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KkMHlddl firi nprurtl* kftt Jf 
Miko* Ir puilTentiniM dėl latftli- 
ką iftudoi mtiprfnimo bu m*- 
lonamii Dievai ir pačiai Balny* 
glai, & fcnonėmi naudingesni!, 
dega pirkimą! bažnytinių Indą ir 
net negi bažnytines apeigos. P*-v 
kol to nesupras risi katalikai, mM 
degaHme tikslia sulaukti spaudo! 
kuri atatiktę Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Įmonių 
▼adai, pirmiausia gi kunigai, ta. 
ri skaityti tai savo didžiausia už
daviniu/

Vyskupas Kiliai.
-. ----- --------- * ..... . - ■ - —.. .... .  - ....  - . -

■}

No. 60.

DAUG STREIKUOJA.

Brocldon, Mass. — Šiam 
čių streikas vis labiau pai- 
niojaši. Vis daugiau išeina 
streikan. Štreikuoj autieji

Kaina 4 centai,

X2X-X- .- ------ .*

Organas Amerikos TdsturiįĮ 
, Rymo Katalikų švento

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

’ .. ....____ f_
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niKš FAŠISTU#.

UŽPLAUKĖ ANT 
SEKLUMOS.

Lietuvos ministerių kabi
netas nutarė pakelti valsty
bes tarnautojams, ir vai-, 
džio.s dirbtuvių darbinin
kams algas., . _

puvo j 215. Iš 
į žydų 169, 
akušerių 187, 

> Kaime leista
6 vaistines,

Dentistų I 
jų lietuvių . 
Felčerų 273,' 
slaugių 66. : 
atidartyj dar'

.it'-*

KE

. STREIKAS BAIGIASI.

Prūselis. Belgijos ge- 
■IūzWIimnk^Wka^ 
baigiasi, v Daug darbininkiivdos laivas. Mąrvala užėjo 
jau dirba ir normaliai, eina ant seklumos. Ant jo buvo 

„ V • • • • * ‘ * f e'-■ atsimeta ir nuo senosios uiii- pasazierimai .ir prekiniai;436 pasažieriai. Laike ne-
jos. Jau streikuoja 10;000 
darbininkų. Prie dirbtuvių 
•pastatyta pikietai. Gamy
ba dirbtuvėse visai sumažė
jo- * .■. •

Darbdaviai pareiškė,- jog 
. jie ves derybas tik su sėim- 
niįs unijomis. Dabar susi
dariusių nepripažįsta. Se
nųjų unijų viršininkai atsi
šaukė, kad ’šiaučiai iš ltitur 
vyktų ir dirbtų, nes streikas 
esąs nelegališkas. •

'■'^UBrldgeickaiUf/' Mass.' -- 
Čionai čevervkų tilirbtuvėso 

: -sustreikavo 700 darbininkų. 
S’ustreika Visieji turėjo
masmitingą ir nubalsavo at
simesti nuo unijų. ’

traukiniai.
• f - i

REIKALAUJA 
'DIENOJ.

New York.—Plytų . sta
tytojai išėjo streikam Rei
kalauja $12 dienoj. ,Darb- 

’ daviaj jiems, siūlo- $10 die
noj, bet jie nesutiko tiek 
priimti. • r -

[m ~ .
f laimės niekas nebuvo sužeis- 
[tas..

i •• ——■——

i

Londonas.— Didele aud
ra Lombardijos lygumose' 
Italijoje, pridarė labai dide- 

■ liu nuostoliu.. Ta naikinimoW < 4« <„

darbų pabaigė ledai.

ADVOKATAS KAD Ė AI
MAN.

APKALTINO VYBJ.

Cliicaga—^ovowio jary 
užvakar apkaltino' ’ IVter 
GaconiS). 5650' Maryland 
Avė., kaipo užmušėją savo 
pačios Anglies, 32 m. Gaco- 
nis liūdi j o, kad j o pati liko 
nušauta barniuose po pold- 
liui jų namuose. ■ Jų vaikai 
.gi, Stasys ir Juzė, kurie ma
tė užmušėjistę, liudijo, kad 
revolveris buvo tėvo, ranko
se. V alkų liūdi j ima i s tėvą 

• ir apkaltinta.. .

Cldcayo. — Spėjama, kad 
dar niekad taip sunkiai ne
buvo joks žmogus nuteistas 
už paniekinimų teismo, kaip 

■ kad,teisėjas Lmvis nuteisė 
advokatą Irving G. Zazovę, 

- kuris gavo vienus metus ka- 
lėjiman ■’ už - paniekinimą 
teismo. ' Jis buvo apkaltin
tas papirkime liudytojų. Du 
žmonės prisipažino, kad jie* 
gavo po $10. už liūdi j imą a- 

.pie tokį atsitikimą,- kurio 
jie nebuvo matę. Pastariv: 

. ' ji liko nuteisti 6 mėm kalė
jimam o trečias gavo 30 die- 
nų kalėjimo.

*
APIE VOKIETIJOS* . 

SUSKALDYMĄ.

PfU7/.Nux.—Francijos par
lamente prašalėjo diskusi- 

. jos apie. Vokietija. Vienas 
radikalų atstovas, išrodinė- 
ja, kad Vokietija turi būti 
suskaldyta.

DARBININKAS
.' ’ - ■ ■—— Eina —

utauninkais, ketvergais tb 
SUKATOMIS.

Įfstiisiii .
UŽFiibAJŽly Bietjiiii?! .. .^15,50 

; DARBININKAS
866 ęroadvrąy, Bošton 27, _

Tel. Boiitli Bostan 620.
J

PASIHAĮG^.

Ncw York. — Amerikos 
Sočijaiistų Partijos, suva
žiavimas, prasidėjęs suka
toj, pasibaigė utaruinkc. 
Paskutiniame posėdyje pri - 
.elne, rezoliuciją, reikalau
jančią, kad anglių ka syklos 
būtų atimtos iš kapitalistų 
ir .suvisiTomeniiitos/ Suva
žiavimas atsišaiikė į Rusiją, 
kad jos valdžia .liautųsi 
smaugus socijalistus, nes 
tas kenkiąs ir pačiai Rusi
jos valdžiai ir darbininkams 
visoj pasaulio. Sočijaiistų 
Rusijos kalėjimuose., esą 41.L 
000. Priėmė švelnią rezo
liuciją, tame reikale, kad ne- 
supykinus rusų’ komisarų, 
nes tada jie imtų, tuos kali
nius galabinti arba labiau 
kankinti. Amerikos komu- 
niątų pasiūlymą r _sųdaĮgt[ 
bendrą frontą, socijalisfų 
suvažiavimas* atmeta. ’

Vokietijos ■ tstovybe Kau
ne pradėjo ąt įsakinėti vizas 
duoti Lieto bs studentams 
norintiems vi 
mokytis. N 
neduoda, bet ę baigiantiems 
mokslus ątsi 
zas.

di Vokietijon 
tik naujiems

• Lietuvoj rengiama ‘ lietu
vių ekskursija Švedijon. 
Ekskursantai ‘sūsipažįs su 
Švedijos švietimo, pramo
nės, sporto ir kitokiais rei
kalais.

Neic Vark. — Sočijaiistų 
partijos suvažiavimas ;prL 
ėmė -rezoliuciją smerkiančią 
Italijos fašistus ir pasižadė
jimą priešintis fašistų stei- 
gimuiši Suv. Valstijose. Pa
sižadėjo remti steigimą dar- ’ 
bin inkiško. uuiveTsiteto,.

PADO ^2 7L1TWZ7. _

Meksiko parubežyje prie 
Rio Grande, upės rasta 32 
lavonu. - Jie besą europio- > 
Čiai-imigr antai norėję ne
teisėtu būdu ’ .isibriauti i 
>S uv. V aisti jas. J uosius nu
žudo Meksikos banditai, gal 
pačių agentų pasiųsti.

NESUTIKIMA:! TARP.
F R ANUIJOS IR 

BELGIJOS.

'Paryžius. — Nesutikimai 
.tarp Francijos ir Belgijos 
nuolat didėja. Nors Tlieu- 
.1 ris ’o ■ ministerija .pilnai pri
taria Poincare politikai, bet 
Belgijos flanianai sudaro 
nuolatinę opozicijų sekimui 
Frm itijos politikos.

Pelei tos opozicijos, Bel
gijos kabinetas nors laimė
jo pasitikėjimą’ didele di
džiuma balsų, nutarė nebe- 
dalv vauti- tolimesniame stip
rinime pašigriebimo Parei- 
nib krašto. * • -

Belgijos. ambasadorius 
apsilankė pas premiera 
Poincare ir Įteikė formališ- 
ką Belgijos atsisakymų pa
siųsti daugiau kareivių Į 
Ruhr’ą. Francijos kabine
tas jau nutarė pasiųsti dar 
20,000 kareivių, bet dėl bel
gų pasipriešinimo galbūt 
piiseis naujų kareivių gabe
ni nrą atidėti.
- Vienas augštas belgų val
tį linukas pareiškė, kad lau
kiant naujų Vokietijos pa
siūlymų, kurių - nesitikima 
būti, priimtinais, kaipo pa
matas deryboms, nepatogu 
yra pykinti neuralines ar 
Anglijos ir Italijos šalis, o 
siuntimas daugiau kareivių 
į okupuotąjį kraštą būtu 
klaidingai suprastas.. Nau- 
ji Vokietijos pasiūlymai gi, 
nors jie ir būtų nepriimtini, 
jie būsią apsvarstyti’ nuo
dugniau ir būsią. pasitaria 

uit* kitais talkininkais. " d '

DEPORTUOS DAR 900- 
/ VOKIEČIU.

