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KMtmnl lwrt wpr*«M, kUI 3< 
IikM Ir ĮKsUventimas dsl katalk 
ką iptados tujtiprfnlma bli m«-z 
lonttąii Dievui h* jočiai Bažny
čiai, ir fcnonSnui naudingesni*, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinis apeigos. Pa
kol to nempraa visi katalikai, mea 
negalime tikėtis sulaukti spaudo* 
kuii atatiktų Katalikų BaŽnyMog 
rimtybei ir pajėgoms. Įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 
ri skaityti tai savo didžiausiu uL 
daviniu.

< į. Vyskupas Kiliau.
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ANGLIJOS ULTIMATU
MAS RUSIJAI.

London. — Anglijos vab 
. džia pasiuntė aštrią notą 
Rusijai. Notojpareikšti 
reikalavrmai, kurie turi bū
ti išpildyti per 10 dieną. Jei 
nebus išpildyti, tai Anglija 

• pertrauks ryšius su Rusija.
.Anglija reikalauja, kad

v Rusija garantuotą pasižaclė- 
; j imą nevesti propagandos. 

Reikalauja užgauapadaiy- 
mo už' prasikaltimus prieš 
Anglijos piliečius ir laivus į 
reikąlaująma tatlyginti *už

■ " padarytais nuostolius;.'' At
šaukti notą Anglijai prieš 
protestą dėl tikybiąią perse
kiojimą.

% Anglijos' notoj -prirodoma,
t kad rusai vedė propogandą 

, prieš Angliją Indijoj, Per
sijoj ii* Afgauistane. Išro- 
doma, kokios nedorybes pa- 

l ' pildytaąprieŠ“Anglijos pilie- 
‘ čius.' ■
I . . Rusijos užsienio reikalą

ministerio padėjėjas Litvi- 
’ nov priėmęs tą Anglijai no

tą pareiškė, kad Anglija 
esanti pasiryžus pertraukti

■ * ryšius su Rusija, kad taip
aštriai kalba.

AiVtfZAlZ SUPYKO.

ii i*rri' imi

Organas Amerikos ZtefaviĮĮ 
Rymo Katalikų Švento 
' Juozapo Darbininkų 

Sąjungos,
------- A-------- -  ------------ - ---------;

D A R B I N I N K AjŠ

UTARNINKAIS, KETVERGIAIS IE 
SUKATOMIS.

Metanu Htfl
UŽmljfiŽy Dietunisj 

DARBININKAS
366 Broačhvay, Boston 27, Masii.
‘ ret South Boston 620, n ‘ t

IINKU REIKALAI.
Kaina i centai.

' SUGADINO TILTĄ. ‘

Pcoria. — Gaisras, kurs, 
kaip spėjama, pakilo nuo 
lokomotivo kibirkšcią, išda- 
lics sunaikino per IllinoL 
upę Chieago and North 
AVcstcrn geležinkelio tiltą.

REIKALAUJA $1,000,000

Pekinas. ~ Chinijos ban
ditą būrys pagrobė 24 svė-< 
tįmtaučius ir nusivedę į ty- 
rynus, pareikalavo už juos 
$1,000,000. Tarp pagrobtą-. 

’ ją yra ir'Umerikoną, i

KATALIKŲ TRKIKA£AI

. GERĖJA.

Roma. — Italijos ministe- 
i’ią taryba nusprendė pripa-,; 
žinti pilnas ’ valstybines tei
ses visoms -privatinėms, ka
taliką parapiją mokykloms 
Nuo šio laiko kataliMškos

EKSPKTUOIJA. ■; 
. - . NEPAVYKO.

—--------------- $

Pekinas.—Amerikos Gam
tos Istorijos Muzėjaus tre
cioji vasaros, Azijoje ekspe
dicija Mongolijoje nepavy
ko. ,

Ekspedicijai vadovauja 
Roy Chapman Andrevvs. Iš
siąstas pirmyn nurodytais 
keliais karavanas pragaišo 
kelionėje. Ne kitaip, kaip 
karavaną turėjo užpulti plė
šikai ir viską pasisavinti...

' Karavaną sudarė 60 kup
ranugariu, kuriais buvo ga
benamas maištas, % gazolma 
ir kitoki*re^alingi ‘tyiĮnėjį- 
mams dalykai. . ] 
tas į Ehrlien,; 
interesingą 
dalvkiu■V 4^

Karavanas 
Kalgan bal.

_ . JV 
Buvo pasius- 
kur susekta 
archeologinią 

išsiąstas iš 
1. — Tuojaus

i.
Kilu. Byli

-mimhkasą,; pm- -operacijai 
sunkiai šeri a. «

/

» ‘iiiIIMį.^,
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■ London. — Kai francūzai 
*be jokio rimto svarstymo ir 
be pasitarimo su alijantais 
atmetė vokiečią kontribuci
jos pasiūlymą,, tai anglai 
supyko. * Anglams nepatin- 

; ka, kam francūzai taip' sa- 
varankauja. Angliją pata
ria Vokietijai išnaujo pasiū
lyti išlygas. . ■

Anglijos karaliaus ir ka- ’ 
ralienės atsilankymas Itali
joj’ žada labai suartinti tas 
valstybes. Tada Anglija ims 

... bendrai su italais veikti. .

GARBĖS- PBEZiDENr 
’ TAS.
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__ jgaskui jįautom^įĮį^Jške; 
mokyklos stovės Tygioniis su Havo An&ws su būriu savo 

asistentą. Būrys nuvyko į 
: Ehrlicn ir karavano nebera
do, kurs turėjo pirmiaus 
nuvykti, ir nesulaukta.

. Karavaną valdė tie patys 
žmonės, kurie pernai su 
Andrews atliko ekspediciją. 
Galimas daiktas, kad kara
vanas turėjo išsilenkti vy
riausiojo kelio, kad išyeng- 
ti plėšiką. Teciaus iki šiol 
nesurandami to' išsilenkimo 
pėdsakai.

Kaip ilgai karavanas ne
bus rastas, ekspedicijos dar
bas bus pertrauktas arba Žy
miai ■sutrukdytas. Kės ne
galimas- daiktas trumpu lai
ku įsigyti naujus kupranu
garius, arba reikalingais daik
tus... .’

' ii r-’L. - i •.?

\CiriNLJAITĖGAKA- 
L PAVARTYS.

t

Rymas. — Čia., ateinantį 
paiiedėlį įvyks T tirpt autinis 
moterų su f ragiečią' kongre- 
•sas. . Sufragiečią susivieni
jimo pirmininkė laukėsimas 
prtmiierą Mussolini irz dėko
jo už. apsįėmėmįmą būti gar
bes pirmininku., Moterys 
veiks dėl taikos ir to kongre- 

• so nutarimus Italijos pro- 
mieras pasįąs visoms valkty- 
bėms^ ..

A " ■
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/ ATVYKO Į SVEČIUS.

viešomis valstybės mokyk
lomis.

■Ikišiol kataliką mokyklą 
vyriausybė nepripažino. Tas 
mokyklas baigę vaikai be 
specialią kvotimu nebuvb 
priimami į aukštesnes vals
tybės mokslo įstaigas. Atei
ty bus kitaip.-

Papa Piuš XĮ Tikėjimo 
Platinimo Koiigregaci j os 
prefektui kardinolui Tau 
Rossurn parėdė 1925 metais, 
kaipo jubiliejaus metais, Va- 
ikane surengti didelę kata

liką misionierių darbą, pa
rodą. Ton parodon turės 
ineiti viso pasaulio misionie
rių atlikti ir atliekami dar
bai. . > •
. Parodoje bus atvaizdinta 
visatinis kataliką misiją 
charakteris ir sąlygos, ko
rtose misionieriai turi vesti 
savo darbus.

Paroda bus Vati.kane,plo- 
te tarpe Vatikano ’muzėjaus 
ir Vtikano bibliotekos; Jei 
truks vietos, tai bus galima 
užimti kiek Vatikano daržo.

-T—• •
Lietuvos Jeryboš Paryžiu

je cįel Klaipėdos statuto per
trauktos. Laukiama Lietu
vos seimo linkimą rezultatą.

1.^—-

Gardino ^lityje balandžio 
pradžioj buvo užėję, šalčiai, 
kurie pakenkė kviečiams.

- ; . . t
Ukmergėje suimta lenkė, 

puikiai pasirėdžiusį, kuri 
šnipinėjo lepką' -naudai. Ji 
Vilnijoj yri savininkė triją 

... Esanti našlė, Untu-

. .. J , • .'
■ -- -

. Vienuolyno statymas Uk
mergėje atidėtas, nes vie
nuolyno įMirėją nuomonės 
persiskyrė vietos. ldausime. 
Vieni nori pa&ime- 
kiti stovi už a 
to, Vaitkuškyjįį

Kedainią burmistras (ma
joras) uolus socijalistas- 
liaudininkas pats plėša nuo 
sieną krikščioiiią demokra
tą proklemacijąs. Bet buvo 

i nutvertas, nuvestas komėm 
dantūron ir patrauktas teis
man. .

i

f

dvarą, 
lienA-

IFasliington. — Chmijos 
valdžia praąeše, kad už pa
grobimą svetimtaučią Chini.- 
ja užganapadarys. Chinijos 
banditai pereitą nedėlią su
laikė. šanhai-llekin greitąjį 
traukinį, apipiešė jį ir pa
ėmę būrį svctimtaucią parei
kalavo išpirkimo. Chinijos 
valdžia pasiuntė stiprią ka
riuomenę gaudyti banditą.

■ —•.....- -y
Lenkininkas kun. Liausas 

kaipo pavojingas "kurstyto
jas, iš Kauno išsiąstas į Bir- 
žą'apskritį visam karo sto
vio laikui. .

streikas PAsiiUiafi'

T-t Ryanm. — Anglijos karą-
- • litis ir karalienė ąivyko Ry^

. -nian gegužio 7 d.,. Ketver
gasyra nuskirtas hplanky- 
nnii Šventojo Tėvo. Jau ke
li šimtai metą, kai Anglijos 
valdovai nėra lankę popic- 
žią.

BLOGA PRAPŽIA.

Manekester, iV. II.■—Safe- 
ty Week prasidėjo gan nelai
mingai.* Pirmą dieną su-, 
žeistą pasirodė 14. .

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
’ - ■ r j.

Kad uDarbininkas^ jau parduoda Lietuvos, pinigą—Ii 
tą perlaidas ir sava draugams darbininkams suteikia, 
patarnavimą/, Tai-gi visi tie, kuriė norite, kad Jūsų 
siuučiami Lietuvon pinigai patektą’ į Jūsą giminią-ran
kas, visuomet kreipiatės pak “DARBĮNINKĄ, jinai 

visuomet nuoširdžiaiJums ptaarnaus.
Dafbininkaį ątsimrikitd kad €- Darbininkas yra Jūsą
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. ‘
Siąsdami pinigus ar klausdami lįįą kainą visuomet adre
suokite laiškus šiaip: \ . .. ;

^D AR B INIirK AS, M
366 West Broudway, Boston. 27,-įtaps

K

DRAUGAI, BUDĖKITE
BOLŠEVIKAS EINA!

• ” ‘L,

Tik ką atvažiavęs iš Rusi- 
jos visai mums patikimas 
darbininkas, be ko kito štai 
ką mums pranešė: ’ Kai tik 
Maskva sužinojo apie nau
jus rinkimus Lietuvoje, tuoj 
visas vadinamas Lietuvos 
komunistą štabas su Kapsu
ku priešakyje atvažiavo iš 
Maskvos į vieną miesteli ne
toli Lietuvos, kad turėtu 
greitesnį susisiekimą su Lie
tuvoj dirbančiais, bolševi
kais.. Yra sudarytas visas 

kuris

PAKĖLĖ ALGAS.

Clticago. — Standard O ii 
kompanijos direktoriai nu
tarė pakelti darbininkams 
algas-. Pakeliama 5c. Valan
doj. Tai kompanijai dirba 
26,000 darbininku. Per ta

7 v >

pakėlimą darbininkai ■ gaus. 
$2,500,000 viršaus.'

IŠVIJO AII)OP,LJSTUS

* ——
Rgnners Ferry, Ida. — 25 

aidobli^tai tapo išvyti iŠ tos 
valstijos};. t

i .

IŠRADO, KAD NEVERTA 
GYVENTI.

Latrrence,Mass. — Stryt- 
karią streikas, pereitą sa
vaitę s prasidėjęs, pasibaigė 
abiem pusėm nusileidus.

TURKAS VYKSTA 
ŠVEICARIJON.

i

Turkijos nuverstasis nuo 
sosto- -sultanas Mahometas 
VI aplankė Meką, mahome
toną šventvietę. Po to iške
liavo EgiptanĄ Iš ten vyks, 
Italijon ir Šveicarijon.

MIRĖ IS BAIMĖS.

Ne/iu jYork. —’Jsaae N. 
Seldes, 49 m* amžiaus , ras
tas negyvas Riverside Par
ke, Jis besąs nusinuodijęs. 
Beturįs raščiuką, kur sako
ma, kad jam gaila esą, kad
• * * - T"fc j • • 1 •"

■f. ^Pnomdenee^ K.-1. ■ Ha?.. 
nuiel J.< Haines, 51 m. am
žiaus ligos kanldnamasį Ja- 
mąn| nusišauti. Jis rastas < 
negyvas su neiššautu revol- 

j veriu. Jokios, žaizdos jo ku
lne •nerasta. klatvt mirė iš

t

Vt* ■

Lietuvos lenkai eisią prie 
to, kad reikalausią lenku 
reikalą ministerio.

