“A. L.” su pagarba tą pami
nėjo. “Vytauto Sūnus” berei- 
kalo palytėjo spaudą, nes 
plunksnos pabertus ant vėjo žo
džius sunku sugaudyti. “Vy
tauto Sūnus” klaidą padaręs 
turi pataisyti.

WESTVILLE, ILL.
Stanislovas Genis išvažiavo į 

Lietuvą birželio 7-tą dieną, 
1925 m. Jis pragyveno Ame
rikoj 13 metų. Atvažiavęs į ši
tą šalį, pabuvęs vienus kitus 
metus, sutiko nelaimę , anglių 
kasyklose — tapo sužeistas, ne
teko sveikatos. 7 metus vargo 
invalidu Amerikoj, bet turėda
mas Lietuvoj mačiutę ir du 
broleliu, sumanė grįžti į Lietu
vą pas savo močiutę ir brole
lius. Invalidas
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iyiiūugina, bei .dideli®-jnit»gpynii 
žUirėti, lūabusį keiktai . 
būdavot! būtų, nes 'tada5 Jie geU./i 
eos. su ligomis,- n yra pligau ’ 
kūdikį aveliu negu .Įlydyti jį « 
T&iUgxųp:,iįųkaiųB. rekoiųeadųojamū 
ti. po dū feaukStu’Eą^ę Pieno att 
trimis ketvirtadaliais Salto atvl 
vandens. Gali šita formalų jie?®® 
ti arba paryčiais arba-po pietų. Sen®mW 
valkai kai kada mėgsta jį geriau' ' 
gi ilge r ale, vaisių sunkomis, arba itk".;- 
plaktu kiaušiniu ir skanskonlu.

Kūdikio drapanos turi būti padary
tos atsižvelgiant į šilumą ir patogumą. 
Reikalinga dažnas mainymas, ypatin
gai palų, idant kūdikis butų šviežias ir 
švarus. Kūdikis patogiai aprėdytas 
kad jo drapanos yra šiltos, bet ne per
šėtos. Jei kūdikiui i>eršilta, jis pra
kaituoja ; o jei ne — jo kojom ir ran
kom bus šalia, arba pamėlynuos burna. 
Taigi, aprėdant kūdikį valiokite savo 
paprastų sveikų protų visados laiky
dami mintyse tikslus kuriuos reikia 
siekti; būtent, apsaugojimas nuo oro, 
ir palaikymas vienodos temperatūros.

Drapanos taipgi turi būti liuosos, 
kad augantis kūdikis turėtų užtektinai 
vietos vystytis ir kvėpuoti.

Dalos
Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš minkš
tos, lengvos sugeriančios materijos, ir 
reikia turėti jų daug, taip, kad butų 
gulima greitai permainyti jei jos susi
purvina ir sušlampa. Jas rdeikia ter
pianti karštame vandenyje su tokiu 
muilu, kuriame nėra nieko ėdančio odų, 
paskui išgręžti gerai, išdžiovinti ir pra
vėdinti pirm vartojimo. I’aių ir kitų 
drapanų niekados nereikia džiovinti 
kūdikio kambary, kadangi, nekalbant 
jau apie pagaminimų drėgnumų, iš ko 
kįla nesveikas ir priklus kvapsnis.

Skaityk šiuos straipsnius kas 
te ir pasidėk ateiviai.

Vaikas auginant 
- nėra nieko svarbes 

nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima* 
Jos neeksperimen* 
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

Tai yra vidujine žmogaus kova. Jei žmogus vai- smaguriauti atsiranda. Dirbti kad vien smagu- 
dys savo apetitą, savo papročius, tenkinsis ma
žu, tai galima, kad jis bus harmonijoj su gi- 
ta ir visuomene. Bet jei jis augins didele šeini; ■ 
ną, tai ir jo apriboti nedalai negales būt pa
tenkinti. Vidujinė kova-Mūra mažos vertės. Jei 
Jonas išleis pinigus mūnšainei, tabokai, tai pri
truks maistui bei apsirėdvmiui. Priseina tad val
dytis, taupyti, nesvarbius norus palikti nepa
tenkintus, kad svarbiesiems ištektų.

Kad nėra gamtoje gatavų reikmenų visiems 
norams patenkinti, kad išdygo interesų priešin
gumas, tai santikiams nustatyti iškilo nuosavy
bės teise, šeimyna ir valstybė. Niekam nei į gal
vą neatėjo savintis tą. ko gausiai yra. Niekas 
nesisavina oro. saules šviesos. Bet kuomet da
lyko pritrūksta, tai tada kila varžytines dėl jo. 
Per ilgus amžius žmonija vedė varžytines. Ga
lop, vienok, priėjo prie to, kad amžinai varžy
tis dėl ganyklos ar miško, ar dėl upės neverta. 
Prieita prie nustatymo tam tikrų teisių, priei
ta prie nuosav}i)ės teisūs. Pripažinta draugijai 
teise santikius nustatyti. Kai]) ik draugija pri
pažino tam tikras taisykles ir ajisiemū jų laiky
tis, tai tada užsimezgė valstybė. Bendrai imant 
draugijos nariu interesai buvo bendri, bet tų 
'draugijų atsirado daug ir tada draugiją su drau- J 
gijomis interesai susidūrė ir išėjo kova. A alsly- 
bėms įsisteigus atsirado interesų susikirtimas 
tarp valstybių ir kilo tarp jų kova ir varžytines.