’ Gobieji.?!. — Ali jautu .vy
riausioj j komisija ; išleido 
naują ' įsakymą deportuoti 
dar 902 žmones. .Didžiuma- 
dep(n^tiojaniųjų yra Jvokie- 
eiai gdežinke.l iečiai, ‘

Visoms trims Amęvikbin?!

iko duoti vi-

• Gyvulių gvflytojų Lietu
voj yra 40. ^ligoninių Lie
tuvoj yra 42, jvisose jose lo
vų 2,500. ■ - b

■ i ■ .

■ ——J— ■ ■
Būrelis- klaipėdiečių pie

nuoja statyti filmų fabriką.

Eržvilke vidurinio j oj mo
kykloj laisvamaniai moky
tojai Serbentą^ ir Avižonyv 
te tapo pašalinti dėl mokslo 
ir kitų, priyalųpių stokos. •

Kaune sodinama daug 
medžių ir- taisomą aikštės.

. . a n I..,,,,!, t

Vilniuje pastaruoju laiku 
daug konfiskuota komunis
tinių atsišaukimu ir laikraš- 
v* cių. .

Bal. 15 d. Vilnijoj lenkai 
atgabeno iš provinci jos29 
gudus, inta.rtus maištinin- 
kavime. Baltstogėj* neužil
go. bus teisiama 45 gudų su
kilėliai.

<9.
TV TT • 1 • 1 1 ' . 1 . • ■  JĮ;

rengt .ištremti 500 nepagei 
dalijamų asmenų.

Vilniaus lenkuojantieji 
gaivalai Parčevskįs, Meišta- 
vičius,* Želigovskis ir kiti 
sumanė .Įtaisyti lenkų vys
kupui Bandurskiui aukso 
kryžių už prigelbėjimų iš
plėšti-nuo Lietuvos Vilnių.

t^^Tinknnas išnešę rezoliuciją 
reikalauj ančią sumažinti
Lenkijos armiją iv sutrau
kyti, militarines. sutartis su 
užsienio . valstybėmis, pada
rytas.

n?

1 •

Ties Gardinu tiltas per 
Nemuną jau išbandytas. 
Traukiniai pradėjo. vaik- 
"V V • 1scioti.

1.P KALTINO 9 POLI 
T1 KIEKIUS.

Lietuvos Emisijos. Ban
kas skelbia, kad koperativi- 
niai Lietuvos ^bankai galės 
gauti pasiskolinti pinigų iš 
Emisijos banko.

Kovo 1 d. Lietuvos uni
versiteto studentu buvo 789 
ir 136 laisvi klausytojai. 
Tarp jų 54% lietuviai, 43% 
■žydai, kiti kitų, tautų. Stu
denčių yra 143.

GUPEBNATOIMŲ 
KONFERENCIJA

TJ--I. ■ i --nrr—

Aurora, III. — Darbo sek
retorius James J. Davis pa
skelbė, kad visi Jjmgt. Vals
tijų gubernatoriai bus pa
kviesti į konferenciją birže
lio 24 d., Mooseheart.,Tll. Vi
si gubernatoriai‘bus kviečia
mi dalyvauti asmeniniai ir 
taipjau prisiųsti po du de
legatus.

Tos gubernatorių konfe- 
i*oi ici jos tikslas bus, apsvars - 
tyti vaikii darbą ir suvieno
dinti, visų valstijų . Įstaty
mus apie vaikų darbą ir to
kius suvienodintas įstaty
mus pravesti, kur Įstatymų 
apie vaikų darbą dar nepra- 
vesta. ,

Priimti vienodus • vaikų 
darbo Įstatymus visose vals
tijose rūpmamąsi dol. to. 
k ad augšr iausi as teismas

i pripažino nekonstituciųiąis 
L'deralinius vaikų darbo į- 

, statymus.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
-* ’ . ■; * . .. . - • ■ ‘k" ■ ■’ « . ‘ -

< /-KaįuDaibmittkjmr?" jau pardunda- Lietuvos •pinigų—'Ii-, 
y tij perlaidas ir. savo draugauti•’.-d^rbiniiifcųiis ... suteikia

. patarnavimą.’ Tai-gi visi tie, Mtrie noritėį kad Jūsų 
sitiūčiatm Lietuvon pinigai ąiątektų į Jūšir giminių rmi- 

. kas,. visuomet kreipkitės pas /lDĄRBININ'Kiji, ° jisai
- • visuomet ąi Jums ptaąrnaus, - L. ''

' . Darbininkai^ atsimrikite įcad? ■tDarbiiunlmsU..^^^
' DIDŽIAUSIAS DRAUGA l^ ’ '-U/’-V/ %

Siųsdami pinigus ar Mausdami litų kamipvisuomctadre-T 
suokite laiškus šiaipi-; ■ : . L • / ■ ■ > - . K

’ • ~ “M Ė BJNTNI< AB,'/ U- . ’ ? .Ivoiklan^oji’ąrnriją.sūsldafn

.366 West BTončhvay,' % ,/ Boston 27, Maga iš 3( >9,000 vyrtp A

r v. 
i "

t ■'
y

___________ ■. i

Juodakelių vienkiemis, 
Maldų vai.,. Utenos apskr., 
lenkų valdomoj vietoj vieną 
sekmadienį Juozas Čereška 
išleido savo .šeimyną bažny
čion. Paliko namie su žmo
na. Vidudienyje atėjo lom 
kąi ir abu ųužudė. •

' '.. -j..; ..U.... ; . ‘ .
■fcf 

Gegužio 1 d. Kaune reng
ta medžių sodinimo šventė 
ir naujojo miesto įkūrimo iš-1 
kilmė. Medžiais ketinama 
nusodinti ' naują, nutiestą 
Alėją pavadintą Gegužės A- 
leja. Iš miesto toji Alėją ei
na į Mickevičiaus .slėnį. 
Naujame mieste žemė iš
skaidytą. į lotus iu pardavi- 
nė jąimų. ;■ Ląuidamą pinigin
gų ąmeijkįęčįų pirkti iš vab 
dž ins tuos lotus - ir .statydinti 
namus. •-

Lietuvoj . gydytojų yrą 
401. ' Iš jų lietuvių 196, žy
dų .159; kiti Ititokių tąutų.

.U

''/nelaime. '--\ >
n Brairiey. Pat —^.Kilusis 

^gaisrtm- tarpe gyvenamųjų 
namų už teiki fonrialisri ; mlgųuosv
apie $lkOO0,(Wt),.. Sudegė 14 beUdidžimn^ turbūt liks sa- 
žmonių;

Valst. ekzaminų komisija 
pripažino gydymo laipsnius 
18 kandidatų.
»•■■—.  ---------i   --------- ■—  '

NAUJAS PREMIERAS.

LODO SUKILĖLIU Už- . 
MUŠTA BULGARU ' 

JOJE.
'Y

Vieiina. Iš Sofijos pra
nešama,. kad 1,000 inakedo- 
niečių liko užmušta ir 5.000 
paimta belaisvei! mūšyje 
tarp Bulgarijos reguliari
uos kariuomenės ii* būrių 
kamitadži — sukilėlių. AIū- 
šis Įvyko Iriu Pianiną kai 
-nuošė. - . '

Trys inakedoniočių vado
vai liko užmušti.

Premieras Stambuliski ,Į- 
‘sakė areštuoti visus Alake- 
donijos separatistų vado
vus, jų tarpe ir buvusį Bul
garijos generalinį prokuro
rą Kaladčev. • '

OJiicago. — .Pereitą pėnk- 
tadrenĮ graud j urv, kuris ty- 
rinveja graftą miesto salė
je, išnešė 9 apkaltinimus.

■Tarp - apakltintųjįy yra-: 
George Carlson, gaso "ir 
elektros komišionierius, ' 
Arthur Ilenderson, prezi
dentas Mateliai Supply Co., 
kuri gavo iš miesto už $600,- 
000 kontraktų ir Rehm, 
miesto sandėlių pžląikyfo-' 

jas. Kitų šešių apkaltintų
jų vardai dar nepaskelbti.'

Prokuroro pagtdbinnikai« 
sako, kad dar keli mariai 
buvusio mayoro Thompsoiip 
kabineto liks apkaltinti, 
taipjau gal ir keli alderma- 
nai.

•>

■>

MiM

London. — I vieta susir
gusio ir rezignavusio pre- 
nrięro Bonai* Laiv - Anglijos 
karalius pakvietė užimti 
premie.ro vietų. Stanley 
Baldivim Pastarasis kara
liaus pasiūlymą priėmė..‘Ši
sai vyras nėra buvęs priešą* 
kyjė valdžios- ir karalius jį 
skyrė nežiūrint, kad iįaiig 
yra senų pasižymėjusių po
litikų. Karalius tą padare 
turbūt dėlto,' kad Bakhvi u 
yra artimesnis Darbo Parti
jai,.- negu kiti politikai; Da
ba etinis premieras yra kilęs 
iš prastų darbnųnkų:1 Pas
kiri buvo geležies biznyje ir 
stojo politikom Seniau Ang
lijos augstieji' valdininkai 
buvo;renkami iš aristokra- 
•tip . didikų. Daba r vi rsta ki
ti Kuka t Dabar kiti ari i vis-

vn vietok '

1

t

GAL PALEIS PARLA
MENT j. '

B ginas. — Dabar Italijoj 
daugiausia svarstoma per
mainos rinkimų sistemoj. 
.Po priėmimo tos sistemos 
turbūt bus paleistas parla
mentas ir nauji rinkimai 
paskelbti.

Italijos karalius ketina 
aplankyti Angliją rugsėjo 
mėnesį. Ispanijos karalius 
aplankys Italiją spalio mė- 

' j nesi.