* ir-— ---- - / ,
Vidurinėse ir augštesnėse 

Lietuvos mokyklose žydą 
mokiniu yra 4,533, lenką ,L- 
471. ! .

• J • ■

Kaune siuvėjas už siūto 
ar overkočio pasiuvimą ima 
60—70 litą. Pasiuvimas 
brangiau atseina, .negu me
džiaga. Tuo tarpu daugelio 
valstybės-tarnhutoją dr dar-' 
bininką mėnesinė alga tėra 
80—100 litą. •

—---x * 
I- ....... -Į-* - . .. ■ :

Bal. 5 d' Kaune lankėsi 
Holandijoš studentą būrelis 
iš 17 asmeną.

žinias, buvo siunčiamas į 
Lietuvą kaipo bolševiką 
agentas ir atsivežė su savim; 
bolševiką literatūros ir' in
strukciją. . Pamatęs kaip 
nepalyginamai žmonės Lie
tuvoje geriau’ gyvena ir‘ne
kenčia tokio bado ir perse
kiojimą darbininkai, kaip 
kad yra Rusijoj, supratęs, 
koldą pražūtį rengia Lietą- 
;vai bolševikai, jis atėjo -į 
Darbo Federacijos 'Biurą ir 
parodė visą duotą ją slaptąją 
bolševiką literatūrą ir in
strukcijas.. Tas instrukcijas 
paskelbsime vėliau, Visiems 
bolševikams yra įsakoma 
veikti “Darbo kuopą,” “ku- 
mecią,” “berną,” <{amatnin. 
ką” ir tt. varčių. Vyriausiu 
vimi> bolševiku ‘ agentu ir 
adarbo kuopų” uždaviniu y- 
ra griauti Darbo Federaciją 
Dėl socialdemokratą paša
lėta: “Laike rinkimą su so-

Kauni' gj*ventpją yra 84,- 
352.' Tarp ją 41,088 .lietu
viai, 24,228 žydai, 8,311 len- 
L,„ 
sai, 
tautu asmenys.

....
Slabados- tiltą 

•dviem menesiais 
Dabar jis pagedęs *ir. jau 
pusmetis, kai hepatpisytas.

Klaipėdos valdžia ieškb 
kaltininką, nuvortusią va- 
kiečią .paminklus. Suradus, 
jie bus inibaūsti. . /.

Balandžio mėiu pradžioj 
tiHnvns universiteto stu
dentą būrys darė ekskursiją 
Beriinau. Išbuvo ten R die
nas.

DAINOS SUKAKTUVĖS

New York.—Gegužio 8 d. 
sukako 100 metą kai parašy
ta dainelė “Home, Sweet 
I-lome.” Tą dieną. 1,000,000 
vaiką dainavo tą dainelę.
Ant tropą City Halio 400 
■vaiką sudainavo tą dainą.

NUKANDO RANKĄ.

Philadelphta, Pa. Aky- 
yeiz.doj kelią šimtą žmonių 
cirke liūtas nukando ranką 
muštruotojo. Žmogus pa
vojingame stovyje. .

UŽ LYGĄ.

JVatliington. —. Amerikos 
Tautu’ Lygos šalininkai pie
nuoja Netv Yorke Surengti 
milžinišką masmitingą, ku- 
rin būsiąs pakviestas ex-prc- 

eūddemokratais nekovoti, o Mdenltm V iisom Būtą kal- 
reikalui esant blokuotis su] Amerikos stojimą

jais bendram veikimui prieš 
DarboFederaciją.”

Taigi žinokite, Draugai, 
kad prieš Darbo Federaciją 
kovoja tamsiausios papirk
tos pajėgos ir 'nuožmiausi

Tautu Lygom
• 'Yra spėjama, kad kitą 
metą prezidento rinkimuose 
Tautą Lygos klausimas bus 
sviirbiausias. ' 
kratą, partija Tautą Lygą 
pasidarys savo arkliuku.

^IKJ'SATfIfONUO^r^">

Lozaita,—Šveicarijos fa
šistą vadas Glardon Rusijos 
delegacijai pranešė apleisti 
Šveicariją į 48 valandas. Jei 
to nepadarys, tai jis su sa
vo pasekėjais, kurią turįs 
40,000 įvairiose šveieąrijos- 
dalyse. pągelbėsiąs rusams 
išsikraustyti iš Šveicarijos, 
jiusai pareiškė šią savaitę 
išvažiuosią iš Šveicarijos.

AUTOMOBILIU
DARBININKAI.

Detroit, Mieli. —- Šitame, 
miesto pramoniniu darbinin
ką yra 320,000. Iš ją 205,000 
dirba automobilią dirbtuve- , 
se. Tame mieste išdirbamą 
80% visą išdirbamą automo
biliu Suy. Valstijose.

FARMERIU NAUDAI.

Capper—Fiuener ūo įsta
tymas Išėjo į patį laiką. Nuo 
seniai farmeriai reikalavo ’į- 
statymo, draudžiančio vary
ti spekuliaciją grūdais, ją

Turinti denio- produktais.' Bet- to negali-
ma buvo padaryti* -kolei far- 
meriai neturėjo savo agem 
turu pardavinėti grūdus. 
Dabar, užvedant vis plačiau 
farmerią kooperatyvus; atsi
randa užtektinai agentūrą 
.pardavinėti, tat ir įstatymas 
draudžiąs spekuliaciją, išė
jo. Spekuliaci jastabdoma 
taksais.

šisl įstatymas buvo labai 
smarkiai užatakuotas Chicn- 
giuio Pramones Bordo (Chi* 
cagb B^ard .of Trade) kaip 
prioškonstituvįnis. Aug- 
ščiaušias Teminąs tai pripa
žino, Bot dalmr dalykas vir- 
to kitaip. Teismas panaiki
no pirmąjį savo nuosprendi

ką, 4,174 vokiečiai, 2,345 ru- darbininką.klasės priešai —- 
.808 gudai; 3$)8 kitokią bolševikai. Jie dangstosi 

visokiais, vardais, kad tik į-
; vestą .Lietuvoj komunistinę 

vokiečiaijbaudžiavą. Budėkime visi! 
pastatė.»PrięŠ taiusias bolševiką ir 

- ■ < socialdemokratą■■ pajėgas su
darykime vieną galingą Lie
tuvos' darbininką aru,ii ją. 
Rinknhai yraymusą pajėgu 
stiprumo išbandymas.: Tadj šąlin papirktieji ~ bolševiką 
spiėskiuiės visi po Darbo Fe- agentai l šalin socialdomo- 
derącijos vėllaya ginti dar-kratai, vilkai avies kail^- 
bininką laisvę, Nei vienas jei.. 
darbininką balsas neprivalo tai, - kas a ugščiau . kč
tekti bolševiką “Darbu kuo- syta, bMiudi kiekvienas ge- 

n. V(R perskaitykite ir
kitę!

.valRtyhrK priešams.] (Kauno “Darbininkas'*) ir įstatymas ima gyvuoti,

s *

potąsn ir socialdemokra
tams, kaipo darbu klasės ir 
mūsą

ĮVEIKĖ SUKILĖLIUS.

Rymas.— Italijos kariuo
meneTripolyje įveikė suki
lėlius. . Maištininką buvo L- 
500. Iš ją 201) buvo užnin:y 
tu Italu sužeistą buvo Ilk

s
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Įttnnrig Rymo KAtaukų |v. JuoaAJpe 
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“DARBININKAS” 

'(Thb Wobkkb) 
flbn XmuMiu{ Tm-Wiikly Pajyb.

Pabllihed ėye^y Tuesday, Thursday, 
į^. ^turdajr^y ;’S«ĄLith- 

variam R. O. Association ok Labom.

“Entered aa fsecond-clasa matter Sept 
12, ZL915 at the post office at Boston, 
Mass,, Ęader the Act of March 8,1879.” 
“Aceeptance for melllng at speęial rate 
pf postage provlded for ta Section 1108, 
Act of Oct. S, 1917, authorlzed on July 
12,-1918.” 1

Subscriftion Ratet:

'ycarly ....•.. • • • »$4*5Ci 
Boston and suburbti ............$5.50 
JForelgn countrlet yearly «;• M* A « * $5.50

Rulonui patirti kurią par
tiją remia Lietuvos darbda
viai. “Darbininko” skaity- 
tojui apie tai jau skaitę 
“Darb.*’ nuiri. 52. Ten bu
vo nurodyta, kas Jurbarke 
dedasi. Būtent vienas žy
das, didelis pirklys, kelių 
namų, malūno, dviejų lent
pjūvių s^vininįms ^agituoja 
savo darbininkus nębaisuoti 
tlž L. Darbo Federaciją, o 
balsuoti pž socijalistų sąra
šus. ;

Dvarininkai be abejones 
iš visų spėkų agituos už savo 
užtarytoją ir gynėją Bleže- 
vičių ir Jopartiją, ." 
' Šis faktas parodo geriau, 
negu4 bile kas kitkas, kokie 
darbininkų prieteliai yra so
či jalistai. Jie užsipelnė to, 
kad • buožės, išnaudotojai,; 
darbdaviai agituo j a už juos.

(MONOLOGAS)
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’ Lietuvos krikščionių demo- 
f kratų bloko seimo rinkimų 

agitacijos laikraštis “Tiesos 
Žcdis” parodo rndomių da- 

i - lykų iš. kitų partijų veikėjų 
gyvenimo, Ypač geros ųie- 

«” džiagos. paduoda iš Šleževi- 
: čiaus,. socijalistų liaudinin-
k ku vado darbuotės. Pasiro-
; . do, kad jo žodžiai nuo dar- 

hų neatsilieka. Tąį bęųt vy- 
■) ■ ras. ' ’ ’ ’ ■ ' \

t ♦ Sleževičius St. ’Seįnio 
į 153-čiamė posėdyje,' p&reiš-

. kė:' ' ;

r “Mes yisuoiiiet -laikėmės 
to... kad t žemės nuosavybė 
turi būti panaikinta ir turi 

, - - -priklausyti . visai visuoiųfe 
į nei... Mes tai kalbėjome 
! prieš karą, kalbame dabar] pasitarimas turėjo įvykti 
1 ir kalbėsime Tvisuomef... 
' Reikia eiti prie to, kad že- 
t . mė būtų tik iiuoniuojania...
! . Mes duosime žemės darbi-
i ninkams... bet’to ji žemė ne- 
į: gali priklausyti-jiems# nuo-
f • savybėm” 

?. Aišku, kad Sleževičius ir 
‘ . jo partija stoja už palikimą 
, dvarų. Jo žodžiai tą reiš- 
į Ida. Jo darbai nuo to neat- 
I • silieka. Sleževičius apgynė 
!; nuo padalinimo bežemiams
f Lapkalnio dvarą Eiriogalos
< -- valsčiuje. To dvaro savinin- 
; - kas Laurinavičius su savo. F V . ♦
į sūnumis tarnauja lenkų ka-
[. riuomenėje. Sleževičius at-
Į kariavo, nuo bežemių čičinų
į dvarą, Kulvos par. Sleževi-
| čius gina juodašimčio, ob-
f riišitelio, Ąęaeapo Rogovi-
| čiaus dvarą.

I Sleževičiaus, darbai reiŠ-
[ kia daugiau, negu žodžiai/

I. Sleževičiaus bendramiu-
| čiai ii\ jo dėmėjai Ameriko-
L je yra sandaiiečiai.: -

».
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Lietuvos 
mams artinantis, buvo užsi
minta apie susiblokavimą 
katalikiškiįjų partijų. Bu
vo norėta susitarti: rinkimų 
agitacijoj vieni kitų nepul
ti, n.eagituoti prieš kits ki-

z, Krikščionių demokratų 
blokas iš vienos'pusės ir pa
žangiečių blokas, iš kitos tu
rėjo- ne vieną .pasitarimą. 
Bet visi pasitarimai nuėjo 
vėjais jokio susiartinimo ne
padaryta. Išnykus galimy
bei nusitarti, vieni kitus ir 
'pradėjo akėti. Paskutinis 

*J__ •____ J_  . • T 1 •

bal. 9 d.j, bet į pasitarimo 
vietą atėjo tik pažangos blo
kas.', Išeina, kad nuo tos 
dienos w diplomatiniai ryšiai 
tarp pažangiečių ’bloo ir 
'krikščionių * demokratu bld- 
ko pertraukti ir kariniai veir 
kima-i prasidėjo,.
į Tuo tarpų, kaip . iš per- 
s r jaudinto iŠ Kauno “Darbi
ninko” straipsnio skaityto
jai mato,- ąntikatalikiškosios 
partijos susitarė nepulti vie- 

i ni liitii. Jų visas frontas aĘ 
suktas prieš katalikų bloką. 
. Nereikės ilgai laukti iki 
sužinosite apie šitokio apsi
reiškimo vaisius.

d
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IŠNĄmOTO^I.