Kaip matome žmonių interesai susipynę, 
priešingi vieni kitiems. Valstybių interesai am
žinai vieni kitiems priešingi. Kaip iš tų prieš- 
ginybių gabi gale išeiti ir kaip harmoniją įvykin
ti ? Vienas kelias yra tai valdyti save ir savo pa
pročius, tenkintis mažai. Antras kelias yra dau
ginti išradimus, didinti darbo našumą, kad bū
tų kuodaugiausia galima gėrybių prisigaminti, 
kad visiems visko būt užtektinai, kad nieko ne
liki ii stokuojarčio. Katras kelias yra geresnis 
ir žmonėms patinkamesnis ? Reikia pripažinti, 
kad žmonijos niekas nei jėga nepasuks, nei žo
džiais intikys eiti bile kuriuo iš dvieju sakytų 
kelių. Yra žmonių, einančią ir vienu ir kitu ke
liu. Vieni gyvenime patenkinti, jei pavalgę, ap
sirėdę ir turi. kur galvą priglausti. Kiti mažu 
nepatenkinti ir darbuojasi, kad daugiau turėti 
Ir juodaugiau ingija, juo daugiau nori. Žmo
gus su d i desn i u uol umu dirba, kad dasivaryti iki 
$25,000, negu jis varėsi, kad įgyti $1,000. 
taip turtėjant, noras didėja labiau prat 
patenkinant smaguriavimus, vis. didesnis ūdras

riavimų turėti, yra žema, bet dirbti kad žmoniš
ką gyvenimą turėti, kg.d išradimų padaryti, pra
monę pakelti yra naudinga.

Kad žmonių tarpusavi kova išnyktų, tai 
reiktų žmogaus prigulti permainyti. Reiktų iš
lupti iš žmogaus egoizmą (savimeilę) ir įdiegti 
altruizmą (artimo meilę). Jei Jonas geistų tiek 
laimės Petrui ir jo šeimynai, kaip sau ir savo 
šeimynai; jei Petras to pat geistų ir Jonui ir jei 
tas gero velijimas paplistų po visą žmoniją, tai: 
tada kova pasibaigtų, būtų rojus ant žemės.

Taigi keliai ir būdai prie žmonijos laimės y- 
ra žinomi. Jie yra tikri. Žinoma toliau, kad 
kito kelio nėra.

Kad šituos, aukščiau išdėtus daiktus supras
ti ir kad kelią į žmonijos laimę matyti, tai nerei
kia nei didelio mokslo, nei gilaus išmanymo. Tuo 
keliu gali kiekvienas pradėti eiti jau šiandie. D' 
yra tuo keliu šiandien einančių. Tas kelias buvo 
žmonėms parodytas jau veik prieš du tūkstančiu 
metų. Bet mat vienas dalykas yra žinoti,* o da
ryti yra visai kitas dalykas.

Ar žmonija gali pasiekti pilnos haimonijos, 
tai galima abejoti, bet kad prie jos galima ir rei
kia artintis, tai abejoti nereikia. Gal būt kad 
žmogaus prigimtis tobulėja, paskui prisideda 
auklėjimas. Abu veiksniu prisideda prie harmo
nijos pasiekimo. Išradimai naujų lengvesnių 
būdų gamyboje, palengvinimas patenkinti rei
kalavimus teisingesne turtų distribucija veda 
prie tikslo. Jie dar plinta tarp žmonių idėja 
prastesnio gyvenimo, pasitenkinimas mažu, tai 
tas ir-gi tarnauja tikslui. Altruizmo (artimo" 
meiles) plitimas žymiai gerina žmonių santūrius.. 
Altruizmo dvasia Amerike, reikia pripažinti, į- 
sistiprina. Labdarybei išleidžiama milijoninės 
sumos. Karo metu visas pasaulis buvo liudy
toju Amerikos dosnumo. Amerikos kapitalis
tų tarpe irgi yra tokių, kurie didžiuojasi augštų 
darbininkams algų mokėjimu. Fordas ėmė mo
kėti iš pat pradžios didesnes algas, nęgu unijos 
reikalavo. Šitokis kapitalistų nusistatymas ma
žina kovą ir gerina santikus.

Žmonės/ vienok, nėra angelai. Prie sutar
tino sugyvenimo tebėra toli ir valdžios funkcija, 
nelengvąja. Visuomeninis sutvarkymas darosi 
painesnis, socijalės teisybės griežčiau reikalauja
ma. Bet kad valdžia beleizdamd įtatymus, be-: 
darydama teisybę įvykintų socijalę ramybę, tai 
reiškia perdaug tikėtis iš valdžios.

vysto tada biurokratizmas. Žmonės privalo iš
mokti sugyventi ir aprūpinti savo reikalus taip 
kad valdžiai kuomažiausia reikėtų į jų reikalus 
kištis ir kad žmonėms kuomažiausia reikėtų į val
džią kreiptis. Žmonės neprivalo tikėtis visokių 
malonių ir visų reikalų aprūpinimo iš valdžios, 
negali teipgi įtikėti savo reikalus kapitalistams. 
Nuo valdžios globos ir nuo kapitalistų malonių 
darbininkai liuosuosis, prie socijalės harmonijos 
ir prie visuotino reikalų aprūpinimo eis grieb
damiesi koperacijos.

Vincas Silpnutis

Aš TROKŠTU TAIKOS
Duok taiką, o Viešpatie Dieve, šeimoj 
Sutartį, meilę, ramybę!
Duok tai, kas rusena širdelėj jaunoj!
Duok gražią, paalonę brolybę!

Kūdikio Aprodymas
Apr ėdant kūdikį reikia paguldyti jį 

aut motinos kelių, ir drapanos vilkti 
augštyn uer kojas ant kūno, o ne pro 
galvų. Naktį reikia visas kūdikio dra
panas permainyti. Naktiniai marški
niai turi būti ilgesni už dieninius, lais
vi ir fiuosi, kad kūdikis galėtų judin
ti savo sąri arus. Žiemos metu jie turi I 
būti išminkšto, lengvo flanelio, arba 
panašios materijos, apačioj suraukia 
mi su siulu. Vasarų geKjausia materi
ja yra minkštas muslinas ir naktiniai 
gali būti palikta atviri apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos domės metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems reikia 
maisto, kuris ypatingai drutina. Jiems 
reikia maisto, kuris padarys juos 
Stipriais, vikriais ir pagelbės kovoti su 
ligomis. Tėvams šitokių vaikų stipriai 
rekomenduojasi Borden’s Eagle Pienas, 
Padarytas iš moksliškai

Jei prisiusite Bitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Boręlen Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį bu 
Eagle Pienu* 
Dept 2

Ir

Teskamba mūsų jaunystes dainos, 
Tepliota atbalsių aidai!
Tekinta pasaulis... žmonės mainos - 
Tenyksta žmonėse vaidnit..

Dėkingos Motinos UtfdynflM
AuUEieu pacituotas laiika* kalba pat* rf tava- Ji* 

xtenu ii daugelio laimnoriai nuai ciua&a*® ®i aiia*irriij, 
- -Eudijent apie Bukantu* davinius, tautus uaudoipn Pambino 

tano vidurių alkiediisno, vidurių dlagBa, vMeriaviari 
Cdiarrbosa).

tinomft būt pathjgta dykai kiekvienam. k«» tik 
nereikliau*. Bambioo paraiduoJ* viaoee veiatinlae 

v po ilse b^nka. arta «*ud tiekai. U labo-

F. A». RICHTER fc GO, 
( Beny A South Jth

■fe



7T-7

y?d

O’DONNELL

Tel.

AR TAU REIKIA MORGIČIU 
PINIGŲ? NEŠTROKAVOK.

Ib su a-kials kauib: 
Ižešačs. i|cn<los m<

naujai iš]ientuotu:
Kaina $6.000.

. REIKALINGA MERGAITE dirbti i 
Kėni dRstnte ofjpų, per vnfcncijtj Įniki}. 
Turi turėti prašilti vinimo ant typenrit 
or’io mašinėlės. Klauskite laišku tiktai 
ant ?»GG Brondvvsiy. So. Boston, Mass

________

frig-dideltiB
iižą $288.00. Naujai nupeųtuotas Ir •
itndengtuiv Kaįįa Uk: ^į4O0. . ,

mas bus biržehb 18, Uketvęrgo 
vakare, 7^0, “Darbininko” 
name. Malonėkite visi ir ląi-

lą ir taipgi rimtai pasvarstyti 
apie ateinantį seimą. Prašau.

A. Vaisiauskas, pirm.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
▼aL 8 Iki 11 ryte. 1 iki B po pieL ‘ 

7 iki 9 vak.
889 Broadway, So. Bostoa.

Tel So. Boston 2831.

KARVELIAI PARSIDUODA
Tvirtu. visokių spalvų: rudoms įr juo- 
dttniį galvoms. vadinamų verstiniais 
veistos,• kurie labui gražini visaip vur- 
•_osi. Parsiduoda labai pildai. JT. MOC- 
KVS.'I? SyHMBBre-St., b’estfield. Mass.

i ' (J-1S)

kauibarius kožnai šeimynai. Rendos 
neša metams y.20,00, ~ ištaisy
tus ir išpentyt-jš; Kainu $1,JUO.

DUBELTA1AS NAMAS po C kamba-

dynės ir elektra, 7,485 pėdų žemės. 
Metums reinlus neša $G7’J.JU. Naujai 
Viskas ištaisyta. Kaina tik

TRIJŲ ŠEIMYNA" NAMAS su dide
liu lutu Žemės,miųju! viskas, ištaisytu. 
.Metams rendy liKia ?742.bo. Kaina 
FO.OOO.

ANT. L»VIEJU LUBŲ namas lt) kam
barių-su vaštapiai:

e -, .... ų O|
ras Ibis St, Moattilo,

(Kampas Broad Street J1

K^ųį ' vaidydl' vargonus, 
lOrkyaiMį cbornS, veikti įsų- 
^ratllktFlžtfkrlstųono- darbų.' 

Kiuris mėgstą ,pąslgertit gyŲ NEATSI- 
$ąVKpt. KĘfct; R-Įyibl4Ū?!KAS.. 
S|9 Sinith St?, Provtcfcnce; R!

a. £ L ? 1

Niekas neali būti palyginama, kaip
— - -ištrynima* -au -gūišiu. ^couoja__ _

11 f ;Pąin:Expencriu
Kai tik pastebit apaireiškitmj Šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų nArairų

- pagęlbiainkų, kad išvengus tolūn^iių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit. kad 
butų Inkam vaizbaicnklis ant pake- 
Uo-~ ~ •

F.rAD. RICHTER 4 CO.
Berry 3: South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

5 TEL So. Boston 0506—W.
j LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS 
5251 Broadway, So. Boston e (“Keleivio** name) • .r 
ZOfiso Valakuos: nuo 9 iki 12, nup.

1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakarai; 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vaL dienų 
Z Sonatomis nuo 9 iki 6 vak. Nfe&J ’ 
I įlomis nuo 9 iki 12 (pagal iratattŲ

DANTL8TAĄ?

DR. A. J. GORMIIH
j: , t J4GUąt^USKĄSy

CHESTER, TA.
Ug<>s kaitros

no pirmos dienos birželio 
S-tos dienos birželio be per- 

o tęsės kaitros, kad ter- 
mętras rodė nuo 90 iki 106 

^laipsnių šilumos.
|p>tą dieną birželio 10-tą vai. 

lietuve moteris, Valerija 
kienė, gyvenanti po num.

^■23 Mcllvaine St., plovė stuboj 
dis ir apalpo. Nesant nie- 

Jto namie ilgokai teko gulėti 
Smt grindų. Kaip atgaivino, 

girtai nevaldė vienos pusės ir ne- 
jĮSąlbėjo, bet gydytojams pavy- 

atgauti sveikatą, dąbar jau 
^j||yąldo ranką ir koją, bet kalbe- 

BM'.dar ir šiandien nieko negali, 
i^^ezinia ar pasiseks atgauti 

tkalbą. O gal ir pasiliks ant vi- 
ąsados nebylė.
i :' Kaitros dar vis nepaliauja. 
;š9-tą dieną birželio apie šeštą 
valandą vakare buvo biskį at- 

.vėsę ir buvo bepradedą lyti, 
"bet lietaus tiek tebuvo, kad ir 
- šalygatviij nesušiapino, o karš
tis ir vėl atsinaujino kaipir bu
vęs.

Buvęs.

L0WELL, MASS.
D. L. K. Vytauto Kliubas bu

vo įrengęs geg. 31 dieną pikni
ką. Nekaip pasisekė. Kažin 
ko trūko. Kliubas susideda 
iš rimtų vyrų, bet matomai 

•: randasi apie pusę tuzino san- 
■C darokų, kurie visiems giriasi, 
-• kad esą kliubo ciesoriais, bet 

kuomet ką reikia padaryti, tai 
tik trukdo.
“koncertu” 
pikniką

Po klubo
narys Vladas
Sandarokai pakėlė protestą, 

■ nenorėjo Paulausko priimti, 
p mat sandarokai žino ir bijo su- 
■’ sitikti su sveiko proto žmo-

Ir dabar su savo 
labai pagadino

prisirašė naujas 
Paulauskas.

31 gegužės vietinė L. D. K. 
S. kuopa turėjo susirinkimą, 
kur buvo darbininkų reikalai 
rimtai svarstomi. Nutarta siųs
ti delegatus į L. D. K. S. N. A. 
apsk. suvažiavimą į 10-tą sei
mą, kuris bus Romuvoje. Mon- 
tello, Mass.. birž. 25 ir 26 d. d.

šaltūna

BR00KLYN, N. Y.
LDK S. 12 kuopos laikytam

- susirinkime birželio 8 d., 1925 
m., aptarus savus reikalus, 
plačiai ir visapusiškai apkalbė
ta kas-link būsiančio seimo.

1. Delegato siuntimas pa
likta užbaigti ekstra susirinki
me.

2. Centro valdyba vienbal
siai užgirta dabartinė ir jeigu

.būtų galima, tai palikti neda- 
r ant permainų.

3. Laikraščio “Darbinin- 
; kas,” kad nebūtų keičiamas,

t. y- kad būtu palikta^ kai da- 
■jjaj — tris" kartus savaitėje.

' ' - Prie kuopos prisirašė naujas 
paryš Jonas Dikinis, buvęs 
-Mšimdzi-Drimdzi grupės artis- 

įį tas. Džiaugiamės brooklyme- 
kL ciai susilaukę tokio energingo 

tT veiklaus darbininko — kal
bėtojo, rašė jo ir artisto.

Reporteris

PU___  . ___ ŲiCJ s., . ,
priežasčių
užuojautos Jš p^Įp$dhV J?11- 
.sės. Tiesa, buvo ir tokių, ku
rie dėjo visas pastangas dėl ge
resnių bazaro pasekmių ir pa
darymo daugiau pelno parapi
jos naudai.

Kuomet gerb. kun. Miežvins- 
kis pranešė bažnyčioje apie 
rengimą bazaro, pirmiausia tą 
dalyką suprato ir parėmė vieti
nis parapijos choras: tuoj su
šaukė susirinkimą ir nutarė į- 
sitaisyti savo stalą savo lėšo
mis ir gerų parapijom.! auko
mis. Choristai gerai suorgani
zuoti, gerb. vargonininko J. 
Januškevičiaus ir pirm. J. Va
nagaičio tuoj stojo visi darban 
ir smarkiai darbavosi netik su
rengime bazaro, bet ir laike 
bazaro skaitlingai lankėsi, tad 
ir gryno pelno padarė virš 
$200.

Nuo choro neatsiliko ir Šv. 
Rožančiaus Moterų Draugija, o 
ypatingai ShoentoAvn moterys, 
kurios taipgi savo lėšomis įsi
taisė stalą ir "gryno pelno pa
darė virš 160 dolerių, nors joms 
prisiėjo nukęsti nemalonumų ir 
apkalbų.

Abelnai bazaro vedėju pasi
žadėjo būti “Raseinių Mag
dė,” kuri ir parūpino įvairių 
prekių vertės apie $300,: bet ne
laimė, “Magdė” vos du vaka
rus dalyvavo bazare, o ir jos 
prekės davė labai mažai pelno, 
vos kelioliką dolerių, o “Mag- 
dutei” už “trouble” vis-gi rei
kėjo užmokėti pora desėtkii do
lerių.

Del bazaro nepasisekimo 
“ją” kaltinti vis-gi negalima, 
bet buvo tam kitos priežastys, 
kurios bazaro pelną galėjo pa
daryti vietoj dabartinio pelno 
$400 — iki $800 ir daugiau. 
Vietoj dabartinių draugijų 
dviejii stalų jų galėjo būti bent 
keturi, nes čionai gyvuoja dar 
ir kitos draugijos, pav. Šv. 
Juozapo ir L. R. K. S. A. kuo
pa, kurioj yra apie 70 nariki. 
Jos ir-gi būtų galėję prisidėti 
darbu ir lėšomis ir parengti 
nors vieną stalą o dabar netik 
ką neturėjo stalo, bet dar šal
tai žiūrėjo į tą dalyką, tiesa, 
nors nevisi.

Visiems bazaro rengėjams, 
aukotojams ir dalyviams rei
kėti! ištarti širdingai ačiū, o 
tiems kurie nieku neprisidėjo 
ir nedalyvavo reikėtų palinkė
ti, kad kitu kartu pasirodytu 
savo darbais ir skatiku, nes už 
bazaro pelną nebus galima pa
taisyti bažnyčios, tad prisieis 
snretlgti dar piknikas ar kita 
tam panaši pramoga. Tad, vy
rai, neapsileiskime, ir mes nors 
kuom prisidėkime, kad kitos 
draugijos mums nepadarytų 
gėdos. Paukštelis

VIETINĖS ŽINIOS
OT TAI PROGRESAS

Londono koperatyvu orga
nas “The Behive” praneša, 
kad viena Londone, per de
vynias savaites, koperacija 
paaugo dešimtimi tūkstan
čių (10,000) Anau jų 'narių: 
o pardavimai per pusę metų 
padidėjo ant čvėrtūs milijo
no dolerių ($250,000).

DVIGUBOS IŠKILMĖS
Sekmadieny, birželio 14, šv. 

Petro lietuvių parapijoj įvyko 
dvigubos iškilmės: ryde buvo 
vaikučių pirmoji komunija, ku
rią priėmė į savo jaunas ir ne
kaltas širdeles apie penki šim
tai lietuvių katalikų berniuku 
ir mergaičių; vakare-gi buvo 
iškilmingi mišparai ir procesi
ja. Nežiūrint didelio karščio, 
žmonių buvo pilna bažnyčia.

PIRKO EŽERĄ
Bostono real estate agentai 

T. Grevis ir V. Jenkins pirko 
prie Sharono miestuko ežerėlį 
su virš 1,000,000 kv. pėdų že
mės aplink jį. Ta žeme apau
gus tirštais žaliumynais, o eže
ras tinka pasimaudymui. Mi
nėti savininkai ketina steigti 
ten vasarnamius lietuviams.Sa- 
ko, kad būsianti gera vieta pik
nikams.

MUZIKOS LEIDINYS
So. Bostonietis Antanas Ba

čiulis, New Engjand Conserva 
tory studentas, išleido naują 
Choro Repertuaro leidinį. Šia
me leidinyje randasi šios dai
nos: Pavasaris ir Dainelę pin
siu maišytam chorui arba kvar
tetui, Očiačia, Opapa maišy
tam kvartetui arba chorui, 
Kas ten klykta duetui arba vai
kų chorui ir Sukilkite Bangos 
maišytam kvartetui arba cho
rui.

KreipkitSs pas ■

CHARLES J.
375 Moody Street 
Waltham, Mass.

W:il. Vilu. R(

MILLER’S
DRAPANŲ- KRAUTUVĖ 

VISOKIŲ AFREDALŲ 
dėl vyni, motoru ir vaiku 
Geriausios rūšies ta voras; 
pigiausios kainos So. Bos
ton’e.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
TAV0RAS;

PIGIAUSIOS KAINOS
SOUTH BOSTONE

1S metų teisiu po patarna
vimo ant Broadivay.
Mes duodame ir -apmaino- 
me lesal stamps.

MILĮER’S
261 WEST BROADWAY 

Tarpe C iri) Gatvių
SOUTH BOSTON, MASS.

EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA

IMH
_ šin$ "nereikia., niįfe

Timm^moiSstf/než’ ašį pafe*savininkas es® 
l^iižfeisnąfšelinynųr'13 kambarių; t’ilp*®
gprg? lęijiimas$»erniU) dol

Įjradžiaus jau' pagaminta. -Labai ge4|

b‘.>, ar tu nori 1-mo, 2-r<>. 3-či<> staty
mui namo, jei nori permainyt i dabar 
tini -norgičių. arba parduoti, matyki-- 
mane tuojaus, o aš galėsiu tv.ojaus pa
gelbėti jums, naudingais patarimais. 
Matvk mane pirmam reikale savo inor- 
giči<’> dalykuose. I. .T. T.OŠVE, 11 Boa- 
<-on St., Room S24, Tel. Dnymarke:

PIRK
ant Thomas Parko 2 arba 3 šeimynų 
n-innj. naujas bntsinis nltnning. elek
trikas, šiiiimii, maudynės ir ;t. Vieta

S

M
i s

S

NAMAS ANT PARDAVIMO
BROATAVAY, So. Bošton'e. gražiausioj 
vietoj. 11) Itambariu. visi įtaisai. Pigiai. 
Mažai Įnešti. Atsišatikit. DR. J. LAN
DŽIUS, :)S1 B'\vay. S. B. Tel. S. R. 4000

VARGONININKAS
Paieškau nedidelės vietos, kur bū
tų galima atlikti bažnyčios parei
gos prie pašalinio užsiėmimo, arba 
atlikti ir zakristijono darbą. Cho
rą moku vesti gerai ir turiu kle
bono paliūdyjimą. Meldžiu alsi 
šaukti “Darbininko” redukcijom

TeL 8o. Boston 270

J. MAGDONEU, M. D, 
Galima tutikalbeti ir lictaviikai 

artso yjLLAwix»: Rytais IMI 9 toL
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais nuoO—9 

536 B. Broadway, So. Boston

PADĖKAVONĖ
Mike Rlnls. 501 Pine Hills 8t„ 

Minersvllle, Pa. rašo: “Dčkui Tamstai, 
p. žukaiti, až jusi} stebuklinei, sutai
sytas žoles, kunos mane sveiku padarS 
Turėjau vidurių, dldj sukietėjimų, skil 
vio netlirblmų, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jusiy- žoUų da pakeliu No^ 
805A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju -kiekvienam žmo' 
gui kreiptis pas žukaiti su negerais v!-, 

dūriais, o tos -želės ir jumis atitaisys- 
Prekė GOc. už pakelt” Atsiųsk 10c..

1 o gausi visokių žolių ir knygų katalogo 
į Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė.. Bochester. N 5

Siuvėja.
Siuvai' visokias moterų drapanas. J 

Kurios nori pačios sinties. :'.įkerpu / 
audeklų ir pėtrinas. Atdara vak;:-g 
rtįiš ii.zi ašfųonių. 5

P. STANCĖLAITĖ |
598 East Broadway į 
South Boston, Mass. į

Prie Pk»d Sųųare Room 4 5

NEPRALEISK
šeimynų 15 kambarių ’itima sti 

inijtrovernentais. iiuiki.-ntsioj vie 
v I’ointe: prekė tik įUl.ooo. S-L

Boston. M;

EXTRA!

APTIEKA
DEL SUSIPAŽINIMO SU KOSTUMERiAIS PARDUODAM 

VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

JUOZAS M, VERVEČKA 
■- JV-ERACKA) į - 

METUVIS ADVOKATAS
DRAKTIK UOJA DVIE.TŲt>SE 

OFISUOSE •
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tol. S. B. 0948

BEOCKTON, MASS.: 
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. :'.429AV

18 METU SOUTH BOSTONE

D R, H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadvay, So. Boston
VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 v. vak.

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
i’irmlninkas — M. Zoba,

539 E. Seventli St, So. Boston, Mase, 
Telephone South Boston 1516—J.

Vlce-Plrmininkas — J. Petrauskas,
250 Gold St, So, Boston, -Masa. 

Prot Raštininkas — J. Gllneckis,
5 Thomas Pk, So. Boston, Mass 

b'ln. Rištiulnkas — M. šeikls,
40 Marine Road, So. Boston, Ma—, 

Kasteri us — A. • Naudžlunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Maaa 

Tvarkdarys — J. Za'ikls,
7 V-infleld St, So. Boston,' Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienĮ kiekvieno mėnesio, 2-rq 
valandų .po pietų, parapijos salėj, 402 
E. Seventh St, Sog Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS., 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė,
203 W. 3-rd St, Se. Boston, MaHę- 

Tce-Pirm. — A._ Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, MaM 

rot Bašt. — O. Siaurlenė, ' ’ ;
443 E. 7-th St., So. Boston, Mass,

'In. Rašt — J. Keys,
115 G Street, So.' Boston, MaŠK

žd- — 0. Staniuliutė,
105 6-th St, So. Boston, Mass.

Varkdarė — 0. Mižglrdienė.
164 8-th St, So. Boston, Mass. 

iraugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laika 
savo susirinkimus kas antrų utarnin* 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass-_____ ■

IV. KAZIMIEBO B. K. DB-JOf 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Urmininkas — J. .Taroša,
225 L Street. So. Boston. Mass.

Vice-plnn. — J. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston. Mąsli 

Prot Raštininkas — A. Janušonis,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Mmh 

Flninsų Raštininkas — K .Kiškis.
8 Ęateh Street, So. Boston, MaMk 

Iždininkas — L. švagždys.
Iii Botven FL, So. Bostonu Įh*. 

Tvarkdarys — P. Laučka, >
895 B. Fifth St, So. Boston, Mms, 

Draugijos reikalais tateipkltės vlse* 
•los J protokolų raštinlDkų.

Draugija Savo suslrnkimns laiko 2-r| 
nedėldlenį^klekvleno mėnesio 1-mt toL 
po pietų parapijos taip, 4fla 8+rootM

D. L. K. KEISTUČIO DR-J09
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Znlieckas,

514 E. Broadway. SO. Boston, MaM, 
VTbE-PTRM. —- Poetlas Raka,

95 C Street So. Boston. Mass.
PROT. RAŠT. — Antanas Matfejunu,

450 E. Seventh St, So. Boston. Msm. 
FIN. RAkT. — .Tnnzapas VinkevtčlUs,

006 E. Broadway, So. Boston, Mūa. 
KABTEKTUS — And?. 5an«ckft^1

611 E Fifth St, So. Boston, Maa, 
MARŠALKA—Kazimieras Mlkntltont£ 
' 006 E. Broadway, So. Boston, Me*.

D. I* K. Keistučio Datfugija įniko ■.«-

nedėldlen) kiekvieno minėsiu
MM VVashington St-, Boston, Mam.» 
1:80 vai po pietų. Ateidami nnt 
rtnktao atsiveskite un savim dangSv 

(nauji narių prie aamų 4MwgljBM^Ų 
.MVytl.

.pakelis

.pakelis

.pakelis

.pakelis

..........o?..

10c. 
lite. 
10c. 
10e. 
I< k-. 
2ix-.

HUTŲ ............
ŠALTAI Ū'i'l V - 
SANTAI ........
ŠALAVIJUS . 
KMYNŲ .........
TRIKŽ.OLIV 
PUPLAIŠKI Ų 
ŽEMUOGIŲ .
VALERIJONO šaknys. . .oz. ><• :. 
SEUNA lapeliu...................oz. 10c.

KANAPIŲ SUKLOS........ sv. 60c.
O1TVARAS ........................oz. 40c.
GALONGuVIŲ šaknys . .07.. U)ę. DAKTARAS J. LANDŽIUSŠVĘSIME

Ateinančią seredą, birželio 
17 d., pripuola Bunker Kili 
Day. Toji diena kasmet ame
rikonų švenčiama, o šiemet y- 
patingai iškilmingai bus šven
čiama. Visos dirbtuvės ir biz
nio įstaigos bus uždarytos. Del 
tos priežasties viena “Darbi
ninko” laida šioje savaitėje 
bus praleista.

LIEPOS ŽIEDAI—

imkiekio šaknys—
pakeli:

pakelis Ste

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrins ir kroniškas nfcsdsenė- 
jusias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pažai vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violettoinis spinduliais, kvvartz 
žiburiu, thermo tbereps. ir kitais 
plektro mediknliškais budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų, ir spinn- 
dulns savo laboratorijoje. Nutrau
kiu N-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas-----------------——S. B. 4000

Pus mus galima gauti ir Sereros raistu. Ties 
mes esame agentai Severas Kompanijos.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Rašykit tuo
jau? sekančiu antrašu:apskr.). Krokelaukio dvaras 

išparceliuotas 1921 m. rudenį. 
Dauguma naujakuriu šiandien 
jau turi pasistatę vienus kitus 
namus, laukai apdirbti, kiti ir 
sodelius užvedę.

Naujakuriams ši žiema buvo 
sunkoka. Visoje apylinkėje, 
taigi ir čia, rugiai ir vasarojus 
buvo menkas. Bulvės taip pat 
nenusisekė. Taip, kad pirmo
ji žiema jau savystovio gyve
nimo buvo nekokia. Bet šiaip 
taip visgi prastume.

Bendrai ūpas naujakurių, 
nors vargo ir darbo prispaustų, 
geras. “Visgi — sako — ži
nome, kad dirbam sau ir savo 
vaikams. Senatvės susilaukus 
nereikės šunų lodyti.”

FLOOD SOUARE PBARMACY
J. KASPARAVIČIUS (Cnsper) ir J. C. GRILF.VICIUS (Greene)

ASTHMA IŠGYDOMA
PIRMA TU UŽMOKĖSI

Ponas D. J. Lane. chemis- 
tas randasi į 1961 Lane 
Bldg., St. Mary s, Kans., turi 
išradęs paprastą naminį gy
dymą nuo Asthmos. P-nas 
Lane turi tiek daug patyri
mų. savo išradime, kad pagy
dyti tą jis gali pasiųst pa
prastą $1.25’ įoonkutę dykai. 
Persiuntimas apmokėta dėl 
kiekvieno kenčiančio, kuris 
tik parašys jam. Jo pasiū
lymas tekis. Ųam pamokėsi
te kada išsigydysite. Jei ne, 
Jumis paliuosuoja nuo mo
kesti es. Jei tu kenti nuo 
Asthmos, rašyk jam šian
dien. Nesiųsk pinigų, tik sa
vo vardą ir antrašą ir to už
teks.

617 E. Broadway Se. Boston, Mass
f Po Imperi&l Teatru/

to mėnesinius rosirtoktmu.«<.lmKptMŠfc
____ i—''SS

Rpshlencijos Telophonns: 0770-M.
Ofiso Telefonas So. Boston 458!>-W

S. BARUSEVIČIUS
L!»tavlKktt Graboritn. balmmnoto- 

Real Estate ir PubUe Notara*. 
848 W. Broadmy,

f-..’

TeL So. Boston 0823 
libtūvis DANTISTAS 

CR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boctoa 
Ofiso valatMŽot:

nno 0 iki 12 AM) ryte ir nno 1 
Iki 5 ir nno 6:00 ik! 8 toL vakare 
Ofisas uždarytas subatoa vakarais 
ir nedėl dieniais_______________

ST. CLAIR, PA.
Vietinė Lietuvių Šv. Kaz. 

parapija rengė bazarą parapi- 
Cu jos naudai, būtent dcl uždėjimo 

naujo stogo bažnyčiai. Baza- 
ras prasidėjo 15 d. "geg. ir tę- 

. .. sesi iki 30 d. geg., kuomet bu- 
ĮJ<^yo išpardavimas likusių nuo 
^fHJiMaro daiktų. Šioj kolonijoj 

^bazaras tai naujanybė, užtad 
ISr pasekmės jo buvo nelabai ge-

|||įigtPirmSs 'dalykas tai rengėjų 
arba pervėlus pa- 

^ifįfškelbimas parapijonams, o 
antras tai nežinia dėl kokių

Ligi birželio mėn. 6 d. vi
siems, turintiems nejudamojo 
turto, būsią pranešta, kiek kas 
turėsiąs mokėti (jau trečią 
kartą) lenką iždui nuo savo 
turto.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
Į J3 I. GRABORIUS

Snteikii fer^usį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis,

T OFISO; ER GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 So. Boston, Misą B. 0183-^į I

i 2&rath; Boston..
Rejddericiji ? 

Dorė

a

VA