L. D. S. S-TJS SEIMAS”ĮVYKS BIRŽELIO 26 IR 27 
. 0, 1823, &ARK, N. J,

šiuomi turime garbes paskelbti, jog L. D? S. 9-tasis^ seimas.}*. 
vyks-bnAeMo S6 ir 27 dienomis Newark’ę, N. J, sv, Jurgio dr-jos , 
Salęj, 180 Nork Avė. Visas L B. Si kuopas kviečiamo mrtb 
jąiaūsiuosė .sūsirinkimuožė išrinkti delegatus ir parengti inešimą &r- 
gąniuaaijog iabut Kiekviena kuopa tuii teisą siąsti vieną delega
tą nuo kas 10- savo pUmynarią, Viš&s kuopas ir narius prašom pa* 
sirupintĮ atsūyg'inti užtęstas mokestis, kad seime gerai pasirodytu.

Kaip žinonie pereitiy mėtą B. D. S. seimas buvo nutaręs’ Įaiky- 
Ilsią metą seimą 0Mcagoj kaįtu su Federaciją. TeSlau dėl kaiktt»; 
rią nemasos svarbos priežasčiųbuvo Įskeltas klaūsunaš ar negeriau 
butą laikyti seimas anksčiau M.kurioj nors įrytinią valstiją kolonk 
joj, Sadrtentro valdybaktsiHuuseIu.nv^ kuopą.

I. ll > y^d^ą savo posėdyje gegąsią 15 d, 1 m; AU
rado; kad. milimiika; L. B. S. kuopą didžhima stoją ui iąukmi 
L B. B, iįąrnetiuio sotino skyrium nuo Federarijos aAimojė attity* 
je k rytinių valstiją kolonijoj, Centro yaldyba, pildyctoią J, B. 

kuopų norą įr paskelbia seimą’ minetoims' dienomis* minčtdjį ko* 
lonijoj. - J ■■ ? '.V .• ’

tfesųriūbuoją LB^^kuopbs ir visus lUtuvtą katariĮnj -dnrHdin* 
klikas judėjimas, <

S.

n .

Bu pagarba, . y ;

; MOTIEJUS ŽIOBA,
J.TUMASONIS, StkritoM .

h

premie.ro
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D A B B I K I K K X S X

■v 4Dina 18 South Boetoh’o utarntnkala, 
fertvergals Ir aubatomls. Leidžia. Ąm. 

, Lnrruviv Rymo Katalikų Sv. Juozapo 
(UlBlMIKrŲ S^JUKGA.

.. ...................... . u ........—......................

“D A B B IKIKKAS” 

’(The Worker).
lEpJ^ LlHUANIAJf Tfir-WĖEKIY PABĖK, 

pįnbllshed every Tuesday, Tliursday, 

and Saturday by St. Jobeph’s Lith- 
CAsriAur R, C. Asšociation opLabos.

uEnWred kžf Becond-cIaSB matter Sept
• 12, 1915 at the post offic^ at Boaton, 

Mass., under the Act oi Maruti 3,1870.” 
“Acceįptance for mafling at speclal rate

• »f poBtageprovlded for ln Seetlon 1103, 
Act of Oct. 8,1917, authorlzed pu July 
12, 1918,”

SuSscrif/ton Rateu
. Yearly *■<...«,*■•• >■•-.....»• •».-».$4.50 
Boiton and suburbs ...........45.50

• Pereiga coantrler ytearly >.......$5.50

’-f ’

k” Darbininkas' ’ su .džiaugs- 
,mu praneša apie darbiniu’

■ kų biznio, įstaigų įkūrimą. 
Pereitą sukatą Nevv Yorkc 
įsisteigė liaujas- darbininkų 
bankas. Tokių bankų Ame- 
rike jau veikia apie tuzinas 
ir daugiau steigiama. •’

Darbininkų judėjimas ii 
veikimas' neprivalo apsįru- 
bežinoti kova už algų pake 

. Įima, darbo sąlygų pageri 
mimą,. darbo valandų ?u-

■ ' trumpinimą, mandagesir
■ apsčjimą. Darbininkai turi 

žiūrėti-plačiau į ateitį, turi 
žinoti, jog darbininkai yra 
naujo surėdymo kalviai. O 
naujasis surėdymas turi bū
ti: geresnis už senąjį. Kad 
darbininkai sugebėtų naują 
geresnį surėdymą įkurti-, tai 
jie turi niokėti tvarkyti ir

’ vesti biznio ir pramonės į- 
■ staigus, turi mokėti , politiš 

kai tvarkyti šalį. Toki1’ 
darbų . geriau liesutv 
darbininkai, jei juose uesi- 
lavins., jei nedirbs tų darbių

• Kad niokoti ka*Iviauti neuž
tenka apie’tai pasiskaityti

• knygose, prisiklausyti pa
sakojimų mokančių tą ama
tą, neužtenka nei prisižiū
rėti į tą darbą. Kad mokė
ti .kalviau!i, tai reikia imti 
ir dirbti.

Ko be prisirengimo darbi- 
.. niukai atsiekia imdamiesi 

, J naują surėdymą steigti rodo 
' Z Rusija. Rusija yra viso pa- 

> 1 šaulio '. darbininkams geru 
‘J— pavyždžiu kaip nereika da-
■ - ryti. Visų šalių: darbinin-

kai privalo kooperatyviu 
-brfdu stoti į biznius. Ame- 

’ riSos. organizuoti darbiniu- 
* * *.
I &»•
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■ kai nesenai pradėjo kibti į 
■Ąhizniiis. Bet Amerike gyve- 

niino ratas labili smarkiai 
sukasi, biznio ‘pramonės ir 
kitokios įstaigos greit išau
ga, tai ir darbininkų veiki 
Inas biznyje, pramonėje i 
politikoje, .reikia tikėti- 
greit išbujos..

■ - ‘ v .
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lais žada kooperacijai kuo-. 
gražiausių ateitį šioje šaly-
• •• * 3e.

Ūkininkių Kooperacija 
loica valstijoje,

Iową valstijos ūkininkai . 
supranta kooperacijos svar
bą ir naudą. Kaip skelbia . 
Agrikultūros* Fedcralis Biu- *’ • 
ras,- vūisSjos Š13‘ ūk-minkų- — 
kooperatyvų 1921*ais metais 
padare bizųio apie $S8,4)00,- 
(lOO.OO. Per savo kooperaty
vus jie parduoda grūdus, .. 
^gy vifliūšį v jMėno prodųktųsy # 4 
ir perkasi sau vifupVį’fihmth ; 
gų ūkio vedimui ir gyveni’ • 
mui reikmenų,

Kooperacijos pamokos per.. 
Radiofonų. , .

Kooperacijos idėja, ko-.; 
TOperatyvės-žunes-^aba-r-jjau - — 
skraido oru. Milvvaukce, 
Wis; Marųuettė Universite
te, jėzuitų vedamame yra 
intaisytas radiolbnas, tars 
yra naudojamas paskaitoms 
apie kooperaciją. Kun 
Juozapas ‘ Reiucr.to imįver- 
siteto procesorius' ir • žymus 
Amerikoje kooperacijos 
darbuotojas — laiko tas pa
skaitas ir radiofonas išne
šioja jas tūkstančiams klau
sytojų po visą Ameriką.

•(Žinios imtos iš žurnalo 
“Cooperation”) '

operatyves Sąjungos aps
kriejo, tenai Valstijos Dar
bo Federacija (Statė. Fede- 
ration of Labor) turėtų iš- 
lailcyti kooperacijos patarė
ją. Jisai važinėtų ir lanky
tų tos valstijos, koperatyvus, 
dubių jiems patarimų, ap
saugotų nuo klaidingų žmg- 
snių ir yp.aČ apsaugotų, dar-, 
bininkų minias nuo apgavF 
kų, kurie prisidengę koope
racijos vardu išvilioja iš 
žmonių pinigus. Apskaity
ta y kąęl^ąike pastarųjų ^ri
jų metų'apie lį milijonų do
lerių buvo: išviliota iš darbi
ninkų, prisidengus koope
racijos vardu. . Tie bizniai 
neturėjo nieko bendra su 
kooperacija, kurios tik var
das buvo sukčių panaudotas 
žmonėms apiplėšti; 3) kiek- 
vienos valstijos Darbo; F'e- 
deracija turėtų patapti na
re. kooperatyvės ' sąjungos' 
Xew‘Yorke; 4) Kiekvienos 
valstijos Darbo Federacija 
turėtų išvien-su tos valstijos 
kouperatyvemis organizaci
jomis įsteigti Kooperatyvės 
Sąjungos (The. Cooperative 
League, ' 167 W. 12-th' St., 
Kew York City) apskritį. 
5) • Kooperatyve Sąjunga tu
rėtų paskirti savo atstovus į 
Centralį Kooperacijos- Ko
mitetą prie Ąm. Darbo Fe
deracijos ir į tokius pat ko
mitetus prie, valstijų Darbo 
Federacijos..

Tie pasiūti jiinai- buvo 
kongreso užgirti ir jau kai- 
kurios .unijos vykina tuos 
sumanymus. Ypač lokomo^ 
tvviį inžinierių unija -paro
de didelį užsiinteresavimą 
kooperacijos reikalais. Sa
vo .žurnale ji veda gyvą ir 
turiningą kooperacijos sky
rių. Tos unijos* steigiami di
deliuose miestuose koopera
cijos bankai pagarsėjo viso
je Amerikoje ir įvare nema
ža baimės kapitalistams. 
Tie bankai turį geriausio 
pasisekimo.

Unijų gyvas susiinteresa- 
vimąs kooperacijos ’rcika-

*

t

* ’ • »•
■ Judėjimas auga, | Unijos 

Išpalęngva ir vargingai 
žmonija patMa, kad-kapita- 
izmo sistema veda.’ją į pra

žūtį. Bet vėlgi auga žmoni
jos viltis, kad su. pagalba 
kooperacijos ji galės išsi- 
fgel^ęti- ir geresnę pastoyes- 
p^^varką;ųvtetir • Į - f

Zingsnys po žingsnio, me
tai po metų kooperacija au
ga ir įsigali. Pakol politi
kieriai desperatiškai tarp 
savęs pešasi, pakol kapita
lizmo tvarka įra iŠ pamatų 
—■tuo -pačiu la&u-koopera- 
cija tvirtu žingsnių eina vis 
pirnųui ir pirmyn ir užima 
vis naujus gj’Venimo plo
tus. ' '

'.jos remia kooperacijų.

Trečiame. Amerikos ko-: 
operacijos kongrese pereitą 
rudenį Chicagojc p, J. H, 
AValker savo pranešime iš
kėlė reikalą darbininkų uni
joms kooperaci j os judčji- 
;m’ą./-Sulig jo sumanytum 
lį • kiekviena didelė unija 
prie savo eentrales valdybos 
turėtų įsteigti kooperacijos 
komitetą, susidedantį iš 5 ar 
7 narių. To komiteto na
riai turėtų susipažinti sū 
"kooperacijos istorija, prin- 
-eipaisMrmiieto€lai&.—Jie-ap-- 
saugotų imi j istus, steigian
čius kooperatyvus—nuo be
reikalingų klaidų; 2) Kur 
nėra dar suorganizuoto Ko-

New Yorke, kartais ir ki
tose vietose esti steigiamos

!'MŪSŲ PLEKAI ■ 
ATEIČIAI.

Ne mums diktuoti Lietu
vos demokratijai, ką ir kaip 
ji turi . daryti. Žinoma, 
įuiįb/s \ skaudu {matvtk {kad 

Lietuvos katalikai baigia 
leisti - ko-operacijos. dirvą so- 
cijalistams, kad mūsų inte
ligentija užuot organizavus 
ir vedus, darbo minias į ko
operacijos sritį — bevelija 
laukti šiltų vietelių ir malo- 
-liių—iš—^saFą-jm—lmpitalisti^ 
Mus nedžiugina ir tas fak
tas, ' kad toks ar kitoks ban
kas teikia stipendijų uni
versitetų studentams. Ką- 
gi> Juk bankams,* bendro
vėms, fabrikoms, firmoms ir 
tt. reikės-daugelio advokatų, 
inžinierių, . gydytojų, bugal- 
terių, komersantų, ir tt. 
Mokslus išėję, įdėtas gavo, 
lankysis sifto bosų skverno 
neatplėšiamai ir kas už tai 
juos galės kaltinti? Arba 
ar gali kaltinti bankininką, 
kad jisai sau. auklėja darbi
ninkus !

' -Bet paveikslas voro,- tie
siančio savo tinklus vis dėl
to stovi prieš akis.

O ten iš kitos pusės nu
švinta kitokis paveikslas: 
visa Lietuva Suorganizuota 
ko-operacijos pamatais. 
Liaudies bankeliai po visus 
miestelius su dideliais cent- 
raliais bankais, vartotojų 
draugijos su stipriu centru, 
ūliininkų- ko-oper alyvai, 
darbininkų namų - statymo 
Ko-opęraty vai,, ko-operaty ve 
litetatūra, mokyklos, kur
sai, knygynai — ar yra ri
bos tam idealiai gražiam ir 
naudingam darbui ? Ar taip 
suorganizuota Lietuva ne
ofitų šviesesne ir stipresne t

Darbo dirva plati, bet 
darbininkų nėra. Ir nekal- 

. tinkime tuo nieko'. Verčiau 
į save pažiūrėkime, ir nuo sa
us pradėkime.. Juk ir mes 
;ia ‘ Amerikoje turėjome 
bent keletą desėtkų kopera- 
y. Kur šiandieną jie t Ar 

Kur šiandieną jie ? Ar 
stengiamės pataisyti tai, ką. 
per nežinojimą ir nemokėji- 

: aią pagadinome ! Tie patys 
. reikalai tebėra ir šiiuidipii;

il< gal dar gyvesni jie pata
po.

Pirmiausia pakeisti turi
mi' savo taktiką: nebešclpki- 
me, nebetukinkime kapita
lizmo sistemos, o savo su
taupytais centais budavoki- 
me ateitį naujais pamatais.

Mes nekelsime revoliuci
jų. | jas mes. netikime,. Mesi 

; • įkime. į apšvietą, į dmųr i. į 
t viešių jausmų pergalę. Viė-; 
t oje n ('dora k svajoti- apie 
Žmonių skordįmą ir ‘žudy
mą, ( tai ’ šocijalistų f ‘dųr-i 
liaš/’), mes rinkime savo 
pajėgas ąpšvietos darbui.’ '■ i 

1) Amerikos darbi ninku 
'daug aukų . deda- Tautos 
Fondui. J augštuosiūš moks
lus leidžia u|Me pusę' šimto 
studeniiĮ.; /Tautos /.Fondas' 
skolina ' tiems studentams 
stIpendijas be jokio nuošim
čio;- bu jokiu spaudimo grei
tai atiduoti. Kada galės;., 
Ar negalėtų Tautos -Fondas

.i.

čl
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sukrusti pasirūpinti. apie 
stiprius pamatus tam-judė
jimui. Tokioje vietoje turi trumpalaikes specijalės ko- 
susidaryti itlejininkų būre- operacijos mokyklos. Jeigu 
lis, kurie ypatingai p asi- 
švęstii ko-operacijos tyrinę-' 
jimui: studijavimui specija
lės literatūros, lankymui pa
vyzdingų ko-operacijos į- 
•staigų: krautuvių, kepyklų, 
pieninių ir tt. Gi gautas ži
nias’. ir mintis turėtų .skleis
ti •-susirinkimuose, prakalbo
se savo kolonijose.

Sumanius ' ko - operacijos 
krautuvę steigti — reikia 
bent keletą mėnesių rimtai 
ruoštics i tą darbą. Kada 
šimtai . apielinkės žmonių, 
kurie tą krautuvę' rems—ži
nos, kokia tos krautuvės idė- 
jaj leno ji skiriasi nuo šiaip 
jhu kromelio, koks jos tiks
las ir tt.- —'tik tada galima 
bus jau steigti .ir pati krau
tuve.

Vėlgi negalim#, steigti 
kraiifiives neturint prisima-

V •< • v • i — •

>

t
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Vist Lietuvos laikraščiai 
gėgužio 3 d. laidūs išėjo j uo- 

, duosu apvaduose, Tuonū iš- 
reiškė gedulą dol V ii n mus. 

; . Lenkai .tą. dietuj 4 gegužio Ū 
d. j ininį savo konstitųcŲos: 

,sukaktuves. Šiemet jie- tą 
• dioųą ypač iškilBųugaą mi

nėj i #dėlto,. kad' alijantai 
ji, aš pripažino jų .pavogtas 
■lietuviii, gudij, ukrainiečių 
žemes. Gegužes’Trečioji len 
ka nis buvo džiatigsmo i dienių 
o lietuviams buvo HūdeMo 
diena. • ■ \

K ■ t -• - S»

4

bent koldos ^n^tntijos pirai-

ti su kmoperacijos idėja ir 
pamatais, kad galėtų prie 
kiekvienos geros progos, tą 
idėją kelti ir aiškinti.

3) Ten, kur kooperaty
ve krautuvė jau yra, arba 
kur dar yra, bet jau kryps- nančio ir sąžiningo vedėjo, 
ta,- arba kur manoma ją or- kartu ir susipratusio-ko-ope* 
ganizuoti — ypač ten reikia

?■- ■tlff*!*-*- •.vi t Miiziniskas
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ratoriaus.

tas mokyklas išeitų vienas- 
kitas lietuvis, paskui galė
tume pagalvoti apie ko-ope
racijos kursu steigimą lietu
vių. kalboje mūsų žymes
niuose centruose.

4) Yvpač turėtume užsi- 
interesuotr—ko-operatyviais 
bankais. Musų jauni—ga
būs vyrukai turėtų pasi
stengti įstoti darbininkais į 
tokius bankus, tenai ingau- 
ti praktikos. Ateina laikas, 
kada mums visiems lietu
viams savo ko-operatyvio 
banko steigimas bus pirma
eilės svarbos klausimas.

Taip ' visi sukrutę toje 
•linkmėje, lavinties ir dirbti 
mies galėsime išauklėti savo 
tarpe gražių ko-operatvvių 
p'ajegų, su laiku gal ir ko- 
operatyvį kapitalą. .Gal ši
tą reikale ateityje galėtume 
paskolinti ir Lietuvai, ypač 
savo broliams ir seserims iš 
.Darbo. Federacijos. -

Z7.
f

. GARDNER, MASS. .
(

Didelis Piknikas ir Šokiai,

. Bengia S. P. ii* P. Drau
gyste Gegužės-May 30 . d.,‘ 
1923 m. ant Parker 'St., 
Beker Graun. Prasidės kaip. 
10 vai. iš ryto ir tęsis iki vė
lumos. •

' Gerbiamieji, kas tilt my
lit linksmai laiką praleisti, 
nepamirškit . atsilankyti. 
Grieš geriausia- orkestrą. 
Užkviečiami kaip Gard- 
ner?io taip ir apielinkių lie
tuviai ir lietuvaitės kdskait- : 
lingiausia atsilankyti. ..

Komitetas.
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GERBIAMIEJI! Vra rengiamas kuonopuikiausiąs išvažiavimas. Užkviečiame kiek- 
vieną atsilankyti ant virš minėto išvažiavimo, neš yra užkviesti chorai iš Waterburio, 

£ Bridgeporto, New Haveno, Hartfordo ir New Britaino. Priegtam bus įvairių žaismių ir 
£ lenktynių, Q svarbių svarbiausia—yra užkviestas gerb. atstovas V.ČARNECKIS atsi- 

lankytiantšio išvažiavimo. Nepraleiskite šiosprogos, atsilankykite,.-neįš užtikriname 
if kad busite linksmai pralinksminti ir gerai pagirdyti, nes bus gardžiausių gėrimų. 
fu,.: - U UU / širdingaikviečia visus, RENGIMO KOMISIJA t
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CLEVELAND, OHIO. kus, tai bile veikalas gali būti ge
rai lošiamas? *

Sekanti lošime dalyvavo: jieva 
Zorskienė (už Eleną, Antonijaus 
dukterį), j. Sadauskas (Antoni-. 
jus, Turku ciesorius), J. Saka-

Malonu yra pažymėti, kad mū
sų kolonijos moterėlės pradėjo 
'atgyti ir judėti. Čionai yra ‘dvi 
moterų didelės draugijos, kaip „„„„
tai: A.L. R-; K. Mot.-Sąjunga t ir I ian^įtįįg >(Klerisa, . Antonijaus 
Šv. Motinos Dievo. Aušros Vartų | dukt{J). J> Ms. (Anglijos vai 

_ dr-ja. Abi draugijos skaitlingo®
ir turi labai daug gabią nariu, Irtt- 

, . rios darbuojasi labui tautos ir
bažnyčios. A.L. R. X Mot, Są
jungos-kuopa buvo surengus va
karą G dieną gegužės. Perstatė

♦ veikaky “Kantri Alena.” Vaka
ras buvo

mža^ pe.

donas EiiTflcas),. P. Glugodienč 
(Uršė, Enriko motina) , K. Zykus 
(Vatsonas, kiimgaikštis iš Klan- 
čester), E, Žukiutū (Vatsono se
suo Marijona), J. Jakštaitis (Pa- 
kuonijos vyriausias karvedys), F. 

"į,Baranauskas (Pustonas tarnas), 
ipos sūnus 

įknEute, 
K. Mizarevieiu®’ 

. J.

> ,

• i . / raAbT.0
\/v JTik Uežiaiaį/kf\-; jį, Orintienė\/(iįl

.. . dėl ^ąjungaetčs ąaip šaltai žiūri į Ę[eitoS. gūnus, K. Mizar, ._ 
našlaičią ir spaudos platinimo rej-1 (Dngas> nirtingas ūkininkas),. .. 
kalus. Kasoj, turi-apie $400,00 ii Į petkūnas' (Liongihoš vyskupas), 

O. Janušaitis ir V, Crlugodas, pa
lydovai ir pasiuntiniai. Suplio- 
ritis S; Baranauskas, Režisierius 
J. Klimavičius.

atsižymūj.usiąlošime.-galima, 
patėmyti pirmoje vietojo Zorskie-

o *

•>

nežinia kam juos laiko, Moterą I 
Są-gos 26 kp. jau senai gyvuoja 
Clevelande, ale dar nepasižymėji 
su šelpimu.. Varos, kad padary t* 
iždą iki $1,000. Antrą minėta dr 

---- ja.-yra-ŠvAHJr-D7dr--paŠalpittė-ii- 
turi apie 200 narią, visos darbuo. Į - _
jasi labui bažnyčios ir tautos.AT^. fanu turėjo Elenos rolę/ T- 
M. D. A. V. draugija neužsilei Į patingai. pradžioje lošimo ji net 

 

džia sąjungietėms ir jos surengė | nustebino publiką savo.-■įsigilmi- 
labai įspūdingą vakarą 13 d.- ge mu į lošimą ir ūmai taip paliko 
gūžės — Motinos dienoj. Sulošė | svetainėje ramu, kad rodės būtu 

 

'vieno veiksmo komediją “Pasko- buvęs girdėti musės skraidymas 
lyta Pati.” Buvo su visokiais| svetainėje norint buvo, kaip kimš; 

 

pam ar ginimais. Buvo dainą, de-| ?e prikimšta svetaine.
klemaeiją, monologu ir taip to-1 judėjimas ir išvaizda labai priti- 
liau ir dar turiu pažymėti, kad | ko Elenos rolėje.

Š. M. D. A. V., draugija visuomet į Ająroje vietoje turbūt neklysiu
• veikdama pati su savo- gabiomis pasakęs> kad tai buvo p. Giug0- 

narėmis ir pasekmingai atsižymi: dieilS> Enriko motinos rolėje. Ji 
Dar neprošalį yra pažymėti, -kad[labai idomiai perstats senOs moti- 
šiame vakare kalbėjo gerb. mūsą 
klebosas kun. V. Vilkutaitis. Jis 
savo kalboje nušvietė ’ draugijos

. Stovi ir kaip. mingtau.dJt-M pat- Uįoį'saęo-. y5kime<kafpuMika: 
sižymėjusi visokiame bažnyčiom | sn^gja jų0Į<ais įaį labai ramu, 
papuošime ir yra pašalpine. Prie ,Trečia vieta .tm>hūt tekg Zor^ 
minėtos draugijos laike gerb I jjs arti pirmos. Jo
klebono- kalbos prisirašė 3 naujo- rimta išvaizda) tvirtas auggtas su. 
nares ir negaliu praleisti nepažy^ Į c|§.jįinas> žodžio netarus
mėjus, kad i što vakaro atlikę | pareigk5 ypata ,karaiiaus. jara 
virs 200 dolerią pelno. karaliaus drabužiai labai pritiko,

Nut. Rast tį]c gyVumo truputį stigo. Mato- 
. *T į mai Zorskis buvo susirūpinęs apie.

SPRINGFIELD, ILL. [savo ilgą rolę, gal todėl jam iš 
_____ . pradžios ir drąsos maždaug trū-

■ Gegužio 13 S.“Motinu Dtao-ty- Bey®lia"s drąsiai,

jo,” Motom Sąjungos 56 kp. su P“ «al“la l’™1®1' P-.
rengė gražų vakare. Sulošta is |1!B “ ♦* apie savo rolę,

.pudingas scenos veikalas “Moti|aar.» fatns; Se«“J.ė Ie
nos Širdis.” Artistai visi be skir-1.’““*’ J'8 ™l0“et Wdė neussto. 

tarno »vo užduotis atliko gerai.| h lata'B.aM d“’
Ir taip : “Motina” - Eatrė Si "l™a? lo!ilklĮ VIsai lra “““V’6 
perfenė, “Marė” —OnaCiidans.|“e‘"1-1-,. • ,, , . .

kaitė,. “Onutė”- Bronė Jaku-I- I “8al»uš J. badauskas n--g:
■ hausakitė, “Barbora” 

Gedminaite, (‘ Petras 
JįĮtJubis ’ ^tToiicis-^ —_
maitis,’ “SkuokisV A ArtZaš I '15!® 
Kaperis, “Tarnas” — Jonas Zin- 
.telis, “Daktaras” —r Alek. Stir- 
his, ir“Anufras” — A. .Repšys...

>■ Tas visas
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nos troškimą perkalbėti sūną, kad 
nevestu paprastos mergelės sau 

. ūž moterį. ; Kartais, taip, tikrai

liai aprūpinta.- Ištikrąją vargiai 
sąjungietčs kada nors atsimokės

■ J. Klimavičiui už pasidarbavimą
■ ją labui. Jeigu kad 'jam prisei- 
■tą ieškoti šonkaulio, būtą patar
imą,; kad sąjpiigietęs nesidrovė
tą jam patarnauti; Ypatingai bū
tą pageidaujama, kad sąjungie- 
tes nesigailėtą pastangą, kad tas 
šonkaulis būtą viena iš sąjungie- 
čią;

Jeigu kas uemate žmogaus dir-. 
bant kelis darbus kartu, tai rei
kėjo daboti -S. Baranauską, kaip 
'jis viena akia žiūrėjo į.knygą ir 
Šrfleriavą, o kita alda dabojo lo
šikus ir dar rankoje laike virvę 
reikalui prisejus užleisti sceną. Jp 
dabojimas lošiką buv^ labai pa
girtinas, ne.^ jis ąiieltados nepa- 
davinėjo Žodžią be reikalo ir taip 
darant liko išvengta daug sumi
šimą. . '

• - l ■ »

Jeigu jau skaityti scenoje pas
kutinį padailinimą ir viską aut 
laiko lošimą už pasekmę reikale, 
tai jau čia» pripultą padėka T. 
vlkužinskiūfeą Klimavičiaus pa 
gelbiiiiiikei; Net buvo malonu 
temyti kaip ši mergelė!' be jokie 
sumišimo viską scenoje švelniai, 
-patogiai ir artistiškai sutaisė. Ro
dėsi kad ji visą teatrą ant atmin-. 
ties žinoj ir kur tik katras lošikas* 
pasivėlino arba per anksti rengės 
atlikti savo rolę,, tai ji tą vjską 
vietoj sutvarkė. . .

Paskiausiai reik paminėti Štau- 
pįenę. Štaupienei kaipo komisi
jos pirmininkei teko visi nesma
giausi darbai ir pasiskundimai, 
kartais net ir tokiu skundą girdė
josi kaip ve:, “štaupienė, ten ant. 
to galo stalo amerikoniškos (čia 
gimę) merginos suvalgė visas lie
tuviškas dešras. Kaip, bematant, 
tai ir vėl. Šukienė . atneša taurę- 
dešrą. Tai taip daug visko reikė
jo ir mažai ko truko ir vis dėlei 
priežasties’ gabią sąjungiečią.- ' •

Nebus, pro šalį dar priminus, 
kad perstatymas veikalo “Kan
tri Elena,” pavyko ne .tik intelek- 
tuališkai, bet ir medegiškai, Ne
atsižiūrint ant dideliiį. iškaščuį už. 
svetainę, spaudą, randavojimą 
drapanij ir kitij mažesnią iškaš- 
eią dar ir pelno liko virš dvieją 
šimtą dolerią. Kadangi sąjun- 
gietės visuomet prisilaiko- patar-- 
lės: “Geriau duoti negu prašyti, 
todėl jos ir šį įkartą žada paauko
ti tikriems Lietuvos ginėjams šau7 
lianas nemažiau, kaip $25,00 iš pel
no atsibuvusio teatro.

Z—kutis.

Julij? :?era* Pataikė į Turką Ciesoriaus 
,, _ Pctrad10^ J“111 keliant augštam vy-
Jonas Ado-Ilu* turint didelį balsą o dar už
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rodė esąs. labai didelis ir žiaurus 
turkas..

Kiti visi'turintieji mažesnes ro! 
Vakaro vedėja Antanina iZiitelie-Pes v^eTa^ 
ne. Apie Moterą Sąjungos nau-

• dingumą
“Vyčio” 
Sakalas.

■ ženklas motiniškos paga

IŠLEISTUVES. .bet dabar dar sykį visą sko- - - - Į liniuką prašau atsilyginti, 
Bi-ighton, Mass. — Links- nes gv. Kaz. Dr-jai skubotai 

mas pokiliB buvo, surengtas reikalingi pinigai • nauju 
gegužio 20 4. dėl atsisveiki- knygų išleidimui. Tikiu, 
nimo su gerb. veikėju Balt- kad visi..dar neužsimpkėję 
i-u Ajaus^u, išvažiuojančiu nariai savo duotus pasižadč- 
Lietuvon. . Į tg vakarėlį at-Įjkaag jgpiidys ir narinius 
silanliė nemažas būrelis žy- mokesčius greit prisiris. Nes 
mesnitjjij veikėjų iš Cam- skola, 'ne -Mrona”"lieužg,ys 
bridge’iaus, taip-pat 'buvok. yistiek, kada nors reikės 
visi Brightono veikėjai, jo užmokėti. Aš už, Tamstas, 
draugai. Visi svečiai buvo yjglls uždėjau ir pasiunčiau 
linksmi ir visi išreiškė kuo- į Kaunu, aš nustosiu visko, 
geriausius linkėjimus dėl B.Įjejgu mano pasitikėjimas 
Ajausko ir inteikė jam pui-Įnariais pasižadėjusiais užsi- 
Įdų dovaiig: — fontanmį mokėri/bus Ayiltas. B^t to 
plunląnų ir paišelį.!/ Po, to hesitiMu'fe4enj savo tautie- 
svočiai vakarieniavo it' erų ir greit sulauksiu čekių,
linksmai šnekučiavosi. B« l - iiai:iiiiiĮ mokesčių, 
sišnekučiuodami užsiminė a- Pastovits antrašas: 260 E. 
pie Lietuvos našlaičius ir a- Main Street, AmstėrdanyN. 
pie Vaikelio Jęazus Prieg- Į y 
laudiį. Apie tį dalykų pla-| gį til<ra pagarba, 
čiati-pakalbėja VincasŠir4--------- —
ka, Pranas Ajauskas ii- 8 B. Zylute,
Antanas Vaisiausias- ir ta-LSv' . Draugijos
po:sudčtos aukos dėl V. J. Generalis ĮgaUoa-
prięgiaudos. Aukavo. Sios|uis Amerikoje.

jrpatos: ~ ““ ’ ... • .
Po $2.00 : L. Jankauskas, p R ty g 11 M į § 

J. Smilgis. ’ | ’ -
Po $1.00: Vincas ŠirkaJ —““—“

S. Dirsė, B. Jakas, A. Vai-k VYČIŲ N. A APSKRI- 

siauskas, L Bilikovicius, J. ' ČIO KUOPŲ DOMEI. 
Raudelituias, M. Raudeliu-Į • ■ ■—— * -
menėj S. Kudarauskas, 
Saulaitė, F. Ajauskas, 
Ajauskįenė.

Išviso $15.00. 
Aukos tapo perduotos 

Ajattskui.-•
Svečiai išsiskirstė' linke-j Mass. - 

darni kuogeriausios kelionės Pageidaujama ' kad visos 
dėl B. Ajausko ir prašė, kad kuopos prisiąsh]. savo atsto- 
jis parvažiavęs pasidarbuo- vus, nes šiame suvažiavime 
•tą dėl Krikšcioiiią Demo- bus svarbią dalyką aptarti, 
kratą partijos ir kad apie I Kuopos kurios gavo^ pra- 

, rudenį laimingai sugrįžtą nešimą laišku apie suvažįa- 
Amerikou. . vimą clel birželio 3,-1923, ne-

Tas vakarėlis buvo pas jo siąskit delegatą dėl tos dier 
brolį Praną, Ajauską. Prie uos, nes tai pagarsinta klai- 
vakarėlio surengimo nema- dingai. Suvažiavimas įvyks 

ižai prisidėjo .korporatyviš- gegužės 27-A 
kos ln-aūtuvės darbininkai. ■ :Ona SideravičMč,

■ . Vienas iš . Raštininkė.
- • - - - *  . -*
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PRAŠYMAS

v. L. Vyčių K, A. Apskričio U- metinis suvažiavimas įvyks
■ gegužės 27 d., 1923 fu. l-m;i 

vai. po pietį]. Šv. Draiiciš- 
B. kaus parapijos svetainėj, 94 

įBradiord Št, Lawreiice?

i

. . • m z. ?
. gabus muzikas, ckonvedys u- uolus veikėjaky klek. Dėt 
raito lietuvių pampi jus. ' / .

I

»•

r

Jau kelintą sykį, ' nialo- t .
niai prašau visti šv.' Kaži- a Indomiaušias^ir svarbiau 
miero Draugijos- Kaune, na-Į s^s lietuviams šią dienąįvy- 
rią skolininką. Amerikoje, M? Klaipėdos Krašto su-
prisiusti savo narinius mo-Įsijungimas su Lietuva. Lū
kesčius, rašiau laiškus ir išp^ visi norėtą pamatyti 
MonteHiecią skolininką ne- kW ^do ipaipėdos įmes- 
atsiliepė su savo skolomis, tas. Kaip sykis Darbinim 

-; ' - ,■ ■ - įkas turi'Klaipėdos miesto
GYDYTOJAI SAKĖ, KAD JAI| Albumą.- Skubinkitės išsi-

NĖRA JOKIOS PAGELBOS. Įrašyti. Kaina 50c. -- •
Nedaug teturime’

“DARBININKAS’’
366 B \vav, S. Boston, Mass.

MARĖ CJŽ JUŠKIENE,
- /Šauni Battimores lietuviii dainininkė: Žmona geri). Jo- Į; 

; -no Čižausko. •

- *
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Kiti visi'turintieji mažesnes ro» 
. ’• Daugumas

geriau lošė negu tikėtasi, nors bny 
vo galima dar geriau sulošti. .

Pertraukose gražiai padainavo 
Greičiui. Apie Grcičienes gabu-* 
mą,' kaipo‘dainininkes nereikėtą 
ne minėti, nes ji ne tik Clevelan- 
tle yrą atsižymėjusi, ’ bet ir kitose 
lietuyią kolionijose, tečiaus gali
ma pastebėti, kad artistė yra žy
miaipagorinus savo balsą. Bent 
atgal dainuodavo drebančiu (slur) 
balsu o dabar visai aiškiu, tiesiu 
švelniu ir. gerai išlavintu balsu.

Taip-gi tarpais dailiai pagrojo 
ant smuikos A. Šūkis, pritariant 
O, KaiiČiutci. Nors šis vaikiščias' 
dar. visai jauną emtą, bet griežė, 
gana gerai, tą patvirtino publi 
kos delną plojimas. Suteikiant 
garbę jaunam „ Sukučiui ii‘ liin 
kini .tolinus su smuiką nesiskirti; 
negalimu pamiršti Šukio iv Šukie
nės, kurie, gana skaitlingą šoimy< 
uą -turėdami įstengia lavinti savo 
vaikučius muzikoje, ir patys. dar
buojasilietuviškame judėjime.

Pagalinus kyla klausimas, kaą- 
gi IniVeTto viso veikinib branduo
liu, ta nematoma spėka,,kuri pa
darė iš priprastą vaikinti ar mer
ginti lošikus,J spuošė sėčtiąJ'tiūkn- 
mni lųAaisoAmūre.- veikiančius ir 
viską ’ tiį kas ,užganėdino, publiką 
iiy padarė "pęrstatyn’uj. veikalu pą- 
sekmingir? ’ Ibi “slaptingą spėkit; 
tai buvo šą pagelbutdjais „S. Ba
ranausku ir štaupietie*, - tai- yra 
tikra darbu bitė. Neganu to ką- 

•jis rūpėstlngfii inokino visus, lošti, 
bet dar ir visą tyąrkį-simnbję bei .

vaizdžiai pakalbėjo 
redaktorius gerb. Jonas 

Visom motinom kaipo 
jarbos iš

reiškimui, buvo veltui prisegamos 
gėlės. Prie surengimo šio gra
žaus vakaro daug* pasidarbavo 
Sanvaiticne, Arnašienū, Stanslo- 
vienė, ir kitps. Vakaras visapu
siškai nusisekė gerai, ,

Gegužio 14 d. šv, Vincento sve
tainėj Vyčią 48-tos kp. atsibuvo 
vajaus užbaigimas ir naują narui 
priėmimas. Ši iškilme buvo labai, 
interesingai surengta. Dalyvavo 
“Vyčio” red. Ignas Sakalas, ir 
Gentrn rast. Vincas Rukštalis,. 
Priimta*į kuopą 100 naują narią. 
Plačiau apie šį pokylį žadėjo pa-

. rašyti gerb. svečiai iš Chieagos.-
Linksmutė.

v •

CLEVELAND, OHIO,tf

(iegilžės G-tą-Moterą Sąjungom 
•2fl-ta kuopa perstatė scenoje. giA- 

’. žą veikalą “Kantri.-Elena.” šis 
,* veikalas, taip gerai pavyki) atlos- 
/ „t i, kad net nū sandnriečlai nedrĮs- 
- ta -kritikuoti. . Net ir ją laikrnš- 

lis ' Dirva ” kuris, visuomet rodos 
tik ir laukia ką iiorsni’pa^elanąp 
go patoinyti- kataliką veįkime ir 

• jį .išpūsti, dabar, tylį.. Paklausk 
bite katrą, iš nanduriečiiį šulą: ką. 
manai apie snlošinią “Kantri Ele
na, tai atsako*: “Labai gražus 
veikalas, tai bile kas gali sulos- 

arba: V-Surinkot gorus loši?

turėtą

.BALTIMORE, MD.

Smagi žinia. .

Šiandien nuėjus man į dirbtu
vę,' tuojaus vienas laisvamanėlis^ 
pradėjo visa gerkle rėkti, kad jis 
skaitęs kokiam ten laikraštyje 
kad Lietuvoj esą ubagai ir davat 
kos,. daliną visokias agitatyvis
kas knygeles Tautos Fondo išleis 
tas ir pradėjo visaip niekinti.ka 
taliką aukas per Tautos Fondą, 
aukotas, kurios- turėjo būti bieč 
niems atiduotos, o dabar žiūre 
ką,jie daro... Vienas katalikas 
darbininkas sake: “Smagi žinia 
kad piano aukos pasiekė save 
tikslą -dėl kurio auko jau per Tau
tos Fondą, .kad parodytą Lietu
vos visuomenei nedorus darbus iš 
gverusią nenuoramą Lietuvos iš
gamą?1 Laisvamaneįis nutilo 
kaip silkę suvalgęs, 
. Tikrai ši smagi Žinia.
mus paskatinti prie auką tėvynę! 
Lietuvai, lies tos aukos visuomet 
savo tikslą pasiekia. Net laisva- 
mautą laikraščiai seilę rydami lai
žosi, lyg 'anas Lietuvos šunelis ? 
piemenuką žiūrėdamas kada jfc 
valgo skaniai duonutes 'riekelę 

Malonūs darbininkai, mūsą di
džiausias-tikslas šiais laikais pasi
aukoti už mūsą brangiausios mo
tinėlės Lietuvos-tikęjurtą» kur 
laisvieji teršia visokiais budais 
.jie gatavi iš mūsą širdies tevyiieii 
ąieilę išplėšti ir mūsą žmogiškas 
teisės po koją mindžioti, jie, nori 
kad įneš: prieš jiiosdvūkdami gal
vas ' paišytume ją malones, kad 
leistą mums Dievą pagarbintu o': 
jei mes bedievią iiėsiprašę drįsta
me melstis /būtftmę įtarti. ant' 

: mirties, poną laišvamanią įstąty- 
nuuiis butume prasikaltu,, tas jau 
praktikuojama Rusijoj; Kurs dą^

aprodyme lošiką buvo ją mwseK* Jis' mūsą tautos atkritonuo ba&;

i .
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Gerai žinomas vaistas tuojau 
atitaisė -josios sveikatą.

Ponas S. H; Hulle Iš .Hiu‘lt\v, lotva. 
-ako; “Turiu pasakyti, ktul Nu&i-To- 
»iė, kutą aš apturėjau, padare mano pa
čiaidaugiau Kero negu- $500,()0, kuriuos 
iš tšloiduu iiiit gydytojų. Vienas ge
ni žinomas gydyto]:>.« pasakė, kad jai 
nėra pagelbės. Ji neturėjo jokio skaus- 
nio po to kaili suvartojo Jiuga-Tono'ą." 
riikstaiičiai sergančių žmonią atranda 
piigelbij. ir JaLmų šilaine didžiajame 
Nervų,. Kraujo iv Sveikatos liavejoi 
Niiga-Tono maitina, stimuliuoja, su
taiso ir atgaivina visus silpnus ir sti- 
tiykusiųš bi’gauus. Jis yra neikąUmo- 
jamas po kiekvienos smarkios4 ligos, ko
kios kalų karštines, pasargos, gripus ir 
kitos. Pamėgink jį pats ir Įsitikink. 
Vteiuuu pthmm mėnesiui gydytis tilt 
$tiOD,. Nugn-Totie’iį pardavinėja: visi 
geresnieji uptleiduinkai poetingai gu” 
rantuodami, kad sutelks pilną imteiv. 
kinimų arlm pinigai bus šugrąžiną (ga
rantiją rusi prie«kiekvienos, bonkeles) , 
arba tiesiog jį pdstųs apmokėtu paštu 
Nailonai Labovatory, 41)38 įtal Wabasli 
Ave.t Chletigo, pasiuntus jiems jąjįo.

'     r „    - - r.  S—-—-t—

iiyciod, bet Dievas myli mūsą 
t.autą, nereikia nusiminti, kad vi* 
noki priešui melngyst emis ir "už
puolimais nori pražudyt ir šventą 
tikėjimą išpiešti niekas neįstengs 
-Lietiwi sunaikint, nes da neužgu; 
sus Kristaus meile tautoje, tik pa- 
sirūpihkime būti gerais piliečiais 
savo tūvyuęs, o visi su gūdu nosis 
•nuteis,, nes Lietuva priižibčs gar- 
bfe spiiiduiiais.. . '

/ Lilt. Pilietis.
# •
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O nelaime 1 Yra daug žmonią, 
kurie j uoksis ištavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

t
pleiskaną mirtinąjį priešą,. 
Suvilginkito Ruffląs savo gal
vos odą kasdien per kokią, 
savaite laiko ir pleiskanos 
tnojaus pranyks, Naudokite 
Ruklos nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą. švariu ir. sveika ir 
savo plaukus gražinis ir žvil
gančiais. ’
KiUtui C3b. uptkkoso, arba prhtuB- 
kito 7ūc. į Inbmtorij^ '

F. AD. HlCtiTER A CO. 
104-f 4 Sm 4th Si* 

Br Myn, N. Y.

k - JCKVAN (V£fr67CksV , „v
BatKmorės .liūturiti pgra]}}*&* rąrgoinninkttn* 
duiniuinkas N chorvedį^ E. & IdinHfy

7 1
■)

J

‘ V



I

k

MM

1

PASIDARBA.V Q.

f

t

I

i,

i

*

9’

r >
,f

į. -

_ c

DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS
SUHIRI^KIMAk ’

Ateinantį ketvergą gegu
žio 24 d. vakare parapijinėj 
salėj ant 7-tos gatvės ivyksi 
L, D. Sr. 1-mosios kuopos sti- 
mrittkimas. Labai svarbu t 
visiems sueiti dėl pikniko ir 
organizacijos seimo reikalų. 
Visi nariai sueikite, 

taldyVa.
■ ) i '. . m įimi t

. SITETKITE.

Graži naktisf Motus motuše, 
Sėjau rūtų ir Ilgu, ilgu. Be 
to pašoko So.. Bostonietčs 
Mar. Kybuifuto ir Joana 
Valentukė, antrų šokį šoko 
Jadvyga Savilioniute ir Va- 
leutukė. Piano solo skam
bino p-le J\ Savilioniutė. 
Visus So. Bostoniečius au- 
toinotaiumi buvo nuvežęs į 
Keivtpn Uppor Pails p. Pet
ras Kvburvs.
• ’ ‘ . - 1?^
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OAKLAND GROVE PARKE
įE, Dedljąrn,'MaSSi/1. \

DURY^j PĄRKq| ATGIDAKYS. ĮMYGIAI iz VALANDĄ DIENĄ,

Programas prasidės 4 vai. po pietą.

Programas bus labai Įvairus. Bus laime jimaš auto- 
mobiliaus, virves traukimas,., nigeris su raudonais nas-’ 
rais, leiiktynes ir daug kitų'. Bus taip-gi” visokių gėri
mu- ir užkandžiu. - • ___________________ —, 
_ —t—_—.—.—.—  *— -------------------------------------------------1 ■ ■

Taigi visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame, kuo- 
^kaitLngiausia' dalyvauti tame nriisų milžiniškame išva
žiavime., • ■

■ • ■ f

Jeigu tą dieiią būtu:lieiils, tai piknikas perkeliama 
ant tolinus. /

MMMOMHMMUMMM

v . ĮŽANGA Į PARKĄ. VISIEMS PYKAI. •

■ Kviečiami visi.

KELRODIS: Iš So. Bostono važiuoti elevatorių i Forest HiHs 
ir iŠ ten initi karą Washington arba Grove St. ir išlipti ant German 
Sąuare. Iš ten imti Jitney į Oakland Grove Parką.

“rengėjai.

Ketverge vakare . -geg, 
2-Hų d. bažnytinėj svetai
nėj jbjk repeticija veikalo 
“Gi'afas Kaimiečio Bernu.’’ 
Visi kurie tik esate tame 
veikale malonėkite susirink
ti ant minėto vakaro.

Pereitų subatą Kewton 
ITpper Balls’uose buvo lie
tuvių inunioga. 1 Jų surengė 
vietos veiklesnieji ašmenys, 
o programų išpildė vietos 
lietuvių jaunos mergaitės 
vadovaujant Pranui‘ Gudui 
ir p-lei E. Kyburiutei. Bu
vo dainų, deklemacijų, mįs
lių užminimas. Ypatingas 
vietos tėvams džiaugsmas 
buvo tai mergelių dainos, 
įdainavo Lietuvos himną,

AR MĖGSTI ŠOKTI ?
Gegužes 26 cl. š. m. L. Vy

čių iškuopus j Atletiškas 
skyiius Ten$į4 linksnius Šo
kius parapijos svetainėj, 492 
E. 7-tli St., So.- Boston, 
Mass. Pradžia 7 :30 vai. w 
karė.

Tad-gi ,gerbianias : jauni- 
rite ir suaugę, kviečiam vi- 

prus šokius ir tuomi parėm- 
sit mūs pradėtų darbų. Nes 
gerbiamieji jūs žinot, kad 
mes auklėdami jauninta, tu
rim duot jam ir užsiėmimų. 
'O čia- kaip tik jaunimo-ir 
darbas tverti atletų skyriai, 
kaip tai: base-ball ir foot- 
ball ir ten traukti visų 
augusį j auiiimų.
. Tad-gi. kas gyvas ir 
galite patrepsėti, tai
si marš į minvtus šokius ir 
visi būsit pilnai patenkinti, 
nes muzika bus pirmos kle- 
sos.- ■ . .

čia

dar
vi-

. ■ - ■■ ■ — *

DVBJOaS PRAMOGOS.
SekminnĮ dienoje, , be pa

prastų iškilmių — katalikų 
vaikučių parudavimo gatvė
mis, buvo dar dvejos pra
mogos, vietos lietuvių, dai
lės mėgėjų—amatprių pa
rengtos.

Nėra jokios abejonės apie, pasekmes 
kurias gavo šimtai tūkstančiu Europe- 
jiniu motinu vartojant Eagle Pieną- 
kaipo maistą kūdikiams. Eagle Pienas 

yra grynas pienas ir cukrus tinkamai ’ 
sumaišyti ir labai lengvai suvirškomas 
net opiausiu kūdikiu. Gydytojai- reko
menduoja ir išrašo jį motinoms, kurios 

neguli pačios savo kūdikiu žįndyti.

Mūsii Suvienytos Valstijos yra apstu
mo žeme, o vienok nAo trijii iki pen

kių milijonų Amerikos mokyklos am-, 
žiaus.vaikų yra nedapenęti ir nedarnai-. 
tinti. Jolds vaikas turis savo valgiuo- 
se užtektinai pieno, negali kentėti ne- 
dąp.enėjimą. Tikrenybėje apie trys 

‘ ketvirtadaliai vaiko valgomų valgių 
’ turi turėti pieno savyje.

*
Dabar yra laikas apsaugoti jūsų vaikų nasį įr naktimis, nemiega, gali būti .jū- 
sveikatą kadangi mainosi metų laikas.
Pridėk Eagle Pieną prie jų valgių tuoj. .
Duok, jiems du šaukštu Eagle Pieno, 
atmiešto trimis ketvirtadaliais puodu
ko ledu šalto vandens kasdieną, pary
čiais ir pavakarėje.

Jei justi kūdikis neauga . į svorį, erzi-

su duadąmas jam maistas netinka. Pa
bandykite Eagle Pieną, maistą, kuris 
išauklėjo daugiau kūdikių negu visi ki
ti, Jis parduodamas sterelizuotuose in
duose ir yra visados šviežias bei šva
rūs

■ ■ • f

Mūs jūsų kalboje psnine atspausdinu insiruk-,
• eiją kaip prirengti Eagle Pieną kūdikiams 

‘ vis.ą am/.lų. Jei nort šilą Instrukciją, išpil- 
: dyk kuponą Ir pasiųsk mum šiantllėn. '

T HE B0R DE N CO MPA N Y
Borden Building', New York.

■ u

Penėjimu Kūdikių
Knyga

ft •».*-» t », « .»

' Ltlliimniuii

Tra®MkdfTHE Borden ComšV

^resėrv®d Milk

^'BOroen coMPA|',V
YORK, U./S; A» 

t ,

STRAIPSNI.S XII. ■ •
\\ltiudlfnian.

Kūdikį reikia kasdien prausti,'laiką 
nu reguliuojant pagal laiką penjinio-ir 

■prtUNilininio. Geriausia yra rytas, bet 
galinui ir vakare. Nereikia kūdikio 
niiiutlytl po penjhnui. arba neužilgo 
prieš išvedimą laukan. Iki bamba .ne
užgis, reikia trinti tik su .kempine. Po 
tovartoti. vonelų, Per pirmą. mėnesi 
vandens temperatūra lai būna apie 91 
—lot) laipsnių .'Fsiluvtdteito, laipsniš
kai mažinant iki bus DO gnle metų. Re- 
kmneiiduojania įsitaisyti maudytis ter
mometras. Ausis ir nosį reikia švel
niai išvalyti su vata. Seilių gleivė ger
klėje pas'kūdikį .taip plona, kad ma
žiausius patrynimas, gali įdrėksti ir 
atverti kelią užsikrėtimui. Todėl pata
riama, kad motina neprileistų burne
lei apsipurviiiti ir tada nereikės plati- 
ii. Po šeštam .mėnesiui kūdikio ger'k- 

i ly ■ galima valyti šu minkštu audeklu, 
nemyga-nt, o‘ kada dantys pasirodo, tat 
.galim;! vartoti švelnų šepetuką. Kaip 
tik kūdikis užauga tiek, kad gali mo
kintis, 
ii.

reikia jį pratinti liautis valy*

Soda
soda patarnauja 
da ši liti, ;> 
ną glioną 
šaukšteliu šmdos. 
ra turi birt! ta, prie kurios kūdikis 
jau pripratus. Užtenka laikyti jį dvi 
iki keturių .minutų. Odoje tada netu
rėtą būti jokio trynimos!. Kūdikį, rei
kia ims-ausinti su švelniais abrustiis.

Skrudų prausimai — Skrudus ir-gi 
naudingos dėl karščių. I vandenį rei
klu įdėti vieną puodelį skrudą iv da
ryti taip pat kaip su sodos prausimu.

Miinttirdon prauttimas, — Muštuvuos 
prausimai naudingi nerviškiems Ir ųe- 
niiego.įhne. Išrengiant nnuųlynfN dėk 

■ pilną . šaukštą muštarilos į šešlųs gtt-' 
įlomis .šilto viuidens. Kūdikį laikyk 
vandeny dvi ar tris mimitas, o išėmus 
getui nutrink odą ir tuoj guldyk.. Tuo 
budu .kūdikis gaus -ramaus Ir atgųlvl- 
nančlfi miego.

1> i d ž i. u ii s i a problemą kiekvie
nos nmtlnfis. yra tada; .kada .jos krūtų 
pienas išsenku, ir jut rupi kokį nials 
tą teikės kūdikiui jliiotl idant jis svelA 
kas butą ’ Ir augtų stiprus, ir vikrus. 
Bi'udeii's Eagle Pienus Išrišo tą pro-^ 
hleiną tukstiinčlaius iv tūkstančiams 
motiną bėgy paskutinių^šešiasdešimts 

motų. įhiugbtu valką tapb Išauklėtu 
su Eagle Brand negu su visais liftais 
prepamtjąl's syltlū sudėtais, '^žindyk, 
suprtinkmm, pati kūdikį Jei gali, -bet 
nebniĮdlnuk visokią maistą apie ku

priuos nnįžnt žinai. Eagle Pledas yra 
stoikas Ir grynas, boto lengvu! suvirš.- 
Ęlnunnis,. ' . A
- Jei nori aiMugoti savo..mergaitės 

, sveikatą per rlnuąmisį jos gyvenimų 
perlinio,’ pridėk Eūgle iąeną;'prlo Jos 
kasdieninių, valgią.* Ant dletioš rėlktit 
vnrfotl ilu- šutikštu, geriausiu paryš 
finis "n r popiety. Atmiešk ,Hmt trimis 
ketvirfndulitiis puoduko šalto vatnlons? 
Eagle Rleną galiam sudėti šit plūkią 
kūiušliitn Ir; sktiuskoiiUi, su ghifter ulė’, 
vynuogių wnkn, vaisių sunku ar ko
ko. į. Supfyminnm,. kad- šviežias orus? 
mtmkštlūimiis, ganėtiniūs miegas Ir 
sveikas piislilnktuninimas taipgi.-sviir- 
lum šiuo luiku, bot tinkamas maistas 
yru piriūutlhe reikmomi, a ~ 

strtiipmiiiin (ftiriiSini 
dartiffę it* liąsldidi

l . .H* \

P ra linini a n. — Prausimas su 
ganu Kerai tada,, ka- 

ypntingai vasarą. I .kiekvie- 
vuiuleiis reikia lieti du 

Vandens temperatu-

Užtenka laikyti jį dvi

Po pietų, komp. Miko 
Petrausko dėlęa, Broadivay 
teatre, Vaidinta opera,“ Vel
nias Išradėjas,’'’ jam pa-' 
čiam vadovaujant, gi vaka
re, parapijinėj salėj bažuy- 
furis lietuvių choras turėjo 
koncertų, vųdovaujaut varg. 
M. Karbauskui.

“Velnias Išradėjas,” ga
lima sakyti-, išėjo vidutiniu- 
kai. Įspūdžio, pats vaidini
mas nepadarė tokio, kokio 
tikėtasi. Reklamuotieji ak- 
toriai-dainininkai pasirodė 
su daugeliu trfiklhnu. Sce- 

. uei-ija, tai jjtoatpgai f ęptaU», 

vo pritaikyta. Kokia buvo 
pragaro rastinė, tolda pat 
beveik buvo ir ūkininko- grį* 
čia, gi pastaroji nei ištolo 
nėlmvo panaši į. Lietuvos ar
tojo pirkia, iiei savo kon-. 

’strukcija nei Įrengimu.. Vi- 
wr—
dem aiški/ ’ Noi’s>. sakam 
vaidinimas, nepadarė laukto 
Įspūdžio, bet veikalo idėja 
negalėjo rieužhnįionuoti.

•Publikoj •• mažai matėsi 
Bostono liaudies, Didesne 
dali publikos sudarė suva
žiavusieji iš apylinkių.

Mačiusieji ši patį veikalų 
’ statytų pirmiau sake, kad ši 
syki prasčiau atvaidino, ne
gu pirmiau..

Vakare ivvko -Bažnvtinio
V t- v '

choro koncertas. Vakarų pra
dėjo V. Savickas.’ Trumpų 
prakalbėlę pasakė geli), kle
bonas ’ K. ILiionavičius. 
Koncertas susidėjo iš choro 
dainų ir soliu. Dirigavo 
gerb. M. Karbauskas,, pianu 
akomponavo' jo' duktė Flo
rencija, Šį sykį kaip choras, 
taip ir solistai padainavo- 
naujų, iš Lietuvos gautų 
dainų. Dainavo Naujalio, 
Petrausko, Šimkaus, Kