
4

I

i

?»• 
r *-•

r;
♦ ’•

ta

k9£f-‘..-

i

k

PAKĖLĖ algas.
Ritmford, Ale.— Oxford 

popieros kompanija paskel
bė pakėlimų algų ant 10%. 

, Jai dirba 1000 darbininkų.
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r* Priskirtoji/ lenkams neit- 
ralinės zonos dalis turi 200 
kvadratiniu kilometrų ir 8,- 
000 gyvento  jų.

VAJUS.

Pa ?7/vdf-š.—Francijos val-

Kovo .23 d. Nemunas iš
lauže ledus.

t-

Klaipėdos vagonų dirbtu
vėse Liet.1 Susisiekimo minis
terija užsakė daug vagonų.

^Klaipėdos Imštot dii’ekto- 
rija nutarė, kadpriverstirųis 
vaikų mokinimas pasilieka, 
kaip buvo. ' _ r

KALTININKAS 
LIETUVIS.

*"****^***,^?— * ?š, -

•Pagėgių komendantas 
Šimkus karininko unifor
moje buvo nuvykęs Tilžėn. 
Ten vokietukai jį buvo be-

ninkus ir pasakė: “Visada 
eilute savo pareigas ‘ir nie
ko nebijokite.” •

:s kurie

.apspitų?*ir*4aorėje -sumuBL j-Užmušė, .lapo pa?
Policija apgynė.. '

7 •
ninkystes paroda.
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kg MtottpristaM bu
ImmoIb dbvvf Ir liiay* 
M * faktai nMdfeffMnl*, 

> Mgtt pfrkfaaM bdfeytinh| fod4 fc 
Mt Kert Uinytinfc ipdm S*' 
kol to nerapnui viii kiUlDa!, hm

tarriMattttgKaUUkųBažnyifo* 
rimtybei ir pajigtm 
radai, ptanh^gilandnl, ttk 
ri ekaityti tai iavo didŽitiuiK ii- 
daviniu.

Vyskupui Kiliai.

Q fganoi Amerikos
. !i r

Rymo Katalikų 3ventg j

Jiįropo BaMninfaĮ 

c Sąjungos,
. i
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DARBININKAS
• » ' , Enu——>

UTARNINKAIS. KKTVERGAI0 Ift 
8UBATOMIS>

mtrpbęgy metams ............. 
darbininkas

866 .Rmchvay, Boston 27y Mm*. 
£«. Paston SŠO,

<«

KETVERGAS. BALANDŽIO 19 D., 1923.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Kovo 9 d. Marcinkonyse 

lenkų valstybine policija nu
kankino du j aunu lietuviu 
Jonų Galėtų iš .Puvočių ir 
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tKUR SKIRTUMAS,

Rymas, — Ikšiol Italijoj 
veikia proporcionalė ‘ rinlęi- 
nių sistema. (Tokia sistema 
veikia ir Lietuvoj). Fašis
tai nori tų sistemą atmainy
ti. Fašistai nori padaryti 
taip, kad partija gavusi di- 

. džiausiu balsų skaičių gautų 
• parlamente tris ketvįrtada- 

• les vietų. Prieš tų fašistų 
t norų iŠ tusų išgalių veikia 

katalikų partija.

, Fašistai nori ant'savo; pa
statyti dėlto, kad jų partija 
yra didžiausia, bet nėra di- 
desnėtuž visas kitaš partijas 
sudėjus krūvon.’ Todėl jei 
kitos partijos eina išvien, tai 

t jos ii* perbalsuo j a fašistus.
(Dabar Italijos parlamen

te padėtis tokia,? kokia buvo 
— Lietuyoš paleistame’ “ Šėiųje., 

Katalikų buvo didžiausia 
partija, bet ne didžiausia už 
visas kitas sudėtas krūvon. 
Todėl kai socijalistai liaudi
ninkai, . žydai, socijaldenio- 
kratai, lenkai padarė Unijų 
eiti prieš katalikus, tai juos 
iiz perbalsavo. Jei Italijos 

. katalikai balsuos prieš fašis
tus, tai fašistai bus . perbal- 

' ■ suoti.)
i
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KIEK ŽUVO.

yVasliington. —- Nuo pro- 
hibicijos įvedimo žuvb 33 
proliibicijos agentai kovoje 
prieš munšainininkus.

N G AREŠTAVO
I’JTEMIKRA.

■- • ■*

Bolocpia. — Italijos pre
mieras Mussolini. tapo su
areštuotas už pergreitų va
žiavimu automobiliumi. Bu-» v

vo pastatytas prieš teisėjų ir 
turėjo užsimokėti, bausmę.

Premieras netikmž tai ne-
I •

supyko, bet pagyrė valdi-' džia, palaikydama milžiniš-
* 1 * 1 — z r T,T’* 1 — . . . . .
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Latvijos įlaikraštis “Lat
vis” rašo,, kad Vilnius tai 
Mickevičiaus ir kiti! sulenkė
jusių lietusių tėvyne. Gir- 
"cRyjei^eA^tblbi^tmijaptai^KIimųr^GaidįTJ^AIargimdrp 
jie nesėdėt® dabar VarŠavoj. 
Toliau;raš(| kad Klaipėda 
nėra Lietuyai bTangesnė už 
Vilnių ir j4 Vilnius sudoro
tų pusę, Lietuvos derliaus, 
tai ir tada' iiei vienas lietuvis 
nęatsižadėtų Vilniaus,

■ *.

PRARIJOJŪRĖ.

Tokio. — Ant Korėjos 
kranto- išsiliejo ’jūrė ir nu
skandino 400 žve jų. *-
r . * . y

KONFISKAVO DAUG 
VYNO.

I .

Koelnas.—Okupuotoj Vo 
kietįjoj francūzai konfiska
vo vokiečių-vyno 100,000,000 
markių vertės.

REZIGNAVO
3[IX [ETERIAI.

Buvo pakorę už kojų Jr mm 
: šę vėzdais/ Paskui verdam 
čiu vandeniu plikino jų kū
nus.. Dar gyviis numetė po- 
grindin ir laike visų naktį. 
Ant rytojaus bade peiliais. 
Taip badomi mirė. Jono 
Galčiaus tėvas norėjo gauti 
sūnų palaidoti. Bet lenkai 
senelį t bizūnais prikapojo ir 

ikės mirti.

Balandžio 6, ,7 ir 8 d. Kau- 
ne4vyko naminių paukščių, 
sėklų, bitininkystės ir sodi-

SleževičiA* Lietuvos liau

dininkų vadas, seime kovo 9
;d. pasakė, |:ad bankai imu jam greit iš to reti 
po 60 nuoŠ.už paskolas. Nat
kevičius. paklausė :s 
bankai taip; daro, Sleževi
čius atsake d “ Ūkio Bankas.
Tarptautinis Bankas. ’ ’ Ka
dangi* Tarptautinis: Bankas

kų armija ir užsiėmusi smau
gimu Vokietijos,' neteko iš
tekliaus mokykloms. Ypač 
nukentėjo dėlto universite
tai. Bet atsirado privatinių 
žmonių,* kurie stojo talkon tokių nuošiijičių neima, tai 
tthivėfsitėtams, Beskelbta 'tas' bankas ^ležęinčių, tratdts

didžiausias yajus, kurs savo 
viršūnės, pasieks gegužio 27 
cl. didžio, Franci jos inoksla- 
vyrio Pasteuro gimtinėj. Fi
na kuodidžiausias aukų-rin- 
ISihas.. Aukūs kloja įvai
riausio luomo asmenys. Jau*
ikšiol suaukuota keletas# mi
lijonų frankų. Aukuoja 
ir paprasčiausi darbininkai.- 
/Aukuoja valandos užadrbį o 
daugelis visos' dienos uždar-

teisman, -j

Lietuvoj J rengiamasi gy

vento jų cenzų daryti. Pienų 
išdirbinė ja p. Merkis su pa- 

-^ėjai^^ y ’ ■
» •

bį. Visokios pramogos ren
giamos šito vajaus naudai.'

Kovo .18 d. Klaipėdoje h 
steigta Šaulių Sujungęs sky
rius. / . ’

*
; Liet. Susisiekimo ministe
rija nepriima ne lietuvių 
kalba rašytų prašymų.

.Varviškių - .kaime . /. ties 
Druskininkais buvo nusime
tus galvažudžių ir plėšikų 
gauja. Jie turėjo bombų, 
kulkosvaidžių ir kitokių gin
klų. -Kovo;22 d. žmonės puo
do tų plėšikų lizdų,- Kauty
nių mėtų plėšikų bombos 
sprogo ir‘ užsidegė kaimas. 
Nukovė apie 30 valvažudžių. 
Kiti pabėgo už demarkacijos 
linijos. ys

[IMA LAIDAU SMAUGI
-

Be Din. Franci jos* dįį
paeiites jėgos pradėjo lai 
smaugti yokiėčius užimt

i vietose. Francūzai, • vagį
vokiečių' pinigus. ReddfąLjJ 
liauscn ?e francūzai pavogė. 
150,000,000 markių, o DuęįL 
seldoi'ffe išplėšė 22,000,000: 
markių. Tie pinigai buvd' 
pasiųsti iš Vokietijos bedaį’- 
biams šelpti. Pagrobtus pL į 
nigus Vokietijos Reichsbank 
paskelbė be vertės. ’ ’

Pittfffield, Mass. Auto
mobilius, kurs pereitų nedė- ’ 
lios vakarų su visu smarku-. 
ihu trenkė į būrį žmonių ir4 

' - - - ,yr j_____

gautas. J o šoferis Fred Mi- ■ 
lįer, 40. metų amžiaus^ jau sė-‘ 
di kalėjime. Piktadarybė] 
papildyta 9 :30 vai. vak., o 
'kaltininkas paimtas, 6 vai* išų 

I ryto. Policija rado, šmotų

Žinios api‘e pavedimų ViL 
niaus ir jo sričių Lenkijai, 
kauniečių tarpe sukėlė didė
lį patriotinį ūpų. Apie. tai 
visi kalba, diskusuoja.

rvto.
stiklo ir pradėjo ieškoti 
visus gafadžius automobi- / 
liaus su išmuštu stiklu. * ’ 

f .

Kaltininkas esąs' lietuvis, ' 
18 metų kai Amerike, turi ” 
šešis vaikus. Dirbo moldy 
rių General Electric kompa- 
nijoj. Jis buvo areštuotas 
rugsėjo 8, 1916 laike , tOs 
kompanijos streiko ir nu
teistas užsimokėti. $25. 
sakė, kad automobilius bttt&JM 
įsibėgėjęs ir negalėjęs sustf~ : 
ti. Vėliau sustojęs’ir radža 
bekybančių mergaitę pm 
automobiliaus. Jų pasieiM 
it vyko namo. Išsimiegojįį 
žadėjo ‘ raportuoti polu 
apie ta atsitikimų Tei 
buvo jis areštuotas sa 
21,1918 už girtybę. Vėl 
vbareštuotasbal. 26,1920 

namų ir daugybė liks patai- važiųvimų automobiliu 
sytų. . laisnio.

. -----------------
Kovo 26 d. atvyko Kau

nan Danijos inžinierius 
Frandsenas, miestų plena- 
vimo.specialistas. Jis dabar 
pienuoja Kauno perdirbimų.

Vi- 
sij. lietimų viėnędas nusista
tymas: Vilnius buvo, yra ir 
bus mūsų! Visos juodos'ga
lybės. neįstengs Vilniaus iš 
lietuvių išplėšti!

I 
k f

Kovo 14 dienų Laisvės 
Alėjoj teko matytį toks regi- 
nėlis. Policistaš atėjęs pas 
batų valytojų, iškilmingai 
padėjo batų valyti. Valyto
jas, vieton imtis bato, poli- 
cista’paemė už sprando ir 
nustūmė.

Ašmenos apskrityje len
kai suėmė 80 baįtgudžių ir 
apkalę geležiniais pančiais 
nugabeno Gardinan. Kalti
na juos šnipinėjime Rusijos 
ir Lietuvos, naudai.

t •

Klaipėdos krašto gyvento- 
j ai Lietuvos seimo rinkimuo
se dalyvaus kartu su didžio
sios Lietuvos lietuviais.

. --j--- — ..r.