’ Vos tik Prekybos Depart- 
mentas padavė žinias, kad 
ateinančiais metais gali būti 
cukraus mažiau kaip pir
miau, tuo jaus t išnaudoto jai 
tų pranešinnypasistvėfė kai
po tikrų faktą ir pakele 
cukraus kainą. ’

■ * •

Taigi dabar žemdirbystes 
Departinento f sekretorius 
AVallace, surinkęs per savo 
ofisus, žinių iš visur parodo, 
kad nukraus bus daugiau 
negu pirmesniais metais* 
Vhmos geros rūšies cukrąiiš 
Sitv. Valst- išrocįo’ bus ma
žiau kąip pernai, bot tos rūr 
Sies cukraus, apskaityta, Eu
ropoje bus daugiau negu A- 
meidkojc mažiau. Taip kad, 
apiannii imant, cukraus ne
bus mažiau. Kaip apskai
tyta,: Sliv. Valstybėse cuk
raus suvartojamo apie 1Q() 
s varlį asmeniui. O cukraus 

tekias yra tą reikaluviiną 
galėdami įveikti boiševiluioJvirŠijhntiSr 
jaučių draugų šaukiasi pa- Tat patariamu apsisaugo- 
gelhon kapitalirt>*«. vai-ti išiifiuAptojų, netikint jų 
džius pulkirtų lizdus.

? “Naujienos”, mun. ' 105 
r : nusx£tebį?(.kad Latvijoj atsi- 
f rud^ fašistų. Jų skaičius
; esąs 2,000. Jie apsiginklavę
p ’rvolveriąis, vėzdąls, smir-
L :ančiomis bombomis užpuo- 
i lę socijalistų pirmosios ge-
įį. gūžes demonstraciją.' “’Nau-
* jienos” pastebi ku’d Latvi-

jos bufžuą.zija neįstengianti- 
f, , nugalėti socijalistų’ legaŲne- 

. mis priemonėmis: griebiasi 
U laidos. '

į Panašiai Amerikos lietu- 
U vių sočijalistai daro — r

jaučių •druug'ų šaukiasi pa- -Tat patariamu apsisaugo

gųzdinitnaius.

(Scenon iželna sunkiu žings
niu,' ffuivjjį truputi ptilenkes' 
jaunus vyrus, vienu kelnū žy
miai ,trhinpei>nū už kiti}. Be- 
knibždamus nuolat vaikščioję • 
Ir stengiasi abidvi kelines at
lyginti, bet tai jam nesiseka.)

Uhm.. . Jūs tur-būt nori- 
jte žinoti, kas as toks. Tai
kias jums pasakysiu, nors 
jūs ir turėjote jau senai tai 
žinoti. Aš esu Hetuviškas mi
lijonieris, bendrovių ir ban
kų prezidentas, tautų atsta- 
tytojas ir geradaris ir tt. ir 
tt-. (Lygina kelnes) Jūs 
norite juoktis L. Ne, gerbia- 
mieji tai ne juokai. Ir aš 
dar noriu jums pasakyti, 
kad aš- neleisiu iŠ savęs juok
sies. .. Jūs dėlto ir j uokiatės, 
kad jūs nežinbte, ką aš reiš
kiu. ; - •

Jūs girdėjote apie tokį ir 
kitokį, bendfbvės.prezidentą. 
Ar iūsteslinate, kad jie ko 
atdrs vertis Jūs turite žino
ti, kad prezidentas preziden
tui nelygus. Jeigu jisai nė
ra išėjęs versiteto ir jeigu 
jisai neturi milijono, tai ji
sai neprizidentas, o tik sus
kis. Štai kaip... O kad aš 
esu tikras prezidentas — tai 
nueikite į lietuvišką atstovy- 
bęlf paklaūffifė apie“manę, 
tegul jie pasako, ar aš tik
ras prezidentas, ar ne.

Aną clien ' nuvažiavau į 
YVashingtoną. Iš viešbučio 
telefonuoju atstovybėm At
siliepia kaž koks Jurgis (ly
gina kelnes). Sakau, ..ar 
laukiate manęs 1 O jis atsa
ko : O kas Tamsta toks bū
si? O kas čia kalba ? Kaip 
tai, sakau! .- Jūs 
te... kas aš ?.. Ar aš jums 
nerašiau, kad aš atvažiuoju. 
Ar namie, atstovas, juris
konsultas, sekretorius ir Įri
ti. Sako, tuoj'au jaažiūrčsi- 
me.. Nepažiūrėsi, riktelėjau, 
bet sakyk, tū, biurokrato 
šmote tuojau ar jie visi na
mie ir ar laukia manęs. Mikį 
mile, 'mik... mikčiodamas 
sako: atstovas tai tur-būt y- 
ra, o kitų., . palauk Tams
ta, aš pažiūrėsiu*.. Nieko 
nepažiūrėsi, sakau, o tu eik 
jiems ir pasakyk, kad jie 
galį visi eiti sau po velnių. 
Tai pasakęs, užtrenkiau te
lefoną. Lai žino tie šmi- 
Iriai, su kuo jie turi reika
lo. (Lygina'ir taiso kelnes).

O aš ir turėjau reikalo. Aš 
atvažiavau juos išbarti, kam 
jie nelegališkai nuo manęs 
išdrįso nulupti viršaus vie
ną dolerį, negu jie turi tei
sę. Nagi ir daviau aš jiems 
pipirų.. . Jie teisinasi, sa
ko, ponuli, žyminis mokes
nis ir taip toliau* Jokio čia 
sakau, žyminio mokesnio ne
gali būti, sakam Dūr kažin 
ką prasimanysite. Ale aš 
dar vieną iš jų pamokinau. 
Jo nebuvo tada atstovybėje* 
Pagavau jį per telefoną. Sa
kini, uorių tavę matyti.., ir 
paskyriau jam lankti manęs 

; tokią if tokią valandą ant 
kertėj tolcios ir tokios gat
vės,,* Jįabagni tur-būt at
sibodo laukti, nes aš ir ne
maniau^ tiesą pasakius, ten 
važiuotu .Lai gi. žino tas jie- 
nąitis, kad tai yru tikras 
toicįroves prezidentas ir kad 
jo vieta buvo atstovybėje, 
kai aš ten (lygina kelnes) at
silankiau. /

Aš jiems viš tiA nedova
nojau* , 'Aš nurašiau skundą

i... nežino-

taip ir taip, aš esu citizen of 
United Statės^ o * Lietuvos 
atstovybė paėmė iš. manęs 
vieną dolerį kaž-kokio žymi
nio mokesnio- ir kad Ameri
kos valdžia turi už manę už
sistoti.. . Tegul žino tie 
plunksnagraužos, kad ne su 
kiekvienų prezidentu jie ga
li šposūs krėsti.

Tiesa, teėjau ir dar vie
ną . reikalą... (lygina kel
nes), į(Už scenos pasigirsta 
moteriškas \ /balsas: f f Char- 
leee! tley Charleeęeee! Kur 
tu pakabinai mąno naują 
dresę, niekiir negaliu ras
ti!..) '‘ . 1

"Palauk, darling, tuojau... 
Taigi, sakau mano ben

drovei reikiadarvienoad- 
vokąto. Tai, sakau, katras 
iš jūsų turi geriausią galvą, 
tai aš jam galiu dūot gerą 
džiabą Šiauliuose (vaikščio
ja po sceną ir lygina kelnes). 
Tai jie klausia manęs, o kiek 
gi ponas prezidentas mokė
si... O aš jiems sakau: dėl
to tai jau nebijokite. Mokė
siu tris kart tiek kiek dabar 
jūs gaunat iš valdžios, Tai 
žinot,. ką jie man (Už1 sce
nos’: Charleeeee!!)

Tuojau, dūšiuk, tuojau!
jie man pasakė: pone pre

zidente,. pasitaisyk kelnes 
(taisosi kelnes). Ar. jūs gir- 
įejdte .-tokį dalyką. 1U!/ •? • 
(dairosi į abi pūsi) .

Tai ką''su tokiais neišma
nėliais ! Atsisukau ir išėj au, 
duris smarkiai užtrenkęs. 

. Palauk, mislinu sau, aš 
jum pafiksinsiu. Nagi ir 
pafiksinau. Paminės, jie 
mane. k
‘Kaip jie išdrįso; suskiai 

manę, Galį Kreivakūlnį!!.. 
Manęš, kurio Lietuvoj e- vi
si bijo. Didžiausis genero
las pas manę “na pobieguš- 
kach;” manęs bijo ministe- 
riaį, prieš manę dreba mi- 
nisterių žmonos, pats valsty
bės prezidentas apie manę 
tupinėja. ’. o tie, suskiai, 
kurie neturi iš ko prasimai
tinti, drįsta man tokį žodį 
pasakyti. .. (lygina kelnes).

O gal jūs netikit, kad aŠ 
milijonieris?

Tai nueikt ir paklauskit 
bile Lietuvos, banke, kiek 
vertas Galis' Kr&ivakulnis, 
tai jie jums paaiškins. Jie 
pasakys, kad nėra Lietuvo
je’ žmogaus garbingesnio, 
kaip Galis Kreivakulnis. 
, Mat, aš jums pasakysiu, 
su tais milijonais tai taip 
yra. ' Šiandien tik tas netu
ri milij onų,. kas jų nenori.

Kad.turėti milijoną, tai 
reikia visų-pirma norėti to 
milijono.

O antra, reikia mokėti 
milijoną padaryti, tai yra iš
gauti iš kitų Nes reikia ži
noti, kad milijonai ant kel
mų nedygsta. Jie randasi 
žmonių kišeniuose. Visas 
gudrumas,, tai tarne, kaip 
tuos milijonus perkraūstyt iš 
jų kišenių ‘ Tavo kišeniun. 
Tai čia ne bile durnius tą ga
lės. Tam reikia mokslo, gud
rumo. *Razbajaus daryti ne
gali, iięs iįikliūsi.. Bet yra 
būdų, taip sakant visai legu- 
liškų. Reikia daug žadėti, 
reikia girtiesn reikia garsin- 
ties. Ir reikia pirmais, o gal 
dar ir atitriiiš metais nepasi
gailėti duoti dividendų; pas
kui —■. tai jau kaip Dievas 
davė.

Tai jeigįį taip darysiu tai
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K^IK^ ^ BOLŠEVIKAS—

Kartą bolševikas tarė kataUkui: “O, 
neišmintingas žmogau, kaip tu apsigausi, 
jei dangus yra kunigų išgalvota vieta.”

Katalikas atsake: “O, neišmintingas, 
kaip tų apsigausi atradęs, kad pragaras y- 
ra ne kunigų išgalvota .vieta. ’r

ŠV. JANUARIJAUS STEBUKLAS.

Neapolio katedroje yra šv1. Januarijaus 
relikvijos: šventojo galva .Įdėta sidabrinia
me inde ir šventojo kraujas stikliniame in
de. . Relikvijorius su krauju yra viename al
toriuje, relikvijos su galva yra kitame. E- 
santis stikliniame inde' kraujas paprastai y- 
ra sukepęs, sudžiūvęs, sausas ir pajuodęs.

Šventasis Januariuą vyskupas pirmai
siais amžiais tapo nužudytas. Dabar kas 
metas toje katedroje per didžiausias šven
tes, ypač šventojo dienoje, daroma iškil
minga procesija: relikvijos sU krauju yra 
nešamos prie to altoriaus, kur yra Šventojo 
galvas Kuomet prišiartinama. prie alto
riaus, sukepęs, sudžiūvęs kraujas pradeda 
leistis, pasidaro raudonas, skystas, gyvas 
kraujas? Įftaipkūsmotą, inatanirtOstanv 
tiinoms minioms. Ir taip nuo neatmenamų 
laikyt. Seniausiuose raštuose,, pav. Jonas 
Pio de Mirandola prieš 400 metų tų patį ra
šo savo akimis matęs. • . ’

Ginčyjo ta stebuklą, bet patys pamatę, 
nebedrįso. Mėgino visaip jį išaiškinti, ii* 
vieni’ kitiems priešinosi. Tikintiems nesun
ku išaiškinti, kad Dievas per Šventojo Ken
tėtojo stebuklą žmones nori privesti prie iš
ganymo ir tikėjimo sustiprėjimo. Galima 
tokiam aiškinimui netikėti, bet paties to ste
bėtino apsireiškimo kitaip dar niekas neiš
aiškino. ! ■ >
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Kareivis prižadėjo nekeikti, ir savo pri
žadą išpildė. . . ’ . y V \

Ponas inteikė jam’ pmigą sakydamas 
kadį, jei daugiau nekeiks, tai ir toliau šelp
siąs-. Kareivis iš pradžios norėdamas pel
nyti, o vėliau jau ir be pinigų visai pame
tė negerą įprotį. Žmogus daug gali nuveik
ti jeigu tiktai turi stiprią valią. •

’. PAKLUSNUS JUOZUKAS.
1 - - - - .

Juozukas buvo labai paklusnus vaike
lis, niekad jo nereikėjo barti nei bausti. Ką ’ 
tik jam tėvas ar motina sakydavo veikti, vis
kądarydavo su geriausiu pamėgimu.

’ Vieną kartą tėvas liepė jam gerti deg-\ 
tinęs. Juozuko net veidelis pabalo kada iš- 4 
girdo tolei paliepimą ■— nutilo kaip žemė 
nei žodžio netaręs it apmiręs stovėjo.

Visada buvai paklusnus, kodėl dabar 
neklausai t tarė tėvas. ■

Tėte,' atsakė Juozukas, aš visada bu
vau ir būsiu paklusnus prie gerų darbų, bet 
prie blogų niekad. Degtinę gerti yrą (o da 
jaunam) labai blogas daiktas. Kad ir tėte . 
mane bartum, net ir muštūm — vistiek deg
tines negerčiau, . . •

PONAS IR KAREIVIS.
- . i

Pavydas ištikro yra vienas iš biąuriau- ■ ‘ 
šių apsireiškimų. Vienok žmonės prie jo y-. 
ra taip pripratę, kad pavydo apimti dažnai 
nežino ką daro. z .. , .
'. Aš tikiu, jeigu pavydo pasaulyj nebū-, 
tų, tai kur kas geriau pasaulyj būtų gyven
ti. Tuomet vienas kitam neužvydėtų, kad- 
jisąi yra turtingesnis, kad jisai yra žmonių 
gerbiamas. Tuomet pasaulyje nebūtų tiek - 
keršto ir tiek skriaudų, bet žvdėtu meile ir ’

fe-/ V fe

brolybė.
. Todėl stengkimės pavydą iš Širdies iš

rauti; meilę ir brolybę jo vieton įdiegti.
fe.

- 11! ' ■

GERAS KAZUTIS.

.i ' ?........... '

* . - ;%

Vienas atsitarnavęs kareivis Ostendos 
mieste, taip buvo įpratęs keikti, kad beveik 
nei vieno žodžio netardavo be keikimo. At
siradęs sunkio j nelaimėj susitiko jisai kartą 
gerai pažįstamą poną ir- paprašė jo pašal
pos. Bonas * žinodamas jo netikusį įprotį 
rimtai atsakė:

“Tiems, kurie keikia, aš nieko neduo
du.”

“Donuli l’7 atsakė kareivis, ciaš labai 
norėčiau atsikratyti nuo to pikto papratimo, 
bet negaliu. ”

• - “Dar kartą f ikrai save išbandyk f ’ tarė 
ponas*. “Žiūrėk, jeigu per visą dieną susi- Čiai, ar ir jūs norite būti taip mylimi kaip 
laikyti nuo keiksmų, tai tau padovanosiu Ši- Kazutis . Elgiatės tąip kaip Kazutis el
tą pinigą.” . giasi, tai ir jus visi mylės. . :

....................... - - -1 i ------ —

jis jaučiasi sveikas ir stip
rus. Daimkiine, jis sako, 
šių dienų Jaunimą, kas iš jų 
norės dirbti fanuose, paim
kite merginas — kurios jį 
nori dirbti darbą, kurį dir
bo jų motinos ir močiutės. 
Jų daugelis nemoka, išsivirti _ 
valgyti, apšvary ti mimų, pa* 
sitaįsyti savo.drabužių ir ne? 
nori tų dalykų žinotu 

Tokis auklėjimas turi pri* 
vestį šalį prie įvairių nėra* 
muimu neą tolimesnes kar
ius nepajėgs pakelti mažiau
sių sintomų, p pageidaus • 
čodaugiąusią visu ko savo 
lepumui patenkintu

■ >

Kazutis ėjo į mokyklą. Jisai buvo aš
tuntame skyriuje. Jįjį visi mylėjo— jo 
mokytoja sęsuo Marija ir visi vaikai, nes 
Kazutis buvo labai ■ geras vaikas. Visuomet 
priruošdavo savo lekcijas; mokykloje laike 
lekcijų atydžiai klausė ką šesuo-mokytoja 
aiškina; su vaikais niekuomet nesipyko ir 
nešipešė. Jisai visuomet gaudavo pirmuti- 
irias dovanas. > Už tai Jį mamyte ir tėvelis 
mylėjo. Visi, kas Kazutį’tilctai patiko, sa
kė, kad jisai bus geras žmogus. — Vaiku- 

ar ir jūs norite būti taip mylimi kaip

r' ■ \ '. ■" ■'"•■ ■■" —b—

,‘dąm fuol!!!” Prezidentas 
išbėga. . tlždanga nusilei
džia.) •■ ’

Galas’:
' ‘ ŠiokS'-toks.

• 1 ■
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kui, po poros metų Sčyro 
pasidarbavimo, atsimink, 
kad pagal Uirited Statės į- 
statymą Tu su kitais direk- 

/ toriais gali padaryti.nutari- 
mą, pasiskirdamas sau už 
vargus tiek ir tiek Šerų. Tik 
neužmiršk surašyti protoko-

/lo ir pasirašyti. Jūs klau
siate manęs, kiek-gį šefų ga
lima . sau pasiskirti 2 O aš 
jums atsakysiu: pasiklausk 
savo apetito, •

■ Tai ir viskas. • - į*’

Ar dabar supratote i 7 /
♦ J '

Gal aš - perdaug at virai 
jums išsipasakojau.; Bet aš 
noriu jutus. padavadytų kaj 
ųws gyvename demokratijos 
gadynėje; kad kelias- į mili
jonus visiems. atdaras? kad 
jeigu koks liurbis tuo keliu 
nenori eiti, tai niekas jam 
nekultas, tik jisai-piits... Ar 
dabar suprantat H Taiso kel
nes). (Už scenos piktas 

į Statė Ilvpartmentą, kad ti. (Taiso kelnes). O, pas- balsiu: “Chalevevee! Yuu

5

pinigai litu plauks kaip 
wmdtw< tik suspvk, b vai, im-

. Jlabartiniiy dienų ‘auklėji
mas Amerikos mokyklose ve
da jaunuomenę prie didžiau* 
,sio išsilepiinmo.- Ji baigusi 
mokslą j tik ;ir gaudo leng
viausių darbų; U bėga nuo 
sunkesnių* .

Labai teisingai tą pastebi 
senatorius Nolsoū. Jis jau
nasatkeliavo i&\^orvegijos 
Amerikom Būdamas šešių 
metų piirdūvmejo ant gatvių 
Chioagęje laikrašMus* 
liau dirboAViseonsųio Viilst 
farnwsi\ Dirbdamas sun
kiui sykiu ėjo ir mokslą* 
Suokus, bot - išmintingas,' 
darbas iš jaunų dienų, už
grūdino jo kūną ir šiandien

lUri^Hiįiton. •-— Agrlkul* 
turus dopintoentaa skelbia, 
kati šiemet žiemkenčių .lavų 
užderejimas bloginu išrodo, 
negu pernai*
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W0R0E£TER, MA88.

čia 1 a. gegužio pas mumis at-Į nutarė’’ kad reikia piįrti lotus dėl■
šliaukė Lietuvos šaulių atstovas 
A, Žemaitis. Gerb. kalbėtojas pa
pasakojo- daug žingeidžių dalykų 
iš Lietuvos Šaulių veikimo ir. kaip 
Lietuvos šauliai dalyvavo paėmi
me Klaipėdos. Nors publikos bu
vo mažas būrelis, bet visi geri.po- 
trijotai. Laike trumpos per
traukos buvo renkama aukos Lie
tuvos Šauliams ir atvadavimą- mū- 
sų sostines Vilniaus. Aukojo se
kančiai:
M. Kazlauskas(LLP. bonų) $50.00

• V. Rimša 10.00
M. Avietienč ....... V..... • 5.00 
A. Martišius .............. 3,50 
Kun. J. J. Jakaitis........ 2.00

' Po $1.00: J. Zuzinas, P. Tatulis, 
------ P.ŠablinskaSjJr-Liutkus^-P,.Si-

■ dabras, J. Vaitkus, M. Kirmilio- 
nė, J, Krazinskas, M. šeškevičie- 
11 č, J.'Žvirblys, J. Tatulis, U. Žio- 
gaitč, A. Krilcščiuniuke, J. Nau-

' jokaitis, A. Stoškus, J. Katkaus- 
( kas, V. Mažiukna, A. Adomaitis, 

J. Slavickas; S. Freimonaš, J. 
Kaulakiš, K, Mažeika, D. Norei-

.. kaitė, A. Račkauskas, V, Šankus, 
J, Dirževičius, M. Svfkliutė, M*. 
Lučinskaitė.

Viso, su smulkiomis aukų surik 
ta $108.52. - - ‘
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Reporteris.

LAWRENCE, MAŠS.

Bal. 3^ d. išėjo ant streikų po- 
pernės Champion InternationaT 
Co. 600 .darbininkų, reikalaudami 
pakėlimo algų 12-įsnuoš. Visų sa
vaitę tvirtai laikėsi, nežiūrint 

. kompanijos gandinimo.
Antaninai Lučinskienei-darū- o- 

peracij'ų 4 d. gegužio. Priežastis 
ligos—appendecitis, ' Ji-yra dora 

‘ ’ ir tvirta katalikė.
. Darbininkas.

• /

' TJTĮCA, N. Y.

Lietuviiį čia apie 400 šeimynų 
su apielinke. Turi savo medžio 
bažnyčių ir mūro klebonijų. Yra' 
kelios katal. dr-jos. Dabar Čia 

‘ klebonauja gerb. kun. Zabiela. Jis 
. storojasi skolas apmokėti ir su- 

/vienyti išsiblaškiusius parapijo- 
„ nūs. Jau daug nuveikta ir dar 
daugiaus. žadama nuveikti ir sko-

• lu išmokėti,
29 d. balandžio į šv. Kazimiero 

Dr-ją įsirašė amžinaisiais nariais: 
Gerb. kleb. kun, P. Zabiela $35, 
2) Viktorija Misiūliunaitč $35, J) 
Teklė Lunevičiene $35, 4) Ado
mas Budrys L. L. P. Bonų $50 su 
visais nuošimčiais, 5) Marijona 
Bereekienė bona $50 su visais nuo
šimčiais, Ona Janušienė pasižaclė- 

. jo- $34 ir.7) Stasys Skirmontas 
pasižadėjo $35. Metinių 12 narių. 
Gerb. kun. Zabielai,' visiems amž. 
ir metiniams, nariams tariu di- 

. džios padėkos . ir pagarbos žo
džius. .

'vakarėlius. x K to ‘sudarė keletu 
1 dolerių, susirinko ant mitingo ir 
nutarė, kad reikia pirkti lotus dėl 
pastatymo lenkiškos bažnyčios, 
1913 metuose patsai mačiau, kati 
lietuviai pareidami iš darbo vaka
rais statė . šv*. Jogelos parapijos 
bažnytėlę. Vienas, lietuvis parė
jęs iš darbo atėjo statyti bažny
tėlės. Aš paskui žiūri, kad į sie
nų kala vinį'ir su plaktuku užga
vo savo ranką, Apsiliejo krauju. 
AŠ žjprių ką vargdienis atsakys. 
Bako: Lai Dievas ^su\ utimis/ Vlai 
Ipūha auka tas sopulis —- Ui kas 
vienas bedievėlis ateina į šv. Juo- 
-ge bažnytėlę.” Pastačius bažny
tėlę atvažiavo kun. Kasakaitis, 
pradėjo organizuoti S. L, R. K. 
A. Po to atsirado bedievukų, kat
rie pradėjo kalbėti, kad reikia 
kokįbambizųjįiepngulmiiig  ̂ku
nigų partraukti. Bet Niagara 
Falls lietuviai gudriais buvo ir ne
klausė, durnių. y

Tame laike tapo suorganizuota 
Lietuvos Vyčių 92 kuopa. Stojo 
darban And, Urbonas, pirm, ir nu
tarimų rast. A. Karskiute. Pirmų 
vakarų pasirodė 12 narių. 1918 
m. liepos 25 d. pasirodė jaunimas 
Cleveland, Ohio ir Niagara Falls. 
Tada 25 kuopa Cleveland, Ohio’ su 
92 kuopa jau pirmų, kartų pradė
jo dainuoti lietuviškas daineles ir 
pakilo obalsis, <kad jau atbudo 
'jaunuomenė, daug darbavosi ta
me kun. L. Vaieiekauskas, bet jis 
nustojo sveikatos ir gavo apleisti 
Niagara Falls. .

Dabartiniu laiku-man teko ma
tyti. 92 kuopos susirinkimų kat
ras buvo 29 balandžio, 1923, Pa
mačiau tų, ko 'dar nebuvau ma- 

■tęs.. ■- Jaunuomenė. atidarč"?susirin- 
kimų. su Vyčių himnu,. Nutarė su
rengti baliiĮ—teatrų keturių aktų. 
Veikalas po vardu “Tas Nelai
mingas Buiek’as.”. Vakaras, bus 
13 gegužio, 1923. Vyčhj 92 kuo
pa dalyvauja šv. Jurgio bažnyti
niame chore. t 

Dabartinis kun. J. Gcrviekas 
tinkamų pamokslų pasakė.

Linkiu laimės Niagara Falls lie
tuviams.

Tautos Fondo 22 skyr. pirm.., 
Alekas-B.

cento koplyčioje, Mišias JaikS 
kum P? M. Juras 10 vai. Per vi
sų vasarų kas nedalia ten bus lai-, 
komos Šv, mišios.

Gegužio, 30d. įvyks iškilmingas 
atidarymas Palangoje vasaros se-

: tdijw
zopo pikųikų.

/ !

LAWREN0E, MASS

Įdomus vakaras.

Kun. P. Raščiukas.

NIAGARA FALLS, N. Y.

Jau praėjo keletas metų, kaip 
- aš buvau čionai. Bet* išandiena 

turėdamas laiko apleidęs Dievo- 
laud, Ohio, važiavau pažiūrėti tos 
vietos, ktir yra garsusis vanden- 
puolis, Per 10 metų kaip aš ži
nau tame vandenpuolyje nusižu- 

. clė 2 lietuviai. Vienas liusižudė 
pavojingai ; dirbtti'včj • sužeistas. 
Tai buvo Petras Rūkas. Jis pa 
rašęs laišką dėl brolių pąskutinį 
sudiev ir puolė tenai, kur ir per
siskyrė su pasauliu. Kitas lietu
vis atvažiavo iš kito miesto, ir bri
do į vandenį, kad atsiskyrus nuo 
šita pasaulio. Bet jo vargų nie
kas nežinojo. 1

10 metų tam"atgal man atvažia
vus iš Lietuvos liūdnas buvo gy- 
vcnimim čionai “ Lietuviai buvo 

. ’ paskeiųk4 lenkų* bangoje. - Noiio- 
rėjo kalbėti kitaip-'Mipvpatskai 

/ Aš nekalbėsiu apie tiios. katrie 
klydo ir pražuvo lenkų • tamsybe-, 
je, Bet kalint/' kas išgelbėjo nūn 

■ pražūties tautiškus. ’ Atsirado' to
kių, kad pradėjo. orguiiiMtuti šv. 
Jurgiok dr-ją ir tada lietuviai ski. 

• lo į dvi dali: vieni stoju patrijo* 
taisj.iĮntTieji liko liedii'yųkius, iš
gamomis tautos ir leirkų barnius. 
Paskui pradėjo daryti lietuviškus

' >
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Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios Mergaičių Draugija, 
gegužio 6 d., buvo suruošusi įdo-1 
,mų ir turiningų vakarą. Išmoko 
keturių veiksmų dramų “Akloji 
Mergelė arba Liurdo Stebuklai” 
dr keletą dainų, pasikvietė nese
niai atvykusį Amerikon ir‘apsis
tojusį Bostone -gerb. ląin. Pr. Moc
kų su prakalba ir talentingąją 
dainininkę-solistę I. Zolubiutę, ir 
tokiu- būdu vagaras pasidarė gana 
įvairus. Beabejo, galėjo visus pa- 

. tenkinti. Visiems patiko kalba 
gėrb svečio apie Lietuvos įvykius 
vėlesnių laikų. ir bolševikų rojų, 
kitiems teatras/ dą kitiems dai
nos. - .

Žmonių buvo apsčiai. Atėjo 
mergaičių tėveliai pasigėrėti savo 
dukterų talentais bei darbo vai
siais. . Atėjo ir pašalinių žmonių, 
nes visizruošiamieji vakarai teikia 
pilną, pasitenkinimą.

. šioji mergaičių draugija susior
ganizavo pereitą rudenį. Narių 
turi. daug. Sudaro gražų -chorą. 
Gieda kas nedėlia-per pirmąstase 
mišias. " 4 ■
: IŠ augėlesnių mergaičių susida* 
lū. sporto ratelis. Įsigijo s vaidi
nių ir kitų roikmėnų ir prie kiek* 
vįenps progos galės jniklintis ‘^Pa
langos tyrame 0r ta L

Jos .nenori pasiduoti merginų 
•j—vyčių skyriui,- kurios. pasiran- 
davpjp vasarnamį,., pasirūpino vi
sokių giniiiąiįtikcims įraiikių ir nia- 
110 turėti toniiis’o ir' sųuash l|iill 
fiaųniuš team’uH. ’’’ ' . ; . :

Reikia put emyti, kadgeri). 
Kostontas Banevičius- daug deda 
laiko, energijos ir kašto, ^priruo- 
šiiuui Palangoje sūpynių ir tinimą- 
mų gimnastikoms vietų, 

; . Palangoj. jau malonu ir dąuku 
laiką praleisti. Beržytiūlis jau 
puošiasi vusaroš rūbais, paukšte- 
Kai pradeda čiulbėti ir vilioti jnu- 
mis ir senus,. Jau nėt ir p/uniiiilus 
gegužio 6 d; ten prasidėjo av. Vin-

i

NEĮW YOBK, N.... ...... '
Lietuvos Vyčių apskričio New 

Yorko ir *New Jersey valstijų 
27-tas apskričio suvažiavimas P 
vyko baland. 29 d. 1923 “Garso” 
name, Brooklyn, N; Y, po vado
vyste pirtaihinko — j, SpranaiČid. 
Visi sako, gąjl šis tai buvęs vie
nas iš įspūdingiausių ir žymiausių 
suvažiavimų šio mėto. Jame da
lyvavo kuopų delegatai iš Ncw 
Yorko, N. Y. ir Brooklyno, N, Y., 
Patersono, N. J., Elizabcth, N. J., 
Harrisono, N, J. ir Neivarko, N. J, 
Suvažiavime kiekvienas delegatas 
reiškėsi ir dalyvavo mintimis ir 
sumanymais,: vienas kitą budini 
ir gimdė daug jaunų minčių, ku
rios padėjo jiems įsigilinti į jųjų 
pasaukbtimlgos pagrindus ir gė
riau suprasti apskričio keblumus 
ir trūkumus. . ’

Sekantieji dalykai buvo vieni iŠ 
svarbiausių apie kuriuos apskričio, 
•suvažiavimas kalbėjo. • .

Pirmiausia kuopos išdavė rapor
tu^, Nuo raportų buvo matyti 
kad visos kuopos tik bruzda ir 
veikia kiek galinti. Ne.w Yorko 
kuopa surengė vieną tautišką, va
karą, pakvietė, dailininką. Žmui
dzinavičių prakalbėti į publiką ir 
vakaro pelną 125 dolerius paau
kavo Lietuvos kariuomenei. Taip-, 
jau kuopos atletų ratelis surengė 
vieną gražų vakarėlį su šokiais. 
Vakaro pelną jie pavartojo dėl į- 
jSigijimo savo uniformos ir lošimo 
įrankiams. •. ' . v

Elizabeth, N7 J. kuopa ir4gi su
rengė keletą vakarėlių? nupirko 
basket-ballės ir base-ballės unifor
mas savo atletams. Per vasarą ma
noma sulošti ne vieną svarbų base- 
ballės “geimą;”

Taip jau panašiai ir kitos kuo
pos nuveikė ir mano ant toliauš 
veikti.

Paskiau kalbėta buvo kaip čia 
koro komisiją pagelbėjus, ’ nes ji 
turi jau perdaug darbo. Todėl 
buvo nutarta išrinkti nuo kiekvie
nos kuopos po vieną , ar daugiau 
narių į koro komisiją; tie komisi
jos nariai turės komisijos susirin
kimuose raportuoti savo kuopas 
kas-link apskričio koro veikimo. 
Taip jau tie patys nariai turės iš
duoti komisijos .susirinkime kas- 
link savo kuopos koro veikimą ir 
pienus..

Į koro komisiją buvo išrinktos- . 
šios ypatos: ' 1 :

. Iš New Yorko, K Y. — A. Stan- 
šauskas, J. Navikas ir J. Tamcf- 
šaltis.. ,

IŠ Brooldyn, N. Y. — 3,. Stepo
naitis; “ ■ -

Iš Harrisono, ’ N. J. — J. Vait- 
kūnas.,

: Iš Elizabeth, .N." J. A. Kar- 
neckis ir O. Trunkuiiiūtė,

Iš Paterson, N, J.. —-. J,. Kūii- 
kaltis' ir M Petraite.

s Iš Ncivark, N. J. J.. Krūmelius.
Ko.ro komisijos turės išdirbti sa

vo veikliuos planus, pristatyti ant 
sekančio apskrieo suvažiavimo ir 
nusipirkti savo gaidas ir dainas..

Apskričio 'Sportų vadas kun. J. 
Petraitis pareiškė . kad apskričio 
atletai turėjo-jau 3 savo susirin
kimus per kuriuš jie atatinkamai 
išsidirbo ir sutvarkė sa% veikimo 
'planus ir. nusistatė tuojaus veikti 
nelaukus nei vasaros? Suvažiavi
mas nutarė gauti atletams išlai- 
mėjimo dovaną arba. ^ptize up.” 
Ta dovana bus suteikiama tam 
kuopos atletų, rateliui luinus ją lai
mės.. Tuip jau buvo, sumanyta at
lotus per vasarą gerai piunankšty; 
ti, o‘ rudenį jiems sukelti .-'didelę 
vakarienę ir pakviesti, mūsų vei
kėjus, kad jie į juos lietm*iškai 
pūjtalbetų ir suteiktų- jiems; dau
giau, dvasios ir energijos..

Po tam suvažiavimas nutarė su-, 
.rengti vieną didelį, apskričib pik
niką, ir pakviesti drauge vWs .oi.ta 
ganizaeijim ii’ veikėjus. Pikniką 
sumigti buvo išrinkti, šie mumį; 
•J, Spviinuitis, AA. Kariieekisį J. 
Steponaitis, P. Venskiiitėj

y,".1
mirštąs. Visos kuopos^pasižadė
jo veikti kiek galint. Nutarta 
buvo pakviesti Dr, K. Pakštų, ku
ris dabar užbaigė savo mokslus 
Šveicarijoj, kad surengtų prakal
bas vajaus reikalais. Gerb. L. Ši
mutis pareiškė, kad jis ir-gi prisi
dės prie narių skaičiaus padidini
mo.

Gerb. L, šimutis, kuris daug 
gyvumo . sukėlė suvažiavime, Įne
šė sumanymų, kad pągamint re
zoliucijų dėl Lietuvos politinės 
pad$tics ir pasiųsti jų į spaudą, į 
Vilnių,. Ambasadorių Tarybai ir 
Tautų Lygai ir kartu išreikšti di
delį i^bįtenkininų .kad ..yimitis 
tapo prijungtas prie Lenkijos. .Vi
si nariai šį sumanymų su didžiu 
džiaugsmu priėmė. , Svečias J. 
Mačiulis pasiūlė ir kitų gražų su
manymų, būtent, kad vyčiai pri
sidėtų prie kitų lietuviškų organi* ■ 
zacijų ir kabtu pasiųstų protestą 
k-as-linkVilniaūsprijungimoprįe 

17 Lenkijos. Šį sumanymų ir-gi vi- 
$ si 'pilnai priėmė.

Prie užbaigos buvo nutarta su
važiavimo surengti vienų didelį 
koncertų ir pakviesti Lietuvos ar
tistus jame dalyvauti. .

Kitų 'apskričio suvažiavimų ma
noma laikyti' Patetson; N. J., o 
diena buvo palikta apskričio val
dybai nustatyti., ‘ •

Miuoini ir užsibaigė suvažiavi
mas ir* visi delegatai ir svečiai 
linksmi ir pilnai užganėdinti su
važiavimo rezultatas išsiskirstė 
namon. 'Pažiūrėsime kokių vai
sių šis paskutinis suažiavimas iš
duos/

J, Tamošaitis. 
N0RW00D, MAS8. v

LDS'. 3-čios kuopos susirinkimas 
įvyks gegužio 13 d. tuoj po sumos 
Šv. Jurgio parapijos salės karnba 
ry. 1 Malonėkite' visi nariai atsi
lankyti, neSj yra keletas svarbių 
pranešimų. Taip-gi nariai 1 kurie 
negavot L. D. S. kalendorių malo
nėkite ateiti ir atsiimti,

Apol. K. Stašųięiutė, rast,

~ •’-nT » .......i7frJ ■■

karnos, taip rodos viskas po-tei
sybe, Ir vakare ausirinko publi
ka ant, prakalbų, daugumoj kata
likai -geraširdžiai mylintys šelpti 
našlaičius. Neatsižvelgdami į nie* 
kų suaukaūna keliolika desėtkų 
doL Po to viso tūlas J. M. lais
vamanių spaudoj pareiškia kaip 
ir nedėkingumų » kam klebonas 
garsindamas prakalbas paaiškino 
kokios sroves .kalbėtoja ir čia J. 
M. verkšlena, kad mažyčiai na
šlaičiai nesupranta jokių šonų 
(srovių) ir kas našlaičius gelbsti, 
tas jiems prietelis. Panašiai Au-

os sonijos. lietuviaij katatikąj taip A 
padare.y KataliĮcų Irunigąs pįtįar-■ % 

sĄ 'šiuo bažnyčioj prakąįbas jieat^ R 
žvelgdamas įųsroves (partijas) bi T 

**e tik našlaičiu šelpimui, o katalikų n.

x

f.

<*xŪblKlų
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DELAPRUPINIMO 
y MOTINŲ IR JŲ 

JJ^ KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ANSONIA, CONN.-

Baland. 29 š. n. čionai lankėsi 
kūu. Norbutas — Vaikelio Jėzaus 
Dr. reikalais. Vakare laike sa
vo prakalbos, vaizdingai išdėstė 
našlaičių vargus, pertraukoj savo 
prakalbos rodė krutumus paveiks
lus iš našlaičių gyvenimo, .nors 
publikos nedaugiausia atsilankė; 
bet vis-gi aukų našlaičiams su
rinkta $83.22 ir auksinis žiedas.

Kiek laiko atgal čionai lankėsi 
iP, Šleževičienė ir-gi su našlaičių 
šelpimo reikalais.. Jai prakalbas 
surengė tautininkai. Negana to, 
kad jie (tautininkai) gavo para
pijos svetainę už dyką ir dar kle
bonas bažnyčioj išgarsino jii pra
kalbas, paaiškindamas kas. kalbės 
ir kokiam tikslui.bus aukos.ren-

>7 .

visuomene parėmė aukomis ir už 
tai laisvamaniai juos išdergė.

Bet dabar pažiūrėkite kaip tie 
laisvamaniai supranta tą, ką jiė 
u:aŠo_,kas link . našlaičių Jclpimo 
ir koks jų duosnumas. Nurodėm 
kaip katalikai tautininkų (o gal 
socialistų) aukavo našlaičiams, 
žemiau nurodysim kaip tautinin
kai našlaičiams aukavo. Per virš 
minėtas kun. Norbuto prakalbas 
nors-ir buvo keli tautininkai atsi
lankę, bet mat, taip suprasdami 
mielaširdingą darbą neaukavo nei 
cento. Tai mat ką sako, o ką da
ro. Žemiau talpiname surašą au- 

' koto jų, kur nėra nei vieno pasi
vadinusio tautininko, nors- tos 
aukos .yra grynai šelpimo reikalu. 
Čia katalikai turėtų susiprasti ir 
pažinti fariziejus. , :

Aukavo Lietuvos našaličams. • 
Kun. J. Jankauskas.’......$10.00 
Petras Kanapeckas........ 5.00

4 »

Jonas Kantautas o 6,(
Po $2.00: K. Cibulskas, P* S 

Sulis,' S. Bujanauskas, X’ Ja 
malavičiuš, Z. Vailioniene, A. D 
vidonienė, A. PeeaitionČ, M. Bu 
kauskienė.

Po $1.00: J. MankaUskas, 
Žemaitis, P. Vailionis, J, Kni 
lys, S. Ramanauskas, J. Tveri j 
pas, J. Masalas, J. šalaviejus, f 
Lodą (K.), A. Uliavičiųs, J. K 
zakevičius, A. Dubinsima, A. I 
Iiviene, A. Jankauskas, A. Sa 
kas, M. Jankus, J. Bielskis, (J 
Juod) B. Juodienė, M, Bielskien 
įA, Maknienė, J. TiimnskienČ, į 

jemąiįieųe. Jį. Jui/evipienSyR,'4 ' ’į 
Homąiuęnė/' ’Va ^aniuląitiene, 
Tamulis, J. Dimanskas, S. Pusi 
nelis, B. Staniulienė, M. Klim 
niene, J. Košaitė, A. Rumbini 
ne, A. Balsienė, P. Bieliauską 
B. Druiienė, A, Valentinas, 
Bukauskas, J, Jonila, C, Nekr 
.šiiis, P._Tiimnskas,S.OlbikaSj 1 
Daunis.

Smulkių $5.22. Viso $83.2 
(Ir auksinis žiedas,, kur. 'paauk 
yo M. Janiais).

Vardu Lietuvos našlaičių auk 
vusicm širdingai ačiū,

. Vienas iš aukoto j

“TURTO NORMA”
. Knygutė yra didėlio f o: 

mato (5x10) 68 pusi., popit 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centą 
Agentams nuleidžiama 40^;

Reikalaukite pas : 
fe^ARBmNKASf, 

866 B^a^f Bosion 27, Ita

J ■
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Alna* ekyriule nu faUtaa- 
cum Nko rvU«MbM r«l- 
kaln* (Aoadtu Mttoitbm* 
■toUaona ir Botinonui jau-, 

kMlklę/

KMlkig aprfytabua ir-pa* * 
nlJiciM yra. da&ku tyroa 
svarba*' Uaiynsl ir (antai . 
ir (n«s fanibun*.’ faid tai 

. yra dalykas, karį m ta* 

tina rtęullarUkais laiko- 
tarpiais atvijai.ir.Hsvsl 

‘parjviManU.r'

• - STRAIPSNIS X.
.Kas Nra Pasaldintas Kondensuvtas 

Pienast
■ šviežias, grynas, su visa smetona, 
įųū yra pienas gaunamas iš karvių dėl 
padarymo Eagle Brand Pieno. Karvės 
yra ekzaniiuuojamos, o pieninės in
spektuojamos regullariškai veterinorų. 
Kondeusaunės pastatytos netoli pieni
nių, taip, kad gauna šviežių pienų tik 
kų sumelžtų.

Iš kiekvieno keno šviežio pieno da- 
- statomo, i'hpudensinme yra paimama 
Tiivyzdis ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažiausi nukrypimų nuo- 
tobulumo saiko. .

Perėjęs inspekcijų, pienas dabar yra 
supilamas į šildymo šulinius, kur jis 
sumaišomas' su grynu cukrumi, pride
damu deL išlaikymo. Visų mišinį, tada 
lieja į beorinius puodus, ir nuo čia iki 
supilimo į kenus, pienas neprieina prie 
oro, 4r todėl negadna bakterijų: nel ok- 
siduotės, šituo budu auklėjimo ir stip
rinimo savybės, esančios piene, ne
dingsta ir šviežias pienas yra sumaišo
mas su grynu cukrumi.

Kenai, į kuriuos. Eagle Pienas yra 
supilamas, padirbami Bordeno kondeiV 
salinėse ir ištįrami beorinėse apystovo- 
se dėl mažiausių netobulumų. Tobuli 
senai paskui yra sterilizuojami pire 

700 laipsnių F, taip, kad gaunama ab
soliutiškai ba bakterijų, indas- \

Pienų įpylus, kenai užllpdomi taxu 
tikru būdu, kuris nereikalauja klijų.

Atmink, kad penint Eagle Brand, 
Pietįų. kūdikiams absoliutiškai reika
linga viskų turėti griebtoje švaroje. 
Taigi ir atidarius , kenų, reikia jį už
dengti puodeliu ir lailcyti Švarioje, vė
sioje vietoje, ir apsaugoti ji nuo dul
kių, .musių ir tam panašiai..

Kad išlaikius tikrų, mietų, reikalin
ga rūpestingai ipenų saikuoti. Eagle 
Brand. Pieuų visados pilk iŠ keno į 
šaukštų, , iki briaunų, bet kad pienas 
nebėgtų IS šaukšto. Suprasi, kad įki
šant, šaukštų į kenų negausi užganėdi
nančio. ųusailiuvimo, nes dalis pieno 
bus prilipus prie šaukšto sienelių, Pa- 
mokiniimii Sako, kad reikia imti tiek ir 
tiek šaukštų prie tiek ir tiek uncijų.. 
vandens. Na, o jei bus prilipę, pieno, 
tat negalėsi tikrai ąųsalkudtl pagal pa
mokinimų. ’

Tai faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra .turėtų kiek
vienų kūdiki padaryti stipriu ir vik
riu. Jei negali pati žindyti savo kuid- 
kto, tai pirmoji mintis turėtų būti Bor- 
don*š.Eagle Pienas. .Motinosjper tris 
'gentkurtes“ ii vartojo kuomet jų pienas 
išsokętnvo. Bevelk tlsftdoš" kūdikiai 
tuoj Imdavo rodyti greitus ir. žymius 
paaūgejinius, ĖoMeno Koiupųnlja per 
.tris gontūartes įtikinėjo tukstandUis te- 
yų-suprasti, hūd kūdikio sveikata, yru 
pirmas svarbiausias žingsnis prie jų: 
pasisekimo vėlesniame gyvename. Buc- 
den’s .Eagle Pienas išaugino milijonus 
ir milijonus kūdikių į kuprius ir svoi-' 
kus vyrus bei' moteris. -

Tryllkų pietų, daugeliui neišrado pev- 
sėmf amžių mergaitei. Bet puslekus 1Š- 
tų tunžį jg aifaemn viltis ir luknrinvb 
nuis. ltiirln suvo motinai jr neguli ifc 
Teškintu Šttns>subreiulium nmžls yra 
svurbliiūsl valanda mergaitės gyveni
me, nes Jo,š visus kūnas persikeičia, ir 
jls-telkūlttujti molinės nuolatinės my
lios, *JL‘fldedunt. Bordeii’s EagĮp Pieuų 
prie Jos. valgių, jus. galite jai nageltictr 
SutelkiantTotkuhmjaiųų: veiksnį, kuris 
nugdbfy jų peržengti pavojaus valam 

-ilty. Duokite jitl du šaukštu kūs dienų,- 
paryčiais ur pavakariais, Aimlošk Jnos- 
trejuose ketvirtadaliuose puoileUo vi- 

Buto'vimdomi. Eagle Plonas įplaktas I 
‘ldunšlnĮ -ta- sgatiskimk ūu glngęr-nĮe,

___ jšnptantnma. kml šviežias oras, 
lMiniwWintaum ganėtinai miego, ir
gi syartaj'tŠitame laikotarpy, bet tik* 

, r ras malstiis yra įienttaitimm.
■' Skuiti/k titHM ktt* turetifę

k it1-u -1 . . -t-1 -- .*»■■■

Steponaitis, P. Venskiutę, J. ur viitalų sunku. nitai kimų lūtail sku- 
Vaitkidiūsf J. Navikus ir IC Pau-
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Ar Tavo Kūdikis Sveria Gerai?

Negali būti tobulo pahiaįnymo vieton 

motinos pieno. Bet kuomet jo nėra, 
tai nėra geresnio už pienų, kuris par
duodamas sterelizuotuose induose ir 

vadinamas Eagle Pienas. »

Jei ne, tai (jai luti 30
1 . ■ * *

' ■maistas jam, netinka.

■ Eagle Pienas yra pragarsėjęs kaipo kū-, 
etikių maistas per tris gentkartes. Bau- ’' .g •
giau kūdikių tapo išpenėta ir išauginta 

su Eagle pienu negu su visais lutais kū
dikių maistais krūvon sudėtais.

' *, > ' *

Kūdikio sveikata ir augimas didumoje 

' priklauso nuo maisto ir priežiūros, ku
rį jis gauna. Gali ant Eagle pieno at- 
/sidėtidėlto, kad gydytojai po visų ša- 

lį jį rekomenduoja ir išrašo motinoms, 
, kurios negali savų kūdikių žindyti.

Neturėdami daryt bandymus su jūsų 
* . kūdikio maistu, bet tuoj pradek iš syk 

<1 ■ ■ •• *■ 

vartei Eagle Pienų, šimtai tūkstančių 

europejinių motinų visoj šaly vartoja 
jį .su geriausiomis pasekmėmis . maiti
nant kūdikius. Jūs irgi turėtumėt jį 

... yartot jei negalite žindyk .
• 'v • t ■'
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Mes kalboje esuiuiyatspausdinę lustruk-
, rijų Sdp prirengti Englo Pienų kūdikiams

: visų amžių. Jet-’nori šitąiSpli-. .
y . dyk-Įcųpona h* pnsįųšk . mums .šlinnltan. •:

. K l’.’i ‘ "

.... ’TIlE BdRDEN C OMPANY
\ Borden Building\ New York / ’

t-l v. ’ 1

r K V P V N A
- ' . • Ktitnį iAteMiuių VvrU .
Penėjimo ‘ Valgiui tĮel « Valkų
IiibtrukĮiIjos Valkų Knyga
I rtfuds * *...... ♦»»* ••»*■> *»> *.»*•* h* * * *• *..
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»

1 r

«

f »-

Į
>

Y
4
r

t ■ ■

IJĮ'J”- L',’.1 L".

Daugelis Amerikos vaiką, gi AIDčlinC €1IFVI1110 
negauna jokio mokslo. 1920 . RLAIrEUlfu uuaTLIMU 
metais Suv. Valstijose buvo 
beveik 5,000,000 vaiką suvirs 
•dešimts metą amžiaus, kurie 
negalėjo skaityti arba rašy
ti. Tas buvo apie 60,000 
vaiką kiekviename milijone. 
Tarp dvieją milijoną .ameri
konišką •vyiją buvo rasta 
daugiaus nemokintą - negu 
Generolas Lee turėjo savo 
armijoj’ Gettysburg’e. Bai
sios skaitlynės tą kurie ne
turėjo progą, mokintis.

Yra kjti milijonai, btu’iė 
jietuifejo - tinkamas mokslu 

progas. Sulig nesenai vesto 
Apšvjetiino Biuro ištyrinė
jimo, buvo rasta, jog. mes 
esame ? šeštos kliasos tau
ta.” Geriau sakant,/papras
tas vaikas tik ilžbaigia šeštą 
kliasą mokykloje; ir kažku
riose’valstijose. tik ketvirtą 
arba penktą kliasą. Netin
kamas mokslas piliečiui de4 
mokratiškos šalies. Ameri
kos vaikas turi, tiesa dau- 
glaus mokintis.

Bet ką tas viskas : apie 
vaiką tiesas reiškia? Reiš
kia, Jog- kiekviena valstija 
turėtą prižiūrėti, Jog kiek
vienas jos, vaikas turi progą 
lankyti 'mokyklą, turėti 
tvirtą kūną, ir normališką 
kūdikystę. Valstija prižiūri 
piliečiu* tiesas,' apsaugoja 
piliečius nuo vagystės, cluo- 
da Jiems tiesą ėit kur tik no4 
ri Jeigu tik kitus nekankina. 
Duoda jiems tiesą vesti kokį 
nors užsiėmimą ir pirkti že
mę ir tt. Bet vaiką tiesos 
netokios Svarbios. 1 v

Tilt suvirs.' trečia dalis mū- 
są valstiją tūri vaiką darbu 
įstatymus,- kurie apsaugoja 
vaikus nuo fabriką darbo.- 
1920 m. Suv. Valstijose buvo 
suvitš 1,000,000 vaiku tarp 
10 ir 15 mėtą, kurie turėjo 
kokį nors užsiėmimą, ir ku
rie, suprantama, neturėjo 
normališką kūdikystę,.

Apie šešta dalis vąlstijii 
turi' tinkamus- legališkus ap
rūpinimus, fiziškai egzami
nuoti ir surasti fiziškus trū
kumus tarp mokyklos valini, 
ir dar mažesnė proporcija 
valstiją tinkamai aprūpina 
sulaikyti tuos trūkumus, ir 
suteikti tinkamą sveikatos 
mokslą. Žinovai sako, Jog 
20% mūsą mokyklos vaiką 
turi' fiziškus trūkumus. Iš. • ♦ r*-
vyrą užsiregistruotą armi
joj laike- pasaulinio karo, 
suvirs 21% buvo netinkami. 
Tie faktai,, su faktu, Jog 
mes esame “šeštos kliasos 
tauta” su beveik 5,00.0,000 
kurie negali skaityti ir rašjr- 
ti, parodo priežiūros stoką.

REIKALINGAS JAUNAS 
VAIKINAS 

virš 16 m, amžiaus mokintis 
spaustuvės darbo. Kurie 
mylėtą tokį darbą lai atsi
šaukia pas. . '"

<,nARBfNl'NTK4’’ •
366 W. Bfoadway,

So./Boston, Masš.

DR. 1. J. GORMAH
IfOKAUSKiB)]

DKMTiaTlC

PAVEIKSLAI.
Lietuvos Šauliu Atstovas 

A. Žemaitis rodys kruta- 
muose’ paveiksluose* lietuviu 
sukylimą Klaipėdoje ir lai
kys prakalbas šiose vietose:'

Gegužės 12 d., Philadelphia, Pa, 
>> 13 ’ ?» f »»

Trenton, N. J. 
Patersoų, N. J. 
Nėwark, N. J.

L1.-J-------------------- -- --

'Susivienijimas Lietuvių 
a R. K. Amerikoje ' 

yrft GYVAM DŽIAUGSMAS! . SERGANČIAM VILTIS,! 
'MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musą, lietuviu kataliką nesugiiaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuojprisi-

■ rašyk, nes Jir . •
» 1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 

$250'00, $500.00,. $750.00, $1000.00,. $2,000.00, $3,000.00.
2. Moka pašalpų nariams ligoniams kas savaitę po: 

$3,50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
3. Šelpia suvargusius, ųariits ir našlaičius.

’, t 4 4 Nariai gauna S, D. R. K A. organą, savaitinį laik-
, ražtj’-iŲtan”. i J l/< s l; 1 ' L tof

5. Skleidžia apšvima'; leidžia Vorus'teaštus ir dalina na
riams veltui, V * . .

6. platina tikėjimų, dorę, rūpinasi tautos reikalaįs, re
mia Lietuvos respublika.

Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 
metu amžiaus. - ’

Įstojimas £ A. L. R. K. A. pigau,. mČitesinH mokestis lengva. Ėho- 
pos yra, visose didesnėse lietuvių kolfoni]'osa Amerikoje, todėl, norin-

■ tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų' Sekretorių arba tv,a’rt» / Cen-
tro Raštinę:________ ________ ._____ ' __ l_. . __

_/ z p t tj v a ttrm-DTirrtriGi
ra 222 So, 9th str.,

81
Čion norime pakalbėti tru

putį apie vaikį tiesas. Gir
dime daug apie vyru tiesas, 
ir žinoma, moterui tiesas, 
bet vaiki tiesas nieks nepai
šo.

Pažiūrėkime pirmiaus ar 
vaikai turi tiesų. Jeigu tu
ri, tai jų. tiesos yra neišsi
vystę. vyrų, tiesos.

Gal visi sutiks su tuom, 
■jog vaikas turi teisę gyven
tą Bet ^adangi per dauge
lį d diinystes metą jis dėl sa- 
vęą/negali išsirinkti kas jam 
reikalinga, yra svarbu, jog 
kas nors jam parinktą vis
ką kas dėl jo gero tinka- 
jniausia. ' Ir kuomet jo gy
venimas prasideda, svarbu

: tokiu būdu mes sakysime 
jog vaiko pirma ’ tiesa yra 
turėti tvirtą kūną. Pradėti, 
jis turi tiesą sveikai gimti. 
Todėl, nuo tėvą priguli dau
gelis atsakomybią. . Vaikąs 
turi tiesą gauti tokią- prie
žiūrą ir apsaugojimą kokią 
jo kūnas reikalauja.

Neseniai vienas mažas 
pietinis miestelis pasamdė 
slaugę. Tarp- kitii dalyku, 
ji pasvėrė mokyklos vaikus, 
ir 53% iš tu vaiką netinka
mai svėre dėl ją metą. Po 
dvieją ar triją metą sveika
tos darbo tarp tą vąiką, slau
gė vėl juos pasvėrė, ir šitą 
sykį tik 12% netinkamai 
svėrė. Mes visi pripažinsi
me’ faktą, jog prieš įvedimą 
to sveikatos darbo, daugelis 
vaiką negavo to, kas jiems 
prigulėjo. .Kuomet 53 iš 
kiekvieno šimto vaiką netin
kamai - penėti, ' ir kuomet 
sveikatos slaugė gali page
rinti tokį padėjimą, kas nors 
neprižiūrėjo vaiką tiesas.

Antra vaiko tiesa gali bū
ti sulyginta su vyro laisvės 
tiesa. Žinoma,- vaikui ne
reikia duoti tiek laisvės kiek 
augusiam žmogui, Jjet.vis- 
tiėk jis tą tiesą turi. lis tu
ri tiesą būti vaiku. Jis tu
ri tiesą bovytis, ■ bėginėti, 
džiaugtis ir augti. Jis turi 
tiesą tinkamai praleisti savo 
kūdikystę, ir fabriko durys 
nuo jo neturi tą viską atim
ti. Vaikas galutinai bus mū
są šiądięnos vyras at mote
ris. Jaunystės kelias prive
da prie vyriškumo ir mote
riškumo.

Augusio žmogaus trečia 
neperduodama tiesa-yra ieš
kojimas laimės. Advokatas 
mums pasakytą, jog tas reiš
kia, jog vyras gali, prisilai
kant prie kitą žmonią, lygią 
tiesą, sekti bile biznį ar už- 
sieininuĮ* pagerinti savo gero
vę.’ Žinomą vaikas negali 
sekti kokį užsiėmimą, bet jis 
turi panaši ą tiesą. Jis tūri 
tiesą imti progas ir . tas yra 
vaiko trečia tiesa, .‘^as reiš*- 

’kia, jog Jis turi mokintis.ir 
tinkamai prisirengt prie gy
venimo.

» « •>

Įįp senais įstatymais,/tė
vas įuvo atsakomas už . vai
ko mokslą. Bet niūks nega
lėjo pvtvoTst tą tėvą duoti 
-vaikui mokslą. Bet tas moks
lo padėjimai. pėrsimaįne ir 

; priverstina šisfema privesta, 
‘Dabar kiekviena valstiją Šio
je šalyje pHverčia vaikus 
lankyti mokyklas? Tąjlaro 
prirengt ‘gerus piliečius val
stijai, ir teip-gi..duoti' Vaikui 
geresnes progas. Tas pii- 
verstinas mokslas užlaiko 

So. Boston, Mass, vaiko moksliškas tiesas.

Gegužes 11 d. Šv. Kazi
miero Dr-jos Kaime kataH- 

• kiškos spaudos platinimo 
bus susirinkimas pėtiiyčios 
vakare po pamaldų pobaž- 
nytinej-svctauiej ant Penk
tos’ gatves, South Boston.

Gerbiamieji . nariai-res, 
malonėkite visi atsilankyti, 
nes yra parėjusiu knygiį la- 

į bai daug. ęCaį n^inetų vaka
rų visi gailšftU ant ktiriii bus 

adresuota. - ■'
Taip-gi’ kurie norite dar 

prisirašyti, tai ir kviečiami 
ateiti ir įsirašyti prie šv. Ka
zimiero Dr-jos Kaune, . tai 
tuomi-paremsite katalikišką 
spaudą ir atliksite garbingą 
darbą.

Kviečia visus koskaitlin- 
giausia atsilankyti skyriaus 
piiTniniukas,

V. T. Savickas,

ODINIAIS PAKLIUVO.

Chinietis William Danė, 
savininkas skalbyklos po 

. num. 14 Minot st, suimtas 
*jain bevažiuojant naujame 
automobiliuje. .lis beturįs 
užsimovęs žiedą už.$1,000 it 

‘ beturįs pluoštus pinigų. Kal
tinamas . pardavime kokai
no. ■ - -

NAUJANYBĖ
Tik kamavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is^ 
’Algiman- 

f ^Tias” knygų. Yra taįveika- 
? las nepaprastos svarbos. Ja

me Dr._ Pietaris vaizduoja 
sėnoves Lietuvos stovį. / 
. Du tomu.- Dvi audimo

r

tarinio- veikalo “
• .-.-■'r.

{ apdarais knygos, gražiai at- 
; . spaudiniu ir nepaprastai pi

gi kaina. Tiktai vienas do
leris su prisiuntimu.

“Darbininkas”
V-------- to.......................    i ....... . . j______ į_______ i_.
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APSIDRAUSKITE
PER MANEį.

I' •'

•Vi

14
15
16
17 ’ Elizabeth, Ži. J.

Šaulių, atstovo j
Sta; A, ŽEMAITIS, 38< 
Row(Ro(>iu 1108)New ■’ 
w. '

A
X

Ire-

ork

Tel. Malu 2483’

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 OM South Building 
. 294 IVasliiiigtoa Street ' 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A M. iki 5:30 P; M. 

Gyvenimo vieta
10 Winthrop Street, East Boston: . 

■Tel. Enst Boston 152—J.

NAUJOS KNYGOS » - ' ■
Turto Norma. Uosis. >Kaina.. .45 
Mūši} Keliai. Krupavičius .., .25 
Algimantas. Dr. Pietaris 2 

tomu
Lietuvos Įstatymai ..., 
Palydovas, su žcmlapiais
Teisių Vadovas* ir Patarėjas .50 
Lietuvos Piliį Ženklai (40) .65 
Klaipėdos Albumas ......... .50 
. Visas šias knygas galite gauti

‘‘DARBININKAS”
366 : Broadway, ;&o. Boston, Mass

« t •

..$1.00

. .$1.50
.50

IŠGYDĖ SKRANDŽIO BEI VI
DURIŲ LIGĄ IR NERVŲ 

SUIRIMĄ.- f

i ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ 
i ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

i
I
$ $

706 Via* Btn MontoHo, Ubm, 

(K«mpU Broid SIJ 

TaL Braekto* |112-W.
\

S. L. R. K. AMERIKOJE
Brooiayn, n. x.

T

3£$

|^aHB!HI!B^^^^iton 3488

I
DOJ. G. LANDŽIUS
LUTUyiS GYDYTOJAS IK 

/ CHIRURGAS, M TV ’ j 
Gydo Mitria^ Ir chroniškai liga? 
vyrų, moterį} ir vaikų. Egza&d- 
nuoja kraujų,spjaudalui, iiapmh* 
ir tt. savo laboratorijoj, Sutelkia 
patarimui laiškai! kitur gyvenan
tiems. Adresai:

600 BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS.

R
 (Kampas G St. ir Broadway)’ 
VALANDOS: 9-11, 2-4, 7—9 
--------- n

i

NAUJIENA
, Ai———. „

“Darbininkas” tik ką ga
vo i>š Lietuvos naujai išleis
to, senai laukiamo, šventraš
čio; Naujojo Įstatymo. Yra 
apdaruose didele knyga. 
Puslapių turi 620. Nedaug 
teturime. ' - Pasiskiibinkįte 
užsisakyti. ^Užsakymas bus 
išpildytas dienoje, kurioj 
bus užsakymas gautas. Kai-

• .na tik. $1.50,. * ■ ■ .
Siuskite adresu : .

^DARBININKAS”
360 Wc$t Brpachvay,O1

South Boston, Masš.

REIKALINGA MERGINA 
Mokanti vftrtoti “typewriter” mašinėlę, 
dirbti pirmos klesos ofiso darbų. At< 
sakančios sąlygos: Užmokestis gera; 
darbas ant visados, (permanent) .’ At- 
’sišaukdamos? rašykite angliškai, pa
reikšdamos: (1) kiek metų amžiaus, 
(2)iKokį darbų dabar dirbate, (3 j ar 
turite patyrimo-(experience} ofiso dar
be, (4) klek ir kokioj mokykloj mo
kinasi, ir (5) kokių kitų kalbų prie 
angliškos galite vidutiniai vartoti. L. A. 
P. O. Box 3059, Boston, Mass.

. REIKALINGA MOTERIS prie, na- 
mtj ruošos. Lengvas darbas ir ant Vi
sados. • Valgis ir kambarys. Atsišau
kite šį nedėldienį nuo 9 iki 12 ryte ar
ba' vakarė nuo 5—9 ant sekančio ad
reso : 12 Loring St, So. Boston, Mass, 
, , , ' (12)

PARSIDUODA 2-ji namai RoNbury: 
1-ns yra 6-šių familijų, kitas — 4-rių 
familijų ; abu parsiduoda po $14,000? 

A’ra prie didelio parko ir didelis šmotas 
žemės. Lengvos išlygos.’ Trustas tūri 
greitai parduoti. Atsišaukite pąs j. 
STUKAS, 184 V’aluut Avė., Roxbtiry. 
Tel. 5757—VV. Rosbury. (12)

_____J TeL So. Boston S2S
• LIBTUVYS DANTISTAS

OH. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkčlč ofisą po No. 
425 Bboadway, So. Boston, MAnn, 

Ofięo Valandom! 
Nao 10 Iki 12:30 e^tė ir nw l:B0 

Ilki 6 te ava 6:8011d 9 v, yak. 
Ofisai! uždarytas subatoo vakarali 

Ir nedaliomis.

16 Metų South Bostone n

DH. H. ŠĖTONE
ARTŲSPECIALISTAS i

W. BROADWAY I
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak. j

1

?
f
i;

; :
I

TeL So. Bo«toh 270 H

J. M AC DONELL.M. G. J
Gatava tiuikalbSti ir licttivinaL, I 

Ojiso, Valandos: B
; Bytals Iki 9 vaL Po plotu nvu I-A ■ 
| - Vakarais nuo 6 Iki. 9. ■
i 6M;Broftdway, So. Bostoa, B

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

BOSTON, MASS.

Tuvi būti greitai parduota čeveryloj 
taisyklė su visomis, mašinomis ir rei
kalingais futaisymais. Yra taipgi krau
tuvėlė vaikams čeVerykij ir tavoro. Vi
sas biznis gerai išdirbtas ir norinčiam 
duonų pelnyti, darbas ant visados. 
Parduosiu labai pigiai, nes esu silpnos 
sveikatos ir negaliu apsidirbti. Gali 
pirkti ir visai neprityręs to darbo. At
sišaukite tiesiog-pas savininkų

RICHARD YAKMALAVIOĮUS
37 Artinu" Street, Montello, Mass.

PARSIDUODA šforas-grocernė. Biz
nis išdirbtas per 15- metų. Lietuvių 
gyvenamo j vie toj. Važiuosiu Lietuvon 
ir greit noriu parduoti. Kaina pigi. Ad
resas: A. JASĖLIUNAS, 299 .D St., So 
Boston, Mass. Tek So. B. 13S5—J

‘ . z ' G-”)'

REIKALINGI DARBININKAI
Geležies liejykloje pagelblninkai, Ge

ležų jungimo paeglbihinkai. Darbas 
nuoliitinis,- netoli Bostono \45 ir 50 c. 
valandoje.. Ateik pasirengęs dirbti.

INDUSTRIAL SERVICE OO., 
28 Scbool Street, Boston, Ma^s.

: ■ (10)

Sako Nuga-Tone turi stebuklingą 
gydomą jėgą, kuriai nieks' 
• ■ neprilygta.,

 < -

“Turiu didelio smagumo paliudyti 
stebuklingas, gydomąsias Nuga-Tone'p 
jiegns. Mano- paties atsitikime nieks 
negalėjo taip pagelbėti nuo-skrandžio 
bei vidurių ligos ir nęrviy suirimo. Kuo
met aš pradėjau imti, aš buvau taip su
griuvęs,. kad negalėjau žvalgyti ir vė- 
niiau m'ažne prie kiekvieno valgio. Bet 
ačiū Nuga-Tone'ui aš galiu valgyti’ ir 
miegoti kaip ir seninus; r, Joe Flaim,’ 
Williani#on, Iii.” Jei turi skrandžio, 
ar vidurių ligų, ar- nervai yra suirę, 
tai kodėl nepasinau’doji p. Flainio pri
tyrimu? Jis padaro veikme ir padaro 
greitai. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tilt 
$1.00. Nuga-Tone’a ,paradvinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pozitingai- ga
rantuodami, kad sutelks pilnų paten
kinimų, arba pinigai bus Sugrąžinti 
(garantijų rasi prie'kiekvienos bonke- 
lės) , arba pasiųs tiesiog apmokėtu paš
tu National Laboratory, 1038 S. Wą- 
bash Avė., Chieago, pasiuntus jiems 
i^.00.

- J
to-

PIRMININKAS — Vincas ZaleckM,
■ 81 Mercer St.,- So. Boston, ■ iiasa< 

VTCE-PIRM.^— Antanas Pasmils,
140 Bowen St., So. Boston, Mass, 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
■ 450 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 

ŠTN. RAST. — Juoz. Vinkevlčlus,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mas& 

6ASIERIUS -rr Andrius Zalleckos, *
307 E. 9£h St., So. Boston, Mass, 

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

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius • susirinkimus. kas pirma nedėl- 
dient kiekvieno mčnesio po No. 694 
Vashlngton St, Boston, Mass., 6-tą. v* 
vakare. Ateidami drauge fr naujų na
cių su savim atsiveskite prie musų (Ir
ios prirašyti.

REIKALINGAS DARBININKAS lie
tuvių kdoperatyvlfikott bučernėn, gerai 
.suprantantis tų darbų. Blaiviam .ir 
teisingam darbas ant visados. Užmo-. 
kestis gera. Atsišaukite šiuo adresu: 

S. ŽYDELIS.
25 Loveli St., Middleboro, Mass;

■ ’ . ’ d-I
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"" SOUTH BGSTON’O PIRMOS KLESOS VALGYKLA J 
STRAHD LUNCH i

Y T
TLietuvi ir lietuvaite I Mes turime skaniausią y 

Y lietuvišku ir amerikonišku valgią. Mes esame: tik- V 
X vi, kad Tamstos pas mus ateję, paliksite mūsą pa- 

tarnavimuužganėdinti. _
X . Taigi lietuviai RBMKITE SAVUOSIUS!' ' X 

T . --- —

l STRANŪ LUNCH I
■4^- ___

4 304 Broędway, So. Boston, Mass.*

i
ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD,. CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. Mlelnlktėnė, pirmininke,
44 Cedar St., Hartford, Gontu

O. Labicktenč, vice-pirmlninkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn,

P, Labickienę, Iždininke,
44 Madison St.,. Hartford, Conn, 

Marijona Rutkauskaitę, fin; raštininke,
16 Atlantic. St, Hartford, Conn* 

R. Pundzienč, prot. raštininke,
19 Walcutt St, Hartford, Conn.

Šios draugijos susirinkimai būna kak — 
untrų nedčldieni kiekvieno mčnesio, 
bažnytinėje salėje. \ .

1

į-Esu vienos iŠ . didžiausiiį Ap- 
draudos, kompanijų JOHN HAN- 
GOCK MU.TUAL LĘE INSUR- 
ANGE CO. Agentu. Todėl, kam 

- rūpi apsaugoti savo ir savo šeimy- 
. nos likimas ir gerove, tas teapsi-

■ draudžia per mane toje kompani
joje.,' pastaruoju laiku esu toje

' kompanijoje apdraudęs gerb.
Kun. Pr. Juškaiti, Cambridgėiaus 
lietuvių kleboną, Pr. Gudą, “Dar- 

"Inninko“ redaktorių, A. Ašme'ns- 
ką, Lietuvių Rakandų Krautuves 
vedėją ir daug kito visuomenei ži
nomų veikėjų ir biznierių.

Taigi jeigu biznieriai ir profesi- 
jonalai tiki apdraudą turėt, kodėl 
darbininkams šis svarbus dalykas 
atidėlioti?.. .Apie apdraudą.■ su
teikiu teisingiausias žinias, Atei- 

' kitę pas mane arba duokite žinią 
aš pas jus ateisiu.N - * -

i JUOZAS K. NAUJALIS,
■ Agentas ir LOS. 1 kp. narys,
63 Telegraph St., S. Boston, Mass.
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LUCKYy 
STRIKĘj 
acigarette/#
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GEGUŽĖS MĖNUO
Ateina Gegužes menuo. 

Visi katalikai nepaprastu ti
pu kelia savo Širdis prie 
Dangiškos savo Motynoš. > 

‘ ‘'Darbininkas” turi įšlei- 
. dęsTlabai gražiu Gegužes me

nesio ' pamaidoms knygutę 
Tatai kurie noritę?4 tai;gali- 
te jų gattti UŽ 65c.

Kreipkitėspas: ‘

“DARBININKAS” 
366 AV. Broadway,

I-

A

«fe

JONO TARVIDO DRAMOS 
l.; “Akloji Mergele arba Liurtlos 

. gtebūklas, drama 4 aktų...
. “Fabijola,“ dvama’5 aktų. 

•3. “Germaną,“ drama 2 aktų.
Šios dramos yra religiško" turi-’ 

hio, Perstatyti visai nesunkios 
Labui tinkamos! mokyklų ųžbaigi- 
mo vakarams; Karnos ūš visas 
tris 45o. ■ Atskirai nepursidttoda 
Užsakymus siųskite j
\ “DARBININKAS“ 

366^roadway, So, Boston, Mass.

* '

2.'

f

L-

MALDAKNYGES
Naujai gautos iš LIĘTUVOS mal- 

. daknygčs yra Šiokios:
Mažas Aukso Altorius, audi- i

m apdaru . .. .L....... .$1.00 
Mažas. Aukso Altorius, sku

rdą apdaru *...........L.$1.50 
Aniolas Sargas, .gkūros. ap

daru ,. į.,............. $1.50 
Aniolas Sargas, audimo ap

daru ..... *>■*’. * .65
Gilus Atsidūsėjimas, audimo

apdarais, maža . ♦ >. *.,.... .60 
Visuomet su Dievu, audimo

apdarais, mažą .........60 
Norėdami jūs gauti kreipkitės pas

866 Broadway, So. Boston^ Mus.
*•

v

9

* 1.*•........ ‘ -Į.„* *
. A . TT ..
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Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
 >

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS ’ 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAiAI. ‘

PIRMININKAS — VI. Paulausko,
90 B Street, So. Boston, Man*. 

VICĘ-PIBM. •— J. Jaruša,
440 E. G-th St., So. Boston, Mass, . 

PROT. IUŠT. ~ A., Janušonis,
1426 ColumbliERd., S.Boston, Masu, 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Masu.* 

IŽDININKAS -in. SvagŽdis,
111 Bowen St, So. Boston, Mum. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
893 E. Fifth St., So. Boston, M«» 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadway, So, Boston, Masa, 

Draugija savo susirinkimus laiko Ž-joj 
nedėldienį'kiekvieno mėnesio 1-mų vat 
to pietų, parapijos svetainėj, 492 M 
sevėnth St* So, Boaton, Mass,
ŠV. JONO EV. BL. PAiMSLPINŽS 

DRAUGYSTES VALDYBOS 
AĮJRJBSAI,

PIRMINK7KAS — L L. Petrauskas, ‘ ’
M 2$i GoM St; So*. Boston, Maso. 
VIOE-PIRM. Katys Ambrosaš,

~ 402 E, 7-th St., So, Boston. Mass. 
i?ium rast. — judus savickaš.

111 Bnuyn St, So, Boston, Mass.- 
PIN. RAŠTININKAS — J, Švagltlys,

171 S-t& St, So, Bostrių Mm 
KASIBRIUS•*** Ju Navdltanas, ... ■ 7
- 885 E. Broadway, S, Boston, MUM
MARŠALKA ** J. balkis,
. T tffoflria St, So. BOaton, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią . 
nedėldienį klekriscm mįmaslo, 2-r< vai 
po pietų Ir? Petro parapijos s*WX 461 
M Semth St, South Boaton, Mana, .

<1 * ■
A

B

’. n. Ak

t Bu jos mes ttcgaliine 
gy veniniu ir dugti įiasteekiMUteč.k . 1 ., ' ■
Kada mes sergame,. tai musų 
svarbiausiu dalykų yra gauti ge-. 
ras ir sumanus daktaras, kuris 
žino, koklnis kėliais sugrąžinti 
mums sveikatą.- ..
AŠ gydau naujas taipgi Ir ufeb 
Souėjuslfts Ilgas per daug 
ii* tasai- mano ilgas ptaktikuvb 
inas išmokiną mane pagydyti li» 

/‘•gus Ir sugrąžau mano paci&itamą. 
gerą sveikatą labai trumpu laiKuf 
lengviausiais budais Ir pigiais. ■

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT.

IMano ofisas turi visus įtaisymus, kokių tik gydjąųiil roikallftga. Tai-- 
grnepulstint, kaip sunki ilgu įv kųip ilgui sergi,' te fcaip daug sykių bu
vai ųėpušlseklnm atgavime sveikatos. AS- pashfehgvs parodyti Jums, 
‘ką. aS guliu padaryti, Jeigu Jus man mtvosite savo gydyti. A3 gydau 
Htu/tis kitų ilgų Iv guliu Jus pasratytl nnt liauja tako, kuris Jus ves 
prte išgijimo—svelknlos. kokios esate vertas.' ’ ■ t ' ’
. itfino GydinM teaiuoi Yra Labai, fcm&i te Suiaritnui ZenavL 

- ■ 1 ■ ' AŠ Velniu .

DR. M0R0NEY
Ofiso Virt.: 9 ryt. iki 8 vak. kasdien—NMeUoms10 ryt iki 1 v. po plot
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