Yra pienuojama perkelti 
Lietuvos universiteto techni
kinę'dali Klaipėdony
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Atšilus orui, Kaime pra
sideda gyvesnis namų staty
mo ir remontavimo darbas. 
Šiais metais, matyt, Kau
nas paūgės daugeliu nauji!

Lietuvos Šaulių Sujungęs 
Centras pareiškė, kad su ta
riamaisiais fašistais šauliai 
nieko bendro neturi.
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TURĖS ATĘASTI ŠUNĮ

Neiu York. — Prasidėjo 
teismas dėl šuns įkandimo. 

-•A? Moteris-' Claire Sutton pa- 
____  t .traukė, teisman Josephine 

Ne ir port, R. I — Rear-'Brown, kurios, šuo įkando 
admirolas Sims, kurs ko-skundikei į kairiųjų kojų ir 
mandavojo Amerikos laivy- koja turėjo būt' nuplauta, 
nų karo metu, pareiškę, kad Šuo pagal Sveikatos Depart- 
jei Amerika būt buvus Vo- mento įsakymų turėjo būt 
kietijos padėtyje, tai ji būt v "
skandinusi negikluotus lai
vus, kaipir Vokietija kad 
darė. Sakė, .kad Amerika;be- dantų ir'negalėjo įkųsti 
būtų skandimisi be perserge-j Dabar priseis Šunį atkasti ir 
jimo ir Lusitųnių. - J pažiūrėti dantų.

AMERIKA T4 PAT BŪT
DARIUS. i

Rymas. — Keturi Italijos 
kabineto ministeriai rezig
navo. Jie visi .yra katalikų 
partijos. Iš jų premieras 
Mussolini buvo pareikalavęs 
pareiškimo ištikimybės fa
šistams. Jie to nepadarė. 
T»i ateinančių pelnyčių į- 

* \ vyks parlamento atstovų ka
talikų susirinkimas ’ir nu
tars savo nusistatymų, . Jei 
katalikų atstovai priims re- 

. ^oliucijų, remiančių fašis
tus, tai rezignavusieji mi- 
nisteriai atsiims savo' režig- 

... nacijas. Kitaip premieras 
Mussolini turės* pasiieškoti 
naujus ministerius.

Turine buvo Italijos kata- 
likiĮ partijos kongresas ir 
ten matėsi nusistatymas 
prieš fašistus, Jei katalikų 
partija parlamente stos 
prieš fašistus, tai fašistinis 
kabinetas turės griūti.

■ SUDEGS ])ATJO 
' : TABOKOS. *

S , 'm.

London. — Sudegė šaudė 
. ’ lis tabokos. Sudegė tiek, 

kad vjsaį didžiajai ĖritahL 
.jai būt užtekę kelioms savai- 

BudeglAirtitfr 
nų.

j

užmuštas. Skundikė reika
lauja $40,000. Bet šuns.sa
vininkė sako, kad šuo’ buvo -Klaipėdos krašto valdyto- 

j as Budrys kreipėsi Lietuvos 
valdžion su prašymu įteigti 
Tilžėj vice-konsulatų.

*■

' Joniškyje kovb 13 d. Nor
gėla ėjo į Gelžkėlių stotį. Iš-

/ v*

• Popiežiaus bule, skirianti 
kun. Michalkevičių Vilniaus 
sufraganu,: yra Rygoj. At
siųsta Pabaltjūrio valsty
bėms atstovo .Zeęchnii var
du. * Bulė-siųsta nę' Varšu
von o Rygon dėlto, kad A- 
paštališkasis Sostas Vilnių 
priskyrė prie Rygbs antvys- 
kūpystės.

|'Susivienijimas Lietuvių | 
W .D V f į

VllJųŠ! ±

ima tvfr- ’ ® 
s organi- į 
toj pilsi- į

aes $150.00, 4
.000.00. ‘ $
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Kovo 23 d. Kauno tunely- 
ėjus iš miestelio kaž kas jamlje motorinėj drezinoj važia- 
smoge Vėzdu galvon ir. pri~ vašieji į Kaunu* inžinieris. 
mušė. Tada iš jo kišeniaus mechanikas, 3 karininkai ir 
pavogta 400 litų. Matyt pik-į 3 kareiviai užvažiavo ant tu- 
tadarys matė kad jis pasi- nelyje stovėjusį prekių trau

kinį. * Trys asmenys sunkiai 
šužėistt , / Kad “Daibbnnkas” jųu parduoda Lietuvos, pinigų

’ ■'/■••‘V'V .

Klaipėdos krašto^ direkto
rija reiigiasi. paskirti komi
sija sulietuvinti vaidus kai- 
įnų, miestelių, gatvių, krau
tuvių. lipestęliai fr kaimai 
bus* pavadinti senaisiais lie
tuviu vardais, o gatvės tu
rės fetuviškus ir vokiškus 
pąvadįrdmuSf Iškabos tęip- 
gttufes dvi kalbi* • • ,

Maudo* 
ibeiš papi^utomiii

pttdAvin'ėja , var*

ėmėpinigij.
* - • . _ _______ - ■ K w »

Girkalnio parapijos du 
jaunu vyru Kazys Rama
nauskas ir Petras Jaiičaus- 
kas rado granatų, Jie jų 
trenkė į akmenį. Granata 
sprogo ir abu taikinu' 
v— . <
se. . ; - •. ■ ■ ; ■

Klaipėdos ųeminatijoj p 
vesta lietuvių kalba, IDanei- 
go vnfcmShį vienas laikraštis 

• skelbia, , kad prieš Šimtmetį 
/.vokiečiai amt Wi

” L.ŽJ ' 4 V .— t ..j.

kiM to

tų perlaidas ir savo draugams, darbminkams suMl^ 
patarnavimų. Tai-guvisi tie, kurie porite, kad > * 
siunčiami Lietuvon pimgai patektų įMusų giminių^ 
kas* visuomet’ ki‘eipkitė$ pas -DARBININKU” 
visuomet nuošird^im Jums ptaatmaus. . • ? ; _ 

Darbininkai, atsimokite kaduiDmjbininkas”*' yra 
DIDŽIAUSIAS DRANGAS, ? . '

* ’ *. L .■

Siųsdami pinigus. at klausdami litų kainų visutin
: suokite"laiškus šiaip:;

1; • ’ '• /? < t» A > B I NIK KAS,»u s' ■_

366 West Broadvray, ~ k • Boston
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TRYS GERIAUSIOS KNYGOS.
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H South Bo«ton’o ūtarnfnkaii 
Ir Mabntoiiąl*. Leldila Am. 

ko Katautv Sv.- ĮvoetJM 
Etanmuu ’ . .

JtRBINtKKAS^
£The Wobob)

Eihuamiam T*x-W«xlt PAPtt
~ l . ■
?, iMHfahe  ̂etery Tūeeday, GJbursday, 

kriiM MatUrdny by Sfc fra&sfr la®®

'' Sukim & C< Abbociation or Labom.
-W 2_ _ ’ . -r-~..■•■'■-■" ...■■ ■

“fflntered as Becond-ciasM matter Sept. 
S, 1MB at the post offiee at Boston, 
IKsaų under the; Aet of Mnreh S, 1879.” 

r *Aieeptan.ce for maillng at speclal rate
pf poetage provldtd for fa. Sectlon 1108, 
Aet of Oct. 8,1017, authorized on July 
Km8.*

’ % ^SrcrtirtionfiatM.' —-
Jfa»rly » iM «į» Hr.T. •' ►«■»■*•** . . »• .r «|4.50 
BMfan and suburbs

countriės yeariy

ar fabriko produktų 
stato sodiečiui,.

Miesto darbininkas perka
si maistų, gaminamų ūkyje. 
Bet iš jo užmokėto dolerio, 
ūkininkas tegauna 37 centus. 
Kiti 63 centai eina tiems, ku
rie maisto produktus prista
to miesto gyventojams. Ta-' 
sai’ produktty išskirstymas, 
išvežiojimas taip yra dabar 
sutvarkytas, kad be didelio 
lcapitalo — be kredito jo ne
galima atlikti. Tuo ir nau
dojasi biznierių-tarpininkų 
luomas. Bankai jiems* duo
da, kreditų varyti biznį. Tų 
tarpininkų ylą visa eile, pil
na hierarchija nuo men
kiausio agentėlio iki storulio 
baiikhiiiJm,/ar2prąmonnin^ 
ko. Jų apetitai yra gražūs. 
Jie nei aria, neisėja, o pjū
tį teęiaus turi visada puikia, 
sjų didžiausias, rūpesnis.yra 
tame, kad neprileisti prie 
susitarimo žemės darbinin
ko su fabriko’ ir apskritai 
miesto darbininku; nes jei
gu tasai susitarimas įvyktų 
— tuomet žemė jiems po ko
jų užgriūtų, nes nebebūtų 
kam betarpininkauti ir iš-ko 
pelnus krauti. Gi tuo tarpti 
darbo žmonėms visa viltis ir 
yrą susitarti ir imti mainy- 
ties savo išdirbiniais: išdirb
ti savo lengvų maino apara
tą, įsikurti savo bankus ir iš
mokti apsieiti be kapitalistų 
tarpininkavimo,: einant’ ateti 
tyje net prie/ savo išdirbys- 
čiu steigimo. Kol - imsime 

t , *"v. . , ■ ,

v
' » • ...

6» , ' . - ’

Skaitant nįūsų “raudi 
dų” laikraščius galėtum pa
manyti, kųd Lietuviai Klai
pėdoje pralenkia savo žiau
rumu xnet įr -patį žiauri]jį 
Tamerlanų Kenčia nuo jos 
nabagai darbininkai (vokie
čiai), aimanuoja valdinin
kai (ĮV-gi vokiečiai), ir pra
deda kilti prieš Lietuvos 
Valdžių, stebėtina, kad tos 
riaušės kįla kaip tik tuo me* 
;u,x kada Lietuvos Valdžios 
autoritetas sumažėjo.

Aišku, kad nei vokiečiai, 
neLJeirkai., nei. prancūzai 
niekuomet nesidžiaugė. Klai
pėdos prie Lietuvos prijun
gimu. * Turėjo teeiaus sutik
ti su. griežtu Lietuy ių Tautos 
nusistatymu.

Nesidžiaugė nei mūsų rau
donieji. Vare savo spaudo- 
je katnpaniM ^Eiei^si .ya^y Soloviov saro raS> 

Valdžių, /prieš partizanus, 
prieš viskų. Kas jiems gal
voje, kad Prūsų junkeriai 
yra aršiausi Europos buožės- 
militaristai, kad Poincare 
su savo pastumdėliais len
kais irgi nėgeresnis! Tegu 
Klaipėda pasilieka jų globo
je, bi tik Lietuvai neteks. 
Klaipėda teciau teko Lietu
vai,^ bet raudonųjų kampa
nija nepasibaigė) ji Vis stip-

: re jo. Prūsai, ' lenkai ir
prancūzai džiaugiasi ir ren
giasi iš to pasinaudotu Ačiū 
'_______ _____ neprisiėjo

. Raudo-

“MUOMO" mauro 
m

f c, *
• ■ ■ . r

oni- mo ir dėlto neturi tvirto au- 
’ tofiteto ir jie siundo sukvai
lintus žmonelius prieš su- 
silpnintų Lįetuyos valdžių.

Taip tai patapo mūsų 
“raudonieji” junkerių, po
nų ir militaristų pakalikais. 
Ir smaląviriai, ir kraujavi- 
riai ir paprasti purvaviriai 
skaito tai sau už garbę. Ir 
vardan kokių idealų?

■ -—r
»

SKYimiUI.

ERACIJA-BROLYBĖS 
TVIRTOVĖ.

. 'f.

Nesenai senatorius Brook- 
liart, garsus darbuotojas ko
operacijos dirvoje, savo kai • 
boję New Yorke, škaitline- 

• . mis išdėstė, kodėl koopera- 
•j ei jos kelias yra tikriausias 
t* kelias į gerbūvį ir..ramybę, 

į ' Anot jo Suvienytų Valstijų 
, gyventojai šiaip skirstosi;’a- 
piė 40% (ketimosdešimtys 

ynu ūkiųgyy.ento- 
r jai ir darbininkai; apie 35*/ 

yra miestų — fabriku darbi- 
. rinkai; apie 15% yra proto 

dnibiniukai:. mokytojai, vai-.plačiau apie tų kooperacijos 
dįpinkai, ofisų darbininkai, uždavinį svarstyti, dar pa*|.^uaoniesiems‘ ’ 
liuesų jų profesijų, žmonės ir žiiirėkime, kaip, tasai 10-tas jįenis pgąį lankti.
tt.- Taigi isviso darbo zmo- nuošimtis, valdo mus taikos Į Tpji nugriovė Ūuietliyos vai
rių prįskaitonia apie mietu ii* karo metūy ir kuriūMū/l^tneiness^^c^ savos 

' link joja valdžia veda/ Apie sudaryti. Kol reikėjo knis
tai bus kituose straipsiiiuo-ĮįjgS p0 Ėr.-dem. sudarytosios 

 

b>e- “. \\ valdžios, tai visi išvien, anot
Z7osis.[į:0 pasakymo “visi vyrai ir 

—•—— viens žyd’s.” Bet čia vieny
si ę _ T 1 O » | be ir pasibaigė. Na ir kas-
o I v " I ft v g.į matg, kad galėtų susiiar-
------  -------r—. ” ti soc.-liaudininkai, soc.de- 

Brooklyno geltonoji bobų-|mėkrataiir bolševikai l Gręi- 

 

yr.a suradusi savo .purvi-|čiau mūsiškiai ‘ “smalavi- 
“basęmente”- dokii- iai” bučiuos.-Brooklyno L. 

Bet

^"BtabmeldŽiaiu—vadiname 
tuosr kurie garbina stabus, 
meldžiasi į juos. Todėl tu
rėtumėm vadinti skylmėL 
džiais tuos kurie skyles gar
bina, ■

Rusų žymiausias filosofas

šimto.- .
:Kas-gi tokie yra liekamie- 

< ji 10% ? Tai biznieriai, pir
kliui, pramonininkai, .agen
tai, .. hankiiuiikai ir visi Įriti 
pelnininkai ir pelnagrobiai. 
kurie patys-nieko nepadaro. 

. tik tarpininliauja tarp tų,' 
į kurie kų nors padaro ir už! 

< tų tarpininkavimų ima sauĮ į-y 
peilių, ir tai nė betkokį pel- 
nų. Dar Čia reikia pastebė Įmentus, kad kadai pardavę ĮD. L, D, L. D. L. D...

ti, kad iš tų 10% — bent vnnhi. ’ Tik apgai- jiems niekuomet nei ncltLpė-
7% yra smulkių perkupčių.nesta^ M ant^aoku-l jo statyti, tik griaut ir 

^teiyių,. taienor^ purvi ^aut.\, . / ' . -
- ---- 1........ 1- ~ “antspaudos,” jo-ĮPaskntinios žinios prane-

kio parašo nėra. K kad. Klaipėdoje darbi-
__——__ J ninkai sukilę prieš Lietuvos

Ta pati Širvydo “dora”! valdžių, valdininkai strei- 

 

pakvipusi “Vienybė” kro-į kuojų. Daug tame propa- 

koėliliaus ašaros lieja, kam pandos, bet jei ir yra dalis 
kadai (suprask krikščionys Į tiesos, taįtas įvyko ačiū mū- 
demoktatai) neatima Vii- sų raudoniems , griovikams, 
niaus iš lenkų rankų ii*nepa^ Drūsų junkeriai, lenkų po- 
liuosuoja to apskričio gyvenJ nai ir prancūzų militaristai 

į tojų iš lenkų jungo. Tuotar^šu&Mųsi tiiomį z kad vai- 
pu visais savo gabumais re IMa neteko seimo ^ąsiti^ji- 
inia tuos išgamas, kurie su ’’ : J r
sidėjo su lenkais fr nuverti ■ ■
Lietuvos valdžių. ' ateis pagalbon. . Tik gaila
»ptad >e nepasiėmė savo

Belakstyciamas po lietūvii “p^etaisų?’ 
keliom jas su agitacijomismž [.

Lietuvos katalikai parna- 
Porčąpas jau pailso. Uku-Įty$ visokio plauko Amerikos 
sį laikų žada pašvęsti Ang 4 ‘katalikų'.? 5 Bus ten ir rau- 
tijos su Erancija sutikini-įdoniaūsi. ir purviniaiisi be
rnui ■

“Kiauleivio” Maikis tai 
uusipfrotestavo, kad past; 
moju.laiku; jokiu budune 
suranda' išbarstytų' po Lietuvos bedieviai žada
taines savo “klemsū/’-. Bu darbįiniikatns . y pibliaušių 
bėda, jeigu tų^/Mūšia^ i luosybę, bet kada reikia Jiį 
pražus. ‘ ’ ’ljau duoti, cjtai vietoje liuosįr-

i,, r;,. r , bės parodo dąiįbinmlau Špy-
Amerikos sandariečiai pa- gų ir dar pavadina didžiau- 

siuntė Lietuvon visokių siu nesuMpiuteliu kyaiįiiu 
nmatninkĮi. Nes; girdi, kur Taigi Li^uvos katalikai bu- 
bučėrys negalės, tai jgrabo- dėkite ir žiūrėkite už kų savo

sfekaito prie biznierių Ino-:. 
’ mo, teciau galėti] savę ’ ti 

' prie darbo žyionnj priskaity- 
į ti .(bučeiminkąi, grosermn- 

kai ir k.).. Darbas jų neleng
vas, p pelnai nekokie —vien 
dėlto, kad-jų perdaug. .Tįk- 

į ,rw pehiminkų - pelnagrobių 
bus tik apie 2 ar 3?o visij 
krašto .gyventojų..

. Tie . pora nuošimčių di
džiųjų pelnininkų valdo vi- 

>ių šalį, nes jie turi savo rau- 
MT koše didžiumų ‘krašto turtų 

f ir suima didesnę pusę visų 
krašto ineigų. Apskaitoma, 
kad'^OJb šalies- turtu randa- 

I si rankose 2% gyventojų, ir 
' kad anie biznierių 60 
/ milijardų - metinių ’ Šuv.

, Valstijų ineigų sau paima a- 
;|tte 40 milijardų, tai yra a- 

_-jpfo dų trečdaliu; • gi aniems 
y*. Jdrfjo žmonėms 

■gidbtika tik yiėnas trečdalis. 
H^Šokrū būdu anie -10% gy- 

įų sugeba suimti net įu 
^fc^feeČdaliu Itiūšto ineigų? Jie 

Jį tai padaro su pagelba kredi- 
banlpj.- Sodietis,‘perku 
karktus;' pagamintus 

ĖibsteA Bet iš Meno dolerio, 
j^kįtrį’* 'Sodietis užmoka už 

"įidaiktų; pagamintų mieste, 
Ji miesto ‘darbininkas, kurs tų 
U ■ S *44 i *• . .
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- JONASMIVIDAS

Lietuvos išgamas garsusis.!

tuose miiu’tūlų sektų, kurių ; 
jis.vadina Diromoliaji. Jos 
pasekėjai išgręždavo skyle 
grįčios sienoje ir melsdavosi 
ijų-

Skaitant apie tokius žmo
nes rodosi, kad tai negali
mas daiktas; rodos, kas gi 
galėjo garbinti .skylę it kokį 
dievaitį. Pasidairęs teciau 
atydžiau požmoneą gali ir 
šiandien rasti labai daug tų 
diromeliajų-skylmeldžių. Tii 
žmonių idealas-dievaitis, yra 
tai padaryti kame nors jky- 
lę ir garbinti jų. Tokiais 
skylmeldžiaiš .yra visi mūsų, 
“raudonieji. ’ Jie netveria 
nieko, griauja viskų, peša
si su visais. Pešasi visi iš
vien su katalikais — daro 
skylę katalikuose kiek galė
dami. -Pešasi dar aršiau terp 
savęs — skylę, gręžia kits 
kitame^ Ir vis tai daro var
dan kokio idealo ? Spren
džiant iŠ jų darbų iš jų lai
kraščių jų idealus yra pada
ryti kame • nors skylę, kų 
nors sugriauti. Visi jie: ir 
kraujaviriai — bolševikai, 
ir smalavirįai — social-cle- 
mokratai, ir purvariai—so
cialistai - liaudininkai yra 
skylių garbintojai, skylmel- 
’džiai — diromoliai. ,

O skylės tiek tetinka sei
me kiek ir tilte.

■ f y Pikuolis.

Šventas Edmundas turėjo dievobaimin
gų motinų, kuri iš mažens mokino savo siv . 
nų mylėti Dievų ir pagarboje laikyti Jo 
šventų vardų. , ,

Vienų dienų, kuomet Edmundas su sa
vo draugais ėjo iš mokyklos, užgirdo jis sa
vo draugus minavo jaut Dievo vardų. Grei- 
tnLtmlikfLi^os ir ėjo namon kitu keliu.

. Kelyje pavidale gražiausio vaikelio pa- 
sirode jam Kūdikėlis Jėzus ir žiūrėdamas į 
Edmundų, tarė: “Gerų dienų,, numylėtas 
drauge!” šventasis pažiūrėjo į Kūdikėli, 
bet kadangi j is nepažino Jo, nieko Jam ne
atsakė. ' •

“Ar-gi nepažįsti Manęs, Edmundai?” 
paklausė Kristūs. . *

. “Ne,” atsakė Edmundas, “aš niekad 
Tavęs nemačiau.” .

“Kų!” tarė Kristus, “ar gali būti kad 
tu Manęs nepažįsti ? Per visas dienas esu 
su tavimi: Aš visados esu su tavimįf Pa
žiūrėk įmano veidų, ar matai kas parašyta 
yra?” / *

Edmundas pažiūrėjęs į Kūdikėlio vei
dų pamate parašytus žodžius: “Jėzus Naza
rietis. ” “ Tai Mano Vardas, ’ ’• atsakė Kris- 
tus... ?: ■ ... ’ : . .

Išgirdęs tai Edmundas puolė.ant žemės 
ir garbino Kristų, _ .

Priėjęs. Kristus paėmė jam už rankos, 
pakelė nuo žemes' ir tarė: “Mano numylėtas 
vaikeli, nenustok turėjęs didžių pagarbų ir 
meilę Mano šventam Vardui. O, kaip AŠ 
myliu tuos, kurię.mylį Mąne ir garbina Ma
no Vardų?’ *

f Ištaręs tuos žodžius Jėzus išnyko, Šven
tas'Edmundas gi dar labjau pasiryžo mylė
ti Jėzų Kristų. ‘ c Į

6, tu vaikeli ar myli Kristų? Jisjta-I 
ve mylėjo, mylėjo taip labai, kad dėl tavęs’ 
praliejo savo šventų kraujų, numirė ant 
kryžiaus. Kaip, tu vaikeli, galėtum nemy- 
eti To, kurs tave mylėj o ir myli?

Jėzus atsake r “ Visi, kųiie nepildo tpanp 
sakymų ir mano meilęųidkina.”

; Taip, vaikučiai, visi, kurie nepildo 
Kristaus įsalcymų, kurie papildo nuodėme, ■ 
vėl žeidžia Jpzų, vėl Jį nukryžiavo ja. a Jūs' 
šųkote, žydai, kūiuė prikalū Viešpatį Jėzų 
prie kryžiaus, buvo beširdžiai, niekšai, bet* 
atsiminkite kad visi, kurie peržengia Dievo 
įsakymus, niekina Jėzaus Kristaus meilę, 
pasiūgiu pikčiau už žydus. Visados, Vaikė- 
^^“mylekįteMezųlĖ^ 
labai mylejb, nes Jis pasakė į (‘Leiskite ma
žutėlius, ir neginkite jiems ateiti pfiė Mu-. 
nęs, sės tokių yra Dangaus karalystė? ’ ’

f

KOŽO.

Buvodai gražus pavasario nedėlios ry< 
tas. Onutė rengėsi bažnyčion. Dabinosi 
prieš veidrodį keletu valandų, pasipuošė , 
gražiausiais rūbais, paskui išėjus atsisėdo 
prieš namusUnt mažo suolelio. Tenai buvo 
mažas gelių darželis kuriame vos buvo pra
žydęs naujasc rožių krūmas. Du žmogu? ei
dami! pro šalį, žvilgtėrėjo į jas ir vienas ta-

“A,, kokia graži,* kaip pilna ir raudo
na!” . Onutėj priimdama Šį pagyrimų sau, 
nusišypsojo įr'padekdjoMūsilenkušųž taip’ • 
didį mandagumų. Bet tuodu žmogų pradė
jo juokties ir viesas tarė: “Nė apie tamsta į 
lę mes kalbame, bet apie šį rožių krūmų, ku? , - .; 
iį dar pirmu kartu šiame ; pavasarį mato* 
me.” . . . ’

Onutė susigėdinus nuleido akis. 0 kaip 
dažnai dėl tuščios puikybės ir garbės žmo
nės patįs save ant juoko išstato. .

’ / ■ ■ ' ■ .
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. SPARDOS IŠLAIDOS 
ATITAISYMAS.

Kun. K dĘ laiške“L D. į 

nariams atitaišytina ši spau
dos Malda: IššpaušdMtai 
žmonijai išvarginti ip nu
siminusiai.?. tūrį būti: žmo
nijai — išvargintai ir. nusi
minusiai... •

■ . -X •

~lūi.DAKNY6£S
“ ■ * T , ,; ■ , » » ;

Naujai gautos iš LIETmrOS inal- 
v , dalqiyg6s; yra. Šiokios: .

I ^ta%M<Tsffiabinę . *^an- SMfett Autao italas, W 
ctais. .Kati tik kurio lietu- M0 apto ..... . ........$1.0. 
viste-

1

i

>

ros apdaru. x»■,, *hS(!
- ■ * ,.•*»'

Aniolas Sargas, skutos np-/.
■ daru. . .«*■ . *.,.. ■♦ k *■ • .• a .» ♦-» <įil.GC •

AfiiolaB Sargai, audinio ap-
dai’li ... * • i i » «I k fe • • . <. . *Sa

dilus Atsidėjimas, audimo 
apdarais/ maža .......... .60

VUuėmet iu Dievu, audimo 
apdarais, mala .. ......... .GO 

Nor&lamiJas gauti kreipkit?s pas

Gyveno mažoje pakrypusioje bakūžėje 
senas, senas, žilagalvis, bet labai dievobai
mingas senelis. Tas senelis buvo labai iš
mintingas. Žmones iŠ visli kraštų kasdien 
ateidavo pas senelį klausti įvairių patarimų 
ir jis kiekvienam suteikdavo.

Atėjo pas senelį kartų mokytas žmogus. 
Negalėdamas suprasti- iš kur senelis* semia 
mokslų užklausė: •

“Pasakyk, Seneli iš kur semi mokslų? 
Kaip mataUį bakūžeje neturi knygyno.is ku*. 
rio gulėtum mokslų gauti

• - ‘ Tiesą, ** atsakė senelis, “knygyno ne
turiu, turiu* vos tris geriausias knygas, ir 
jas kasdien kaitau. Tos-lmygosyra;Die- 
voDarbai; mano,SųŽine ir ^ventrasštis/

. “Dievo Darbai, dangus* ir žemė, yra 
kaipo didele Įmyga prieš mano akis: jie man 
apreiškia, Išmintį, Galybę, ir Mielaširdys- 
tę, mūsų dangiškoje Tėvo.- ' '. ~

' “Mano Sąžinė pasako inau, kųs yra ge
ra kas bloga. ’ . : . •

. “Bet šventraštisyra kįygų Knyga. Ii 
inair apreiškia kaip Dievas mus sutvėrė j 
kaip Dievo Sūnus, mūsų Viešpats ir Išga-. 
rytojas Jėzus Kristus atėjo ant ^ėmeį kem 
tėjo ir numirė delmūsų išganymo. Tos, trys 
yra inano brangiausias knygos? jų moksias 
neišsemiamas.

... .........

j

A

>
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Nuodėmė tai yra peržcugiinai^yie^a- 
tiys Dievo įsakymų Šv» Brigita^ išgirdą; 
vienų kartų, gražų i pamokslų apie Viešpa
ties kančias, negalėjo susilaikyti nuo ašarų 
Antrų naktį upsimškAjai Viešpats febų, 
visas sužeistas'ir sukruvintąs; Šv. Brigita 

sušuko: “MieUaueh, Jeiau,

fr- ’ '

Viena gera moterėlė, norėdama apturė
ti Dievo malonę, kurios dideliai troško, pa
dare prižadų išklausyti, daug Šv. Mišių per 
ištisus metus. ’ Kaip piktai išgirsdavo varpo 
balsų, pertraukus darbų, bėgdavo į bažny
čių Mišiųklausytų ; nito to nesulailcydavo jų 
nei lietus, nei sniegas. Sugrįžus namod, 
skaitydavo kiek Mišių išklausė; kad tikrai 
žinotų, ar prižadų pūdo. Kad neapsirikti, . 
tai ji į uždary tų dėžutę tiek įdėdavo žirnių, 
kiek išklausydavo Mišių. *

Pasibaigus metams ji buvo įsitikrinus, 
kad prižadų išpildė ir sau daug apturėjo ’ 
nuopelnų, o Dievui padare daug garbės. t 

Vienų dienų,, linksmai atidarė dėžutę... 
bet kaip nusistebėjo, kada Ji vietoj trijų 
šimtųsu viršum rado vos tiktai vienų žirniu
kų? Išvydus tai,, nesmagu jai pasidarė, ir ji 
su nekąntrmnu prasitarė: y . '

“Dieve, ar tai gali būti, kad iš tiek is* 
klauptų Mišių tik tos vrenos skaitytūsį? AŠ 
su tokiu atisdejimū bėgiojau bažnyčion^ ne
paisydama jokiu ldiūčiti, bjauraus oyo, lie- 
taus, šalčio,”

Bet Dievas nuteiks jai niint į nueiti -pas 
dievotų kunigų, josios išpažinčių Mausytojų> 
Kunigas tuojaus jos paklausė, kokiomis 
mintimis užsiėmus ėjo bažnyčion ic kaip 
Idause Sv^MiSių. Vargše moterėle prisipa« 
žino, jogei kelionėje būdavo užsūMus viso
kiomis tuščiomis/ vaikiškomis mintimis; 
kdd per Mistei|neku^avo su^topns, kad 
josnnntpskraj^pvisinr jitoųste^mna* 
mus, apie darbus ir tt J ■

“Tai priežastįSj,'^ėlei kutių netekai tu 
liek daug išldausytų Mišių nuopelnų/’ atsa* 
kS kiungasJ* Nesi^tėbčk nei tiupdviė: tavo 
Angelas Sargas išmetė tuos žirtdukušijl d®- 
žutčs, kad tayeYišmokyti> jogei gerų febu . 
užpelnąs dlsgsta dėl netikusio ddrbų ątlikL ji 
moK D^mk’vį<moM Dievuų bid m m- 
nųgeraiMtaseL”' \ Y

Pažiūrėkite, wkučiaį į savo |

iį klauskite savęs, ar daug Viešpats IHavu ‘ 
paskaitė geromis jūsų išklausytas Miihs.

i!
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Aliestas gražus ir švarus. Lie* 
tuvių apie 1000 sielų -Rūpesniu 
gerb. klebono kun. M Vašia ir 
duosnumu gerų jų parapijonų 1915 
in. įsteigta parapija ir pastatytų 
fM^Lklebonija, o1917 m- pasta- 
ty^ labai prakrito B graži baž- 
nyČia‘8tt sale. Altoriai nepapras
tai gražūs ir išpuošti. Apratai 
bažnyčios taip brangūs ir gražūs, 
jog .labai retai kur tokius teko ma
tyti. Tvarka, ‘ švarumas verijt a 
kį ir lenkia prie maldos, Skolo,: 

mažai liko,; Žmonės geri ir 
dievoti. Jaunimas tikybiniai ir 
tautiniai paties klebonu lavina
mas ir malonų.daro įspūdi, 'Viri 
lietuviai geni ir^jauni laikosi piw 
gavo batoČioa W remia. Už 
tai jieins garbA . - „ ';

Balandžio 8 d, prakalbų Taikė 7 
šv. WrimfcroĖ Drriigiją Kauno j 
sirašė amžinaisiais nariais yl) Ig
nas Voskus $35 ir 2) Laurinas Gri- 
galiūnas $35. Gerb. klebonas kun.’ 
K. Vasys užsisako “Draugiją,” 
“Ganytoją,” “Laisvę” ir 2 me
tams nariu Įsirašė ir įmokėjo isvi 
so $15 ir metinių 27 nariai. Sky
rių suorganizuos gerb. klebonas. 
Žmonės geri ir malonūs. Jie visi 
su pagelia gerb. klebono įsirašys 
Šv. Kazv Dr-jos nariais. . Greitu 
laiku ir gerb, klebonas pąsižadėjo 
likti amžinuoju, jei ne garbės na
riu. • ” ■ •

. ' Brangus klebono, J. Vaiskus, L. 
Grigaliūnas amž ir visi metiniai 
nariai,’ priimkite mano didžios pa- 
dėkosrir pagarbos žodžius.

Kun. P. Kasčiukas. 
»<MainSt., ’ i: .
Amsterdam, N. Y.
/ ■■ w,« '■■■■" 1

Velykas New Britainiečiai pra
leido linksmai, iškilmingai pakel
dami savo mintis ir dvasią prie 
Dievo ir teip skaitlingai atlikda
mi atgailos sakramentą. Velykų 
rytą ant prisikėlimo žmonių pri- 
81’inko pilna bažnyčia. Mūsų gerb. 
kleb. D. Grikis surengė iškilmin
gą procesiją. Choras giedojo ir 
muzika grajino ant vargonų, kad 
apvaikščioti su didžiausia iškilme 
tą dieną iš svarbiausių ir links
miausių švenčių. . Teip-gi muzi-. 
ka grajino per visas mišias ir miš
parus. Po Velykų bal 5 d. mūs 
gerb. kleb. EL Grikis sušaukė vi
eny giedorius ir bažnyčios tarnus 
ant vakarienes, kuri buvo paga
minta -kopuikiausia ir skaniausia. 
Bevakarieniaudami, besnekučiuo- 
mi laikas ė jo7 linksmai ir gražiui. 
Po vakarienės mūs. gerb. kleb. 
kun. B. Grikis visiems vyrams už- 
pundino po'cigarą. Po tam pra
sidėjo Šokiai ir tęsėsi ligi paskir
tam laikui

Korespondentas.

ROCHESTEB, N. Y.

Patariu nekuriems Rochesterio 
karštuoliams nepykti Už kores
pondenciją, kurią aš patalpinau į 
“Darbininką,” nes jūs atsimenat, 
jog kiekvienas už savas kaltes' 
pyksta, jųjų neapkenčia. Užsikar- 
ščiavų ant* susirinkimų dažnai 
klaidą pasakot. • “Jau užtenka, 
daugiau nebeaukausiu, nebeduo
siu pinigų tėvynei,” tokie pasaky-

nė, E. BrotonS, Jį. Itoitė, & 
Lužeiut, A. Klipmnė * P. Garbū- 
zaitė, M. Gariūnienė, G. Vaitke
vičiūtė, K. Čeponiehė, J, Audri* 
liūnas, A, Dorins, E. Jurienė, G, 
Likritė, J. Steponkaitė, *K. Ka- 
lendienė, P. Brito, Al Pettu- 
iis, St. Petrauskaitę P. Šatas, J. 
Račiūnas, J. Kvedaras, A Neve- 
donskas, A. Baronas, Aug. Skle- 
nis, Rd. Alekevičius, X Braška, 
D.'Karoblis, J. A Gailiūnas, J. 
Jasinskas, K. Vadluga, M. Kobi- 
sąitųt, J. Kalinda, J. Aidikonis.

Po 50c.: Ant. Brazauskas, 1J. 
Gildutis, D. Matulis, K. Neva- 
dauskas, J. Vizbaras^ P. Paliulis, 
J. Vainiūnas, P.RimŠa 65 c.

JLietutos takelė.

ELIZABEĮH, & X

-LBS.-16kuoposnepapra&- 
tas mėnesinis; susirinkimas 
bus balandžio 22 d. vai. po 
pieti^ parapijos mokyklos 
kambariuose. Kiekvienas 
kuopos narys bitynai tori 
ateiti, nes bus daug svarbių 
pranešimų L. B. S. labui.

Nauju narių prašoma atei
ti ir-prisirašyti prie mūsų 
kuopos. * .

Kp. Valdyba.

aprūpinti sveikų besimiklk 
nimą visiems. Yra natūra*1 
liŠkes dalykas vaikui pasibo- 
vytį bet vaikų. pasibovini- 
mas reikalauja augusio va
dovystę Mūsų dabartinių 
kolegijų atletai yra puikūs 
pavyzdžiai reikalingumo 
sveiko. besimiklinimo. Mes 
manėme, jog mūsų Ameri
kos vaikai atletiški, bet ko
legijų ir augštesnįų mbkykc 
įų sportai -tapo, taip specia
lizuoti, jog kuomet pasirodo 
tik saujalė dalyvautojų, ma
tyt tūkstančiai. Žiūrėtojų. 
Automobiliai, krutamieji 
paveikslai, šokių .vietos, vi
si yra priešai mūsų vaikų ir 
mergaičių sveikatos. Jeigu

^5 ■ . t ’r , " • • •
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STRAIPSNIS VII.%

<kŪMKIv\

L-.-g.-g—k'i 'ii 
vaikas pripratę važiuoti į 
mokyklą j ne
paisant ar brangios ar vidu- 
tinitoft kainoj antrą sykį 
pamąstyk ir sustabdyk tą 
pnptotimį

Fiziškas išauklėjimas pir
miausia bando aprūpinti pa- 
matinius raumenų veild- 
mus. Vaikai reikalauja žais
mių, kurios sujudina* mus- 
kutos,.kaip tai: bėgimas, 
šokimas, metimas, ir laipio
jimas.daro. Mokytojos ge
rai apsipažinę su ką įvairių 
metų vaikai reikalauja.' Ma
žuosius mokina kaip bėgti 
pamalu,. dainuoti, šokti ir 
tt Bet jau senesni vaikai 
reikalauja drūtesnio pasibo- 
vinimo.

Antra, tas fiziškas išauk- 
lėjimas, kuris pagerina mus-, 
kulų išsivystymą ir pageri
na nervus. Kadangi kiek
viena grupe muskulų turi 
grupę nervų kuri muskulus 

Vkdntroliuoja negali būt mus-, 
kilių išsivystijimo be pana
šaus nervų išsivystijimo. Ci- 
vilizacija daug reikalauja 
nuo mūsų nervų ir todėl bū
tinai reikalinga juos išvys
tyti kūdikystėj. Muskulų 
miklinimas priduoda orga
nišką drūtumą, pagerina 
kvėpavimą ir cirkulaciją.

į '• ' * f

Trečia, fizikas išauklėji
mas liečia sociališkų ir mo
rališkų vaiko išsivystymų. 
Vaikų . pasiboviuimo vietos 
nepažįsta rasės, kliasos ar 
sociališko skirtumo. Ge
riausias vyras beyeik visuo
met išrinktas. Vaikai pri
pranta pripažyti kitų-teises. 
Kur kitur, jeigu ne ant pa* 
sibovijimo laukę, vaikas iš
moksta gerus sportininkys- 
tės pamatus. Pasekmingus 
būrys yra tas, kur visi na
riai išvien dirba.

Fiziškas išauklėjimas lie
čia vaiko sveikatų. ’• Bando 
kreipti atydų į sveikatos pri
pratimus, ir fodėl'Svejkatos 
mokslas yra svarbiausias fi
ziško išauklėjimo tikslas:

Fiziškas išauklėjimas* yra 
ta išauklėjimo ” dalis kuri 
prižiūri vaikų augimų ir iš
sivystymų. Bando pagerin
ti sveikatų ir tos. sociališkas 
ir morališkas ypatybes ku
rios padaro gerus piliečius,
.Franci j a ir kitos šalys 

svarbiai susirūpino fizišku 
išauklėjimu.

Ar mes mažiaus darysi
me ? Nuo tavęs priguli.

Mes prašome jus atsakyti 
sekančius klausimus : •

Ar šiandieninis vaikas ir 
mergaitė geros sveikatos pa-

vSEsįasf' t \ 7 1

Ar jie ieško pagilink! 
nimo?

’ Ar jie aprūpinti mi U 
mais užsiėmimais per j 
suvalančias 1

Ar meą stengiame^ pi 
lyti tinkamas progas j 
rinti jijt gyvenimai

Suv. ‘ Valstijų. * Apšvieti^ 
Biuras maloniau teiks 
maeijas apie programa# ĮįĮ 
problemas zfijz^ko iŠaukl^j^ 
mo ir mokyHoB hygfem ’

"<-■
. ■ f -
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KKLIOKS.
*** T ,<

Iš Bostono | Amsterdam, N. Y.

Po kelių mėnesių, štai ir ta va- 
t.landa, kuomet prisiėjo atsisvei

kinti, su labai geru, gilaus tikė- 
jimoį aukštos doros ir malonaus 
būdo, gerb. kleb. kun. Kaz. Ur- 
banavičum, jo maloniais parapijo- 
nūis, draugijomis, pavieniais vei- 

’kėjais ir su visomis N. Anglijos 
; lietuvių kolonijomis. Nors gaila 

Bostono, bet Amsterdame ir jo a- 
pielinkėse to paties prielankumo 
tikiuosi, o gal dar didesnio, nes 
ir ten gyven malonūs broliai ir scr 
rys, i 
Lietuvos, — išeiviai. Pakeliui iš 
Bostono į Westfielda ir Amster- 
damų, mažai apgyventa vietų ma
tyti. Nuolat, stt mažais tarpais 
tęsiasi virtinės aukštų, akmenuo 
tii -ir krūmuokšniais nusagstytų 
kalnų; luomoše yraberžytės ir ti- 
vuliuoja pelkes. Balandžio 9—-10 
d. barkšo dar kalnuose sniegas. 
Paukščiai tyli, jų ir nesimato. 
Poezijos nedaug. Pramonijos ša
lki.' Susisiekimas milžiniškas ir 
greitas. Visw> dūzgia, švilpia 
traukiniai. . Dūmais pasriuvęs ho- 
riapntas. iStai ir Albany miestas, 
kur daugybės gelžkelių šakų ir 
galybės subėga j dienų traukinių. 
Kaminai "rūksta, . dirbtuvės dūz
gia ir juose žmonės paišini lieja 
prakaitu ii? sunkiai dirba savęšj sa
vųjų išlaikymui ir Lietuvos 'Šel
pimo delei. Visi turi žinoti kaip 

; sunkiai brangioji mūsų išeivija 
dirba, o vienok nesigaili net stam- 

„bių aukų Lietuvos pakėlimui ir su- 
. šelpimui. Delei to. kiek-vienas cen
tas, gerb. išeivijos, aukų turi būti 
kuošųžiningiaušiai, tikslingiausiai 
ir sulig noro aukotojų panaudo
tas. Btai ir Amsterdamas. Alies- 

/. tas. 30,OG(L gyventoji^, švarus, o- 
’ fas geras.' 'Lietuviųbažnyčia sto- 
. vi grasiausioje gatvėje. Bažny

čia mūro, labai .graži, aukšta, 
. brangiai išpuošta, langai visi cu- 

* įnpejiški vitražai, nuo Apreiškimo 
iki giilo — juose telpa -Kristaus 
gyvenimo istorija. Toji bažnv- 

, čia lietuvių atatytu AmerikQje, .iŠ- 
rodo-'gražiausiu. Bftpesniu ir pltt- 
nu, didžiai gėrK klebono kun, X katrie dūimwo» 
^idanavičiaus ir dupsnumu para- 

1 pijonų pgstatytaų Apie tos para-
pijos istorijų ir veikimų kitų syk 

. bus. šiūomi, jums, gorb., bosto
niečiai siunčiu labų dienų ir su- 
diev, 1

Kun. B Kačiukas.
200 E. Main 8L, .
Amaterdtm, N. Y.

mai nepakenčiami. Suprask, kadį. .——,v
Lietuva- per-tuos, penkius metusi - Koksriai yrą fiziško įsau- 
pasibaigus pasaulio karui .apturė- Įdėjimo programas kurį dvi- 
jo aukas beveik vien tik iš kri-įdešimts astuonios valstijos 
kšeionrų pusės, ir jeigu mes-dabar priėmė ? '
pradėsūn^taip suprast apie Liete- koks naujas g.
vos-reikalus, tai mes tokiu būdu .t'ik sunaikint ger4 lietuvi-! pa- M38 pnvers W-
protį ir-tas pakenks mūsų tautai, kėjimų daugiaus taksų? 
katra yra neskaitlinga. Reikalas Fiziškas* išauklėjimas per* 
lietuviams spiestis ir-gi į kitokias gyvęilO amžius? Ket ^enes-l 
organizacijas,^ kaip tai: Tautos!nįs spaudą. ‘ 
Fondas, Darbininkų Sąjunga, Lie- Senoviškigtaikai padali- 
tuvos vyčiai. Tos minėtos orga- ,• j.ok-0 -r™-. iTeiKamujainą Riesi yra svarou per-jnizacijos gali rengt visokias pra- n° moksL} l dvi dahs mu-Į pjauti stiklą su virintu vandeniu, kad |

mogas, balius, šokius,, prakalbas j zĮkų ir gimnastikų, 
ir tt. ir jos yra. vien tik prilaiky-r vienas Vaikas --------
mui lietuvių dvasios. gimnazijoj. - Graikijos lite- ______. . . _______________

, Jaunime! patarčiau jums pri-ratfeos aidvyfiai buvo tie, suS&Virinta vandeni (ne van- 
klausyti prie L. Vyčių, nes ta kuo- ^ivvn-j vninikn n-ndovn- Oenl, kuris verda,, bet tok|, kuris buvo
n-i vra iums išteista ii ins tik <*ad RUUe aiyvij VainiKll apCLOVa pirma atvirintas ir dabar vėsus) mie- 

3 • +•" V +- Įloti kaipo**Olympic žaismės roję. Ten pijk pieną tik žiūrėk, kadį
Ii lmksmmti. Reikia šalintis nuo |, , . , . . I pietio Mgmale “butų-su: saiku,-o ne per f

1 per kiaurą ualrtj vartojate. Lie-1 Žaismės riet pažymėjo laiką, I bonkuif ir^užd^SS^us stlrį į 

'turi, malonus, pamesk tą papro-kas keturi metai buvdvadin-^ 1̂^J)^Jįa^1^^ykttk tiek, kiek Į 
‘ lietuvis FS^P1%v I Kaip patildyti pieną iki |

- . .......... ~ yizmkas įsauMejimas yra
UTIOA, N. Y. genėralio^ mokslo svarbiau-! w pa§iidžius ipen9, įdėk boukut?

. ~ šia dallš. Visas vaikas emali Šilto vandens indą taip, kad vanduo
——— , , , . , , . Į padengtų pieno lygdialę bonkoje. Kai-

Atlaidaū ' I į. mokyklą-—kūnas, dusia ir įtink indąbei? neduok vandeniui užvir-
_____ ■ ' l-nto+n* Prapifvip mos 7V-ltL Kad patycus Šiltumo laipsni-užla- 

tj i oo a_____________ Un Į P* Olas. X laeiuyje mes zy I gįjjjj .lašelį artt delno.^ Jei Jauti ramų.
Balandžio -- A šy. Jurgio apleidome.pitonusdtiir «ntum, tai atv^inkpakiš^po bėgan-

vai. atlaidai, o užsibais 24 d. Buspandeme įsvystyu plot® 
svetimų kunigų iš apylinkės. Už-|S81 nemiSlyClami apie kūną. R?3- ūel tos pačios priežasties neliesk 
tai, visiems pasapijonaius, apyliid Kaip.sų tavo ir mario Vai*| 
kės miesteliams -ir. Rūdninkams, kais? Ar gali jį arba ją sul Wflri laikyti Bėriui
kmių šioje apylinlvėje nemažaihail^ti namie ant dviejų vari- figtitonkute 1
rąndasi bu^didziausią proga at--i ■> * n ■«*••«»»»• to*■ d-dT-~ į
tikti VbTvkiYip fe™Žinti ir nasL11 <a$ 3ie ’W dVL kuometkudi^.imamaistą lai-į 
likti velykinę išpažintų ir PasM qi«n/|nč T«ftni<vi iifoilnikvąri1^M kaireranka.Sonkutg^perl 
naudoti Viešpaties malonėmis, užjvaianaas ramiai ’ | visg. .laiką turi būti taip laikoma, kad į
ntaitai J Ar norėtumei pabandyt?km-klis Visados būtu pilnas pieno. JEašį
prašau. . .. i , * \ y | neduoda orui veržtis pro člulpikų.Duok I

Klėbona^ Kuū.’P. Zabielti.|Nemanau! riEaiir ką galime kūdikiui prė&rpaimti nuipiką geratl:
* sakyti apie mokyklos gyveJ - 

ATHOL, MASS. Inimą? Mokytoja turi lai-l ’ benktttę,
• wti Onute ir Jonuką prie! .tun bud baigtu*

rius. surengė prakalbas" pobažny-įdūrbo ant dviejų ir k^ctaisl iMmk <9mpHu^>tą .sykiu. \ 
tinėj svetainėj* Kalbėtojai bųVmįtrijų Valandų, Žinome, jog i^paba^ boniutę* Jei ne^iu®ęt’!Į 
prižadėti centre .valdybos. Bet M^M v^kią ^mbti 
nežinomų prięzasmų , nepKibw.py^ jp skaitytu Ir gvėrai ži4m<^. , J ’ T
Visas prakali atlik o - dienų kaistas,
gerb. kun, A, Petraitis. «iš Pla4 n* 'mnro^itg nžmirųto ptatetą įtaka į augimui. Mokshm iro- .ai ir nuosekliai išaiškino dabaU

Lietuvos Pelitinę padė$. >. I SUVo Įekęija^, Bet-kodelririęj^^  ̂f stiprius ir ^SaM^SStkei 
Žmonių buvo nedaug, bet aukų rašymo ir skaitymo ūegaleri^is^uok 

sudėjo nemaža^ būtęnjį $7646, triume, priškaityti trečią, jaiįSs' 
pirnnaus buvo surinkta ^,6.00.1 
Viso pasiųsta T; Pondųn $92*46.

Tolinus po vadovyste A Baro
no choras sudainavo keletą gražių 
daiUoUų^ Garbė tiems choristams

Šie asmenys aukavo didesnias
■ aukas:

Kun. A. Petraitis-.. .... ,*.$IQŪC 
Aušros Vartų Draugija* *»» 
L. Vyčių 10-ta kp. ...4...< 
šv. Onos Draugija —4 *.

P. Morkūiuitė, K.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
' MAISTO BONKUTĘ v- - -

Pilė švarumo* kitas svarbiausias da-| 
dykas yra teisingas nusaikavimas ir i . 
tinkamas atmiešimaę. Kuomet" varto, 
jama pasaldintas kondensuotas ipe'nas, I 
jis turi būti atmieruotas pilant iš ke-Į 
no į šaukštu ir žiūrint, kad: pribgtų 
pilnas, bet nępęrvlrš. Lengvai galima Į 
suprasti, kodėl nereikia šaukštu kišti Į 
į kenę, jei pbsvarstysl klek prie jo pri
lips: pieno, visai nereikalingo. Pamoky-Į . 
Inai kaip penėti sako imti tiek ir tieki 
šaukštu į tiek ir tiek uncijų vandens ; t 
todėl reikia labai atydžial atsaikuotl Į 1 

I kiekvienų šaukštukų kondensuoto pie-i 
I no kaip pamokinimai rodo. Atsaikaves ■* 
| reikalaujamų kieki yra svarbu per J

Ki plc-l išėmus prilipusių pieno dalį. Atidąįy- Į 
; rtas kenas turi būti laikomas šaltoje
i ša nklėtaS vietoje ir kietai pridengtas puodeliu ar 

stikline. Vartojamas pienas turi ture-J 
■Į ti Smetonos varsų ir būti liuesas nuo

Atsaikuok virintų vandeni (ne van-

• » v, . e **- **'X*lx»«il<l4XV'A« XvvAJXX(> w<a4XLL.V1O UUv t # *-j*T • 1 * ""J_ * * LjJlVtlv UbUltUB- UUllį' S5LL. pcllKU) v Uv
tos pačios brąngios tėvynės t^rvrm katras ifis nfcuW duris kokia atsitikimo laimėtojai. UfcSj. Išmaišyk viską gerai iki ISsileis, 

.V..Į Kazymj KdlldS. JOS U2;biaąit UUlih ; T SiU«m tiilk- Šita niritaiM i sterili.
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BORDEK’Š Evaporated Pienas pagal 
syldes, didžiausių pieno išdirbysčiųAme

rikoje. Tas užtikrina jums^apsaugą, labai 
svarbiame maisto pirkime. Kiekviena kar- 
vėBordenbandoj yra peržiūrimareguliariai • 
per ekspertus.

I • ■

Kiekvienas fannerys, kuris atveža Bordenni 
pjen$ yra reikalaujama nuo ją -tat prisilak 
kytų kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas x 
kampelis pienines yra nuolatinej inspekcijoj. 
Kiekviename namų maisto vartojime varto- 
kitę Borden’s Evaporated iPen%, ukris dw- 
da geriausius rėauUattis. ^Yėa riebus ir 
daįg smetonos^padaro gard& valgfi Jfia 
galite vartit kiekvienų dienų d«l valgio' ir 
kavos* tikras jo gerumas # riJofcs jo Švaru
mas. ‘ * x . • *

Jei norit' išmokt kaip virt su Borden Evapo
rated Pienu, jodykite ;kujwm|, ’ .
nant kokias pamokas norit ir mes prisiusime 
dovanai. . - 7

t HE BOBDBH COMPASI 

Borden Building, Wew ’ Yori.

.būtų pasilinksminimą?' m kūnas
Ar to Buvai vienas iš tof.
» i( . , niuniOtftt Borden’s Eagle Pienu, m

nelaimingų, , kuris niekadaĮwiroafe- puta kuna buuawtojuH 
k^--tolto valkams -kurte nfira “no^oall^ neturėjo RlOgą paziųti oe*" kidHvelkh Gydytojui ii .ifcktrtn®BflucK 

ną plaukymo viet?,”' iĄ m į^“llal"’>kurte nwl“i*'“«l Ir *«■> 
tąye, ,®ažii būdamas, .'tatai. tatai ą°.?*‘Į Jffli E

draugai . nepravardziMP kuovią .«veiw uagte pienui, wt 
Plaukymas m paltas BiffySftttfSžSSS 

bet }dek
Į įėjimui, negu IvhIkiti motetai kniwn 
Į Hiuttti, Noru tat yru grynas pleaaa fr 

cuIcmik, patogioje *ft>rtnoje, lengvai mu- 
i vkrtttuttit kndfr^fiini 
J . i 1
,| gfcriirt Mum atatfpNtat hw MM<>
r' ~ - z s „% t» t. - -, - • t _ . -. \ ■-
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lergaičių turi pįo 
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NAUJOS KNYGOS!PRANEŠIMAS |
Lietuvių R. K. Federacijos N. 

Anglijos apskričio skyriama pra» 
nešame* kad įvyks Lietuvių R. K. 
Federacijos Naujos Anglija aps
kričio pusmetinis suvažiavimas 
balandžio 22 dieną, 1923, t-mą va
landą po pietų Lietuviu R. K. išv. 
Pranciškaus parapijos svetainėj, 
Laivrence, Mass. Tai gerbiami 
skyriai malonėkite atsiųsti, atsto
vus į suvažiavimą, nes yra daug 
svarbių reikalų. Taip-gi skyriai 
yra prašom i pasimokčti metines 
duokles į apskričio agitacijos iž
dą. » :

L, R, K. Fed. N. A. Apskričio 
Valdyba:

V. J, Kudirka, pirm. 
. M Mę KamandriiSf rąšt.

ĮSIGYKITE
Lietuvos Įstatymus. Sistemati

zuotai įstatymų instrukcijų ir įsa- 
kymų rinkinys. Surinko teisiniu*

. kas 2l Merkis, redagavo • Vyriau* 
šio jo ribunolo- Pirmininkas A. Kri 
ščiukaitis. 1081 puslapyje telpa 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu
vos konstituciją, apie, pilietybę, 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps
kričių sienas, viršininkus ir mi
liciją,kareivystės pareigas, mo
kesnius, rekvizicijai, muitus, miš- 

fkus, vardus ir pavardes,

r** 
* t

| VIETINES ŽINIOS
gl?. ■ .... .......*

GAV()
K’ m A -rn ’ j t t - . Tankų, tuokart ir pTariclėjo 
k K T prasidėjo
h, Z • ’ . ' j.Qr ? T- šaudymai, tankiausia nekal- 
<-PW M,t Priminė, kad’

' R* «°>
H wo»oje Į kad visokie'vagys, ttagiiiiai

ATVYKO VICK-PREj • p’aldo gi generns žmo-
- wa m - - -hMSOedimda. .pi’Og^

-•- . ? ’ pRtt daugiau maisto pasida- 
Štiv. Wstijir ricė-prezi- ryti* Komisarams gyventi 

’dentas Coolidge aivyko Būs4Rusijoje smagu, bet ki- 
tonan. čia pasakė eilę pra4 tiekis badas, .
kalbu. - .i< Buvo taip-gi rėnjcamosaiv

t ko§ paremti krikšč. akciją 
GIRIzl MAJORĄ. Įlieti šiais ypačŠinkūnais ir 

——- a • [ surinkta $36.75,
Miesto darbininkų unija .

savo susirinkime užgyre ma-į Vardai aukavusių t 

joto Curiey pastangas pakel-n Kun. K. Urbonąvįęius — $5#00, 
ti jli pensijas iki $480. Teip-Į 
gi už majoro- pastangas su-F ’ **'
tailtinti liUdavojimo darbi
ninkus šu jų darbdaviais.

ŠOKO IŠ TRAUKINIO.

Nedėlioj ‘"iF*Nortli Sta* 
' - ■ ■ 1 i^teĮ.LO|. ,XTte« Oy 1

tion’o Charies G. Norris no- Elzbieta Urbaitė, Juzefą Gudaitė. 
Tėjo nuvykti traukiniu . į o. Navickiene, B. šveistienė, F.Į 
Maldeną. Per apsirikimą [Miškinis, M. šeikis. 
paėmė traukmį, 'kurs tojc| Smulkių $13.75. 

stotyje nestoja. Tai prava- Ten buvęs.
žiavus Maldeno stotį, pasa-Į- ■
kietis šoko nuo traukinio ir 

persiskėlė galvą. Prieš po- Jjį|| IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Tą savaičių nuo jo buvo va- _____

. gys pavogęs $1,000. Tas at- JONO TARVIDO DRAMOS 
sitiko jam einant namo'ir pa- l. “Akloji Mergelė arba Liurdos 
siviję vagys automobiliu jei ~ 
pakvietė su jais važiuoti. Jis[ 
paklausė ir buvo apvogtas.

•— —_ —*

kai šavorpriža<hb laimės Čia 
ant žemės, suklaidino gyverę 
tojus. Gi kada jau gyvento
jams pančiai buvo uždėti ant

i

t

“TURTO HOR*t*"
Knygute yra didelio for

mato (0x10) 68 pusi,, popie- 
ros virbeliais.

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukite pas: 
‘ŠMOTAS” 

366 įfty&y, Boston , Mass.
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J Leonora" Maeiuitene, Uržttlė Gali- 
|nauskienė, Karolis Paulauskas, 
į Vladai Paulauskas, Andrius Za- 
I lieekas, Juozas Beleckis, Petras 
J Grigalinūas, Juozas Andriliunaš, 
I Elzbieta Tarutaitė, Julė Diringai- 
Ite, Ema Mikalina,, Vincas Kali- 
Išius, M Dilys, V. Crtudzinskas,

KELIAI.
*

- Kurie norite sužinoti’ pa 
grindus KrikSčioniu Bemo- 
kiatų. Partijas Lietuvoje 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite virsminėta knY” 

iK yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų. Kun, 
Krupavičiaus. ’

'Kaina jos tiktai 2Įb. 
Adresuokite:

r—“
336 B ’way, S. Boston, Mass.

•r

mm ALBUMAS.
indomiausias ir svarbiau 

sias lietuviams šių dienų įvy 
Lis yra Klaipėdos Krašto su 
si,jungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. •. Skubinkitės- išsi* 
rašyti. Kaina 50c. ,

.Nedaug teturime. 
“DARBININKAS” 

366 B^way, S. Boston/Mass. 

A. L. R. Et FEDERACIJOS nTa 
APSKRIČIO VALDYBA.

Dvfis. Vadas—Kun. V. TaškUnas, 
V. j. Kudirka, pirm.,

37 Franklj’n Strect, 
Nonroo^l, Masė- 

M. M. Kamandulis, raiti
20 Fax,S'treeti ; į

Montello, Mass. |
K. Stanaitienė, vice-pirmininkė,
L. Glineckis, iždininkas, 
T. Kubilius, iždoglobėjas,

Turto Norma. Uosis, Kaina.. 
Mūmu Kaliai. Krupavičius,.. 
Algimantas. Dr. Pietaris 2

toTn.li ,..... .«- »..... *:, -.,*^1,00
Lietuvos Įstatymai ,....... ,$1.50
Palydovas, su Žemlapįais.,,. .50 
Teisių Vadovas ir Patarėjas . .50
Lietuvos Pilių ženklai (40) .55
Klaipėdos Albumas ........ ,50

Visas šias knygas galite gauti 
“D AR B ĮNINKA^8”

366 Broadway, So. Boston, Mass,

;4& 
.25

M. t. J. GOIMM
HKBUD8O8):

DAiTIlIAI .
TO# Ktla tt, MontaUo, Mml 

■ tKtmpM Brotd SL1' 
. M ■NdEta fiu-v.

✓
'-1 »

i

JONO TARVIDO DRAMOS
.. - _   •- — . J .

2. 
3r

Stebuklas, drama-4. aktų. ■> 
“Fabijola,” drama 5 aktų. 
“Germaną,” drama 2 aktų.

nuosa
vybę, žemės tvarkymą, paskolas, 
prekybą, paštą, teismus, kariuo
menę, ir daug kitų svarbių įsta
tymų. z

Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ii? kitų Žalių. Be
galo svarbi ir naudinga knyga. 
Kaina $1.50. ’ .

Palydovas. Geriausias ir . pi
giausias vadas kelionėje. Šioje, 
knygoje-rasi Lietuvos atgijimo ir 
vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visų Lietuvos Mi-

gXPRESS pATARNAVIMAS
In

EUROPĄ kN GREITUMAS, PARANKUMAS IR F . GERAS VALGIS
t * IL . ■ ■

KADA jus keliausite Europon arba sių
site savo giminėm laivakortę, kėliau- 
^ą-^klte Jungt. Valstijų valdžios laivais.- Ant 

šių latrą jus rasite gerą patarnavimą—ge- ’• 
t - -------i-- ’ rą valgį—ruimingus kambarius—taipogi

skaitymui ir rūkymui kambariai/ Trečios klesos kambariai 'yra 
dėl g—4-ir 6 keliauninkų. . šie laivai Išplaukia paprastai iš New

• Yorko į Bremeną. Sekanti* Išplaukimas bus .

....Gegužes |2' " ‘ 
. .. .Gegužės 19, 
... .Gegužės 26

i\

r

w - vi
<?■

E»*t»

«

t*

m

Tėl. Mnin 2488

GEORGE H.SHIELŪS
ADVOKATAB 

811-812 Old South Building
284 IVashlngtoh Street * 

BOSTON, MASS. .
(Valandos : 9‘A. JL liti &:30 P. M. 

Oį/vcnMlo vieta
i 10 IVinthrop Strkkt, Eabt Boston 
Į- .- Teb Kast Boston152—.T.—

OR. J. t. LANDŽIUS1
imrrcrvĮSGTOYTOJAM ib

/ OHIRURGAB.
Gydą aitrio Ir dironiliaa Uita 
vyrų, moterų Ir valką, EgaaMl- 
ttuoja kraujįj.Bpjaudaltia, napoMI 
Ir tt. aaVo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimai lallkala kitur gy vanta-; 
tlemt. AdreMut:

606BROADWAYt
Į SOUTH BOSTON, MABA

I
 (Kampai G St ir Broadway)T
VALANDOS 1 MI, 2—4,

. MVBNMMaMMl
. * <

i

♦

\į

f

i
4
i

*

J Tai. Bo. Boaton 82t
| lutuvis/dantistas 

hinpnreER 
I (KASPARAVIČIUS) 
I, Laikinai perkala ofisą po Nth 
! 425 BaomrAY, So. Bobtobt, Hmml 

T ‘ Ofiso Valandos:
1 Nuo 10 lkį 12 :80 ryte ir nw IrtlO 
> Iki 8 Ir nno 6:$O iki 9 ▼. yak.
: Ofisas uidarytes rabato* vakarais 
?J .. ir nedaliomis.
HMnMMHMBM

Paieškojimai
■ -FaleSluiu savo pusbrolio Juozo Ibi- 
loto. Kilęs iš Lietuvos, Norunų dvu- 

. ro, Kuptškio vai,, Panevėžio apškr, 9
Į metai atgal gyveno Rocliester, N. Y. 

Meldžiu jo paties atsiliepti arba Jį ži-
į minčių pranešti,’ nes turiu svarbų rei- 
įltilą. '
| PETRAS VILKICKAS,

.*116 Manei* Avė., Hiirrison, N. J, 
L __________ . (10)

I Galiu priimti mažą šeimyną gyven-.
I U..' Esu našlys, be valką. Gyvenu sU-

• Į vo namuose. Namai su geriausiais pa-
Į i lgumais; elektros Šviesa, gazas, šeši- 
į kambariai, visi lšfornlčiuoti. Atsišau

kite greit Adresas; JONAS RUPEI-
. įKA, 206 W. Broaihvay (trečias iuigš-

Į tls), So. Boston, Mass. 1

ANT PARDAVIMO
k 8 akrų farma Stoughton mies-
I tie’; 48 vaisiniai medžiai; ,6 kamba- 

’ į i*ių nauja stuba su elektrikos švie- 
. sa; bania, vištinyčia ir tt. gera-

Į <ne padėjime; prekė $6500, $20Q0 
. eikia įnešti. Kreipkitės į Lith-

I nanian Ageney, 361 W. Brond-
I .vay. Telephonai: So.,Boston 605 
ir 1337. f .

Restoranas pačiamebusiness dis- 
:rikte; 24 sėdynes; marmurinės 

| grindys; 4 marmoriniai stalai, 
’ r<eounter” ir kitokie rakandai.

zr

i
4

y
10 Metų Bouth Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS < 
I9M W. BROADWAY 

VALANDOS • Nuo 9 r. iki 7 V. Tik.

4

7

z
I 

)

TeL So. Morton 270 I

J.MAGDHUM.D.I !
GoHMa <r KefiteOltete I . j

Ortao VAiANDoa: ■ i
Rytate1M 9 vaL Po pietą nvil—Al -'teJ *
\ Vaitorąte nūo 6 lki (9. I 4

■ - - -' \ < 
_______________________________v 

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

BOSTON, MASS.

•IRMININKAS — Vincas Zaleckasy
81 Mėrcer St, So. Boston, Maste. 

TCE-PIRM. — Antanas Pastelis,
146 Bowen St., So. Boston, Maste 

•BOT. -RAST. — Antanas Macejunas,
45Q E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

/IN. RašT. — Juoz, Vlnkevlčtus,
169 W. 6-th St.,: So. Boston, Maste 

<ASIERIUS — Andrius Zalleckas,
- 307 E; 9-th St., So, Boston, Maste 

■IARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, ’ f 
115 Granite St, So. Boston, Maste

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas (pirmą nedėl- 
lienį kiekvieno mėnesio po Noi 694 
Vashington St, Boston,' Mass;, 6-tą v; 
akare. Ateidami* drauge ir naujų na- > - 
lų su Savim atsiveskite prie musą dr- \ 

.oš prirašyti. . * • >d
■. -Į Į ’-------' ■ ‘ . ■ ■ *• - ■' .

«

Prezident alĮrding .
Geo Washington ... 
Prezident Roosevelt .

Reikalauk ^lindlen knygutės jūsų kalboje, kurioje apio kelionę 
gražiai Išdėstyta. ■ 1
LAIVAKORTES jūsų GIMINIŲ partraukimui iš Lietuvos, klausk 
pas mus tarną reikale Informacijų, Vlr^minėtos knygutės siunčia
mos dykiu. Rašykšlandierh

United Statęs Linęs
45 Broadyvay Ne\v Vorli ICty

*’ ’ ' ‘ Vedėjai-

U. S. SHIPPING BOARD

•>

S

1 6M £roadway, Bo. Boatos.
Šios dramos yra-religiško turi- nisterijų. adresus, ' pašto skyrių 

’ aderšūs, Lietuvos Atstovybių vi
sose šaly se adresus, visų šalių kon- 
ulių vardus ir adresus, Kauno 
miesto planą,: didelį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug kitų! 
naudingų patarimų. Apdarytą] 
tvirtais drobės apdarais ir tinka] 
visur. . Kaina 50e.

Teisių Vadovas ir Patarėjas.’

nio. Perstatyti visais nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų užbaigi
mo vakarams. Kainos, už visas 
tris 45c. Atskirai neparsiduoda. 
Užsakymus siųskite;

UŽGYNĖ LENKTYNES

Majoras Guriny'uždraudė 
Bostone laikyti šokių, lenkty
nės. New Yorke tokios lenk
tynės buvo, ir vienas šokėjas 
be sustojimo pašokęs 50 va-l 366 Broadkay, So. Boston, Mass. 
landų gavo proto sumišimų. Į r-------- - ------

--------- ------- LIETUVOS GYVYBEI GELBSTI
NEMALONUS ORAS. | KALBĖTOJŲ MARŠRUTAS. 

Kalbės Gerb. Kųii. B. Bumšas.
/ Balandžio 17—18—19-7-20 d. d:

“DARBININKAS”
366 Broadtvay, So. Boston, Mass.

« Pereitą nedėlią išaušo gra- __
Zl, bet Vėsi, paskui apside-1 antradienyje, . trečiadienyje, ket- 
bėsiavo ir vakarop ėmė kris- virtadienyje ir penktadienyje, kal
ti snieglašai. Oras visai ne

- šio meto laiko.

4

»

Į3T puslapiuos# skaitytojas ra» ę<=z>oo<^>OQ<=:=><»<=>00<^*oo<=z=>oo<=^o<^=>00<=>oo<=>OQ<=z>oo<ž==>oo<=Sto< I Savininkai papirko biznį kitur ir 
daug svarbių ir reikalingų legališ* ------------ ~
kų nurodymų ir pavyzdžių be kcĮB, KIekvIėnaS7GALI gauti 
ne vienas šiandiena negali apso»-1Įs 
tk ~ Į©

Jeigu norite tuteti pasisekimai© 
visame Ūme, tai apsipažinkite g a.,tlų po(larm
nors- paviršutiniai SU sioš saues į© tyros baltos porceliahos, gra- 
statymais. Turėdami asavo RA;Į® žjai išmargintai? pašaliais, 
muose tą knygą sutaupysite daugi© .susidedantį išįdidelių zupės 
pinig ir laiko. Nereikės delei maž- ©’ v PaPloksen*
mozio kreiptis, pas ADVOKATĄ Į© (lėlių, vieno.palmisko ir viena 
Įsigyk ją dabar. Kaina 50e. į© gilaus bli'udo. . Tai yra toki • 

' »‘nA»vinmnrAfl»’* • i«» proga, kokios niekados nebe-
• lĮAMDinuiAAK* ©• SUĮauksj gauti 'dykai šį Indų

366 Broadway, Boston 27, Mass © setų.
. Kiekviena moteris, duktė ar 

l vyras gali visa tai gauti, be 
! jokio- cento. Visa, ko mes rel- 
J kalaūjame, supa^Indinnk ,jm. 
T mūsų Prabingties ir Dovanų, 1 
j prekėmis^ nurodytomis musų 
i kataloge, savo draugus•; tą 
I kiekvienas galį padaryti, nes , 
y pHtyrbM visaię Įiėreikiii. 
| JMes turime tūkstančius tokią 
| indų setų, kuriuos norime dij- 
| kai atiduoti. Buk pirmutinis 
| savo mieste ir gauk juos. Mes 
| ja-ū iSdalinoTno tuksiančitis to- 
į kią dgiliiį indą setą, • Ulės 110- 
į sdme Vieną, ir lau d,-u6ti, Ne- 
j gaišuok. Išpildyk čia pridėtą 
| kuponą ir tuoj siųsk jį mums, 
į KOilĖ SEPPLY OO., BepĮ38 
|. jSl 'puanė $treet,t
| A'BtF T$RK, K. V.

Į neturi laiko šitą vietą prižiūrėti
į I Preke $1000. Dėl platesnių žiriiij 
I i kreipkitės į Lithuanian Agency, 
’ 361 W. Broadway. Telephonai So. 
įl Boston 605 ir 1337. (21)

į PARSIDUODA PIGIAI
I KRAUTUVĖ

Valgomų daiktą, cigarą krautuvė. 
® Krautuvė turi būti parduota tuojauts. 
© Garantuota geram pragyvenimui,. Par- 
$ duodama pi'ieinhma kaina. Atsišauk 
S Į. 12 Nevvman ,SL;So. Boston, Mass. (17)

bes iPttsbnrgbe ir apielinkėje.
Balandžio 21 d. šeštadieny, Ro-

cbester, N. Y.
Balandžio 22 d. sekmadieny,

Amsterdam, N, Y.
Nuo balandžio 23 iki 29 d. Ney

Yorko apielinkėje.
i

Skilvio Nedatekliai, Nervin ) 
gumas, Prasius Kraujas y 

l pora šimtų, kurių tarpe bui • • ■ zne -■ * «• - R
vo .atsnankiuSii visokio , . ir Cirkuliaciia b
plauko, mat bųVo skelbta,Į priežatįs devynėš iŠ dešimties niusų ligų, kentėjimo ir į] 

. "i vargo. Daugumas Šių priežaščiųgali būti prašali rita vartojant L
bes taipgi apie Rusijos bdl- puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną ] 
Šėriku roiu. kraują, stiprius nervus ir. tvirtus vyrus ir moteris. Į’

Silpni Nervai . Siųstas Vandeninis Kraujas, L
’ .Prastą Cirkulącija. I)

* 1

PRAKALBOS.
K——

Soutli Bostono katalikai, 
sulaukę iš Lietuvos atvyku- 

r siosio svečio kun. Mockaus, 
I surengę jam prakalbas, kū
jį rios tatai ir atsibuvo bal 17 
į d. pobažnytiueje salėje.

i b

- ?i

Fed. Sek.

Žmonių prisirinko^ apie

; ■ vo atsilankiusių

į kad gerb. kun. Mockus kaj

S, ševikų rojų. . I
|Atidarė ir įžanginę pra- 

kalbų- pasakė gerb. kun. Ur
banavičius, vietos klebonas

* * ’ * t

ir vėliau perstatė kalbėti 
gerb. kun. Mockų. Pirmoje 
dalyje savo kalbos gerb. kal-l 
bėtojas aiškino apie paskuti
nių dienų, Lietuvoje įvykius. ________ .................... ...... .
Alskinb- nUSįstatymų lenkų| NiiKą-'f6nąyrąpųli<iaUsTąiĮyduol^|pą<ąuiylą 
link LjetUVOS, nusistatymai turiąavyjędąutPlioAphorąkurbsubudąvoją 
'v' -i ' *• 4 > * j * i - stiprius n'uolątinluš nėrvuš, fcerą sveikatą,
žydų ir ko jie, tie svetimiI tesiteteiteimhte.skirtą- 
Lietuvai gaivalai jai trokšta.L Skilvio Nedatękliai

P atarė Wad&‘ kad
-» t t. ’ - i - • v i j. ‘ Imąs, 'galai vidu-soeiaHiaudininkai it kiti jm 

plauko ^ikai^^ ^įsidėdamį ^feKvą^ 
m žydais it lenkais kad nu-|

. a. -r . . ■ - , i v. I *<0 ll<0i if paną- ** ^"i,t r-.—..versti Lietuvos valdžia, -ne-i jus nevirškinimoi-emekmit w*astai 
s ,v , « į ūreitai praSuIirtanti vartojant ila* *«taąturėjo kito Lsrokavimo, kaip! Nuttą-mo. Jo«_.-mm ser-i ... -r ‘ « V-M J. Mlągcfc; Jauti kaip iiKiilną Žhipįns. tr tik novo ‘Lietuvai ppaxuties|   A. pįįjsiųskit ŠITA KUPONĄ ŠIANDIEN 

t arlenkų*zydų. vergijos • * ' ;• •/«.*
r Antru atveju gerb. kalbė- W 1018 ^cago.
k tojas pasakojo apie Rusijos ,d<tą

t taęskaip Rusi joje Mėevi^J
*was vystėsi it kaip bdlSm- :

. ■-..w*A7^*..«T^*S^^t^'***»sąA»^**»»»W*»A**W***ą**M*****«»,^***»**O*Mą»«Ht**—
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KOME SVPPLY COMPANY, 
Dept. 88, i31 Thtane Strect, 

■ NEW YORK CITY.
Atsiųskite man vieną Indą Setą 

s ? ; ‘ . DYKAI.

V

». • * * • * » e » • r- » • • • ą «.» ♦ •

■reiškiasilpną, paniurusią, 
pavariusią penor malę sis
temą. Kiekvienas organu 
ir veikimas kūno priguli 

į nuo nervų stiprumo gyVe- 
nytne it* veikime. Nervų

■ stiprumas j'ra pamatini 
sprenžina ktiri. kontro
liuoja musų sveikatą, 
rh usų veik Imą, musų link- 
»mumą ir* musų laime.

: Vyrai ir moteris su * sui- 
•> rūsiais nervais, silpnais 

nervais yrą ligūsti, ner- 
—- . - vingi, "baugštus, nelink

smus it rišta tinkantis sutikti gyvenimo

vi<? ifgpi {f pana-

'«

Nutą-Torię turi daug 
geležies kuris yra geria
usią gyduolė žinoma 

•jdel padarymu tirštą 
v raudono kraujo. Nžra 

nieko kito cere.Snio del . 
iiblyJktisių, 5ilpmt, 

. aenemišKą Žmonių >u 
skystu, Vandeniniu: 
krauju. Jis taipogi 
sutaiko Veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją Ir priduoda Šiitą, 
caivinanti kraują f

-. » . ...... - i

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

I P ARSIDUOUA
1 Valgomųjų daiktų krautuvė (Gro-
1 cery Store). Prie krautuvės-yra 
X 3 kambarnai su rakandais. Atsi- 
|[šaukite: J. PATKAUSKAS, 399
1 W. 2-nd St., Š. Boston, Mass,. (21)
wb| t - ■• . . .. •-- r .-J ■ r-.*

J PARSIDUODA MĖSOS . 
t KRAUTUVĖ.
© J piiikt vieta, namjis kampinis dėl pen- 

' © klų šeimynų gyvenimas. Galima -pirk
ai |ti su namu arba vieną biznį, Adresas *.

M. K., .3212 Gaul St, Philadelphia, 
1 [Pa. - - <19)

4___1—

■I Reikalavimai

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI.
• - - ■ * ■

llzb. jųielniklenA pirmininke,
4A Cedar St., Hartford, Oonn.

5. Labicklene. vlce-plrmlnlnkS,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

.’. Lablckieng, iždininkė,
44 Madison St.,‘ Hartford, Conn. 

larljona^Katkauskaltė,fln, raštiniais, 
• 16 Atlantlc St„ Hartford, Conn. 

t. Pundzienė, prot raštininke,
19 tValcott .Št,, Hartford, Conn. 

Uos draugijos sutrinkimai būna kas 
aitrų nedGldienl kiekvieno mėnesio, 
mlnytinšje salėje. ,r

sV. KAZIMIERO B. K. DB-J08 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI

4-

L*v
yr kiekvieną organą ir raumenį visame kilią* 11 

padarydamas vidurius reguliariais, tųoml JI

Musų Absoliutiškas ,. 
Gvarantavimas

NdSa-Torie kainuojąl,0fl už bonką kurios 
užtenką visam, minėsiu!, arba, i (šešios) 
bonkoį ui $5.00. Vartokit Nuga-Tone per 
JO, dienų,.jįetgu nębusit užganėdinti pasek- . 
inOmis sugrąžinkit llkųilą ten kur pirkote; 
jutų pinigai bus tuoj atmokėti, jut 
įieturiilt nėl vieno ceriiu nuostolio. Mes 
linam* vlM- ątsnkomybe. Siųskit ju»U 
Užsakymą mum# šiandien |r ątąaųkit «ąyO 
sveikntą, špilką , Ir1 gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje garo]* aptlekoje an,t 

. tų paCių Išlygų' ir gvarancljos. . •
[HmisrssiM.*

Nuga-Tone veikia ant kepenų ir iimatų, į 

praSafindamaą užkietėjimą.

4 > /■*•

;v <•
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Be jos mes negalime džiaugtis I 
! gyvenimą ir augti pasiseltimtMŠe^ I

Kada mes sergame, tai musų I 
svarbiausiu, dalyku yra gauti g& I 
ras ir sumanus daktaras, ♦kuris 1 
žino. . kokiais keliais sugražinti I 
mums, sveikatų. . . I
AŠ ‘gydau naujos taipgi 4r ųž8i-,, | 
seriejūsfas <ilgas ,per daug tnėtu* I 
Ir tasai mano ilgas ptaktikAvh 
mus Išmokino manu pagydyti li
gas ir sugrųžnti mano pacientams ■ 
gerą sveikatą labai trumpu laiku, 
lengviausiais budais-ir pigiai^

REIK ALINGI AGENTAI
!|po~į’išas Suvienytas Valstijas, visuo- 
Įse Įmestuose pardavinėti garantuoja* 
Į mus nuo lietaus lietusių išdlrbystės 

Ij raincoatus. Dabar sezonas. AtsiSattk 
tuojau klausdamas informacijų. ’

II AMERICAN EAGLEGARMENT 
, COMPANY, . ?

H lyM TIKNI& Bismfo vėd$M . 
Į) 839 Broadway, So. Boaton, Mum

I X--RĄY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. į
Mano ofisas turi vigus paisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai
gi nepaisant, kaip sunki Ilga Ir kaip ligai sergi, lt Itelb daug ayklų bu- 

į vai nepasisekime, atgavime. svelkntM. AS paelrengį* parodytl Jumt, | 
r ką.uS galiu padaryti, jeigu dus man. gavėsite save gydyti. M gydau , 

šimtus kitų ilgų ir ggUtt pastatyti arft naujo tako, kuris yna ves 
prie iSgijinm—Hveikatos, kokios esate vertas. , .

Į r ifdnn Gudino Kainos Tra tabai fįemos ir Čiitartmat htmoVi.
Į AM Krintą Mokesnio Od Patar^nąs.

. DR. MORONEY , 
» ■bmkJĘ.I-, •“'°7 *— Į Ofise vA: O i^t Ud t vtK«n M ar Ml**

A
•A-

/

f’

>

REIKALINGI.

GUMINIŲ BAT|J 
įIRBBM 

Mėtįfiw.MoldniB AiriifcrttAN MtTMlB OO.
(H'ftlHfA Mttk

- '■

' PIRMININKAS — VI. PanlauskaJK, 
; 90 B Strect, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — , J. Jaruša, :
440 B. 6-tU St., Sė, 'Boston, Malte, 

PROT. RAST. A. Janušonis,
1426Cohimbia Rd., S. Bocton,Mate, 

> ?IN. RAST. — K, Kiškis, ,
428 E, 8-th St„ So. Boston, Mate. 

iždininkas — l. SvagMdis,
311 Bowen St., So. Boston, Maso. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
398 B. Flfth St,, So. Boston, Mate, 

DRAUGIJOS anrašaa reikale —
866 Broadway, So. Boston, Maste . 

Draugija savo susirinkimus laiko 3-n 
b nedėldfenį kiekvieno mėnesio 1-mą vak 
pp pietų, parapijos svetainėj, 492 BL, 
Seventh St, So. Bostou, Mass.

ŠV.JONO EV.BL.PAWLBIN*8 
DRAUGYSTESVALDYBOS

ADRESAI '

PIRMININKAS— J L. Petrauskas,
252 Gold St., So. Boston, Maste 

VICE-PIRM. ^ ĖaiKte Atebtetete
492 & 7-th St, So. Boston, Mate.

PROT. RAST. — Julius Savickas, 
. < IH Bowen Su So. Boston, Mana, 
-m RAŠTININKAS J, *vag«y», 

ltl W. 8-th 8t, So. Bdatote Malte
KASUtRIŲ# —-A NautHKunaa, 

«0 M Broadvay, S. Boaton, Mate
MARMAMU — L Baikite •

T VFinft^d St, fte Btetote, Mtete - .. 
Į Draugija talko teMktaktasi tote tteMų
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iMsopte awa. jaaMiK .agMą .
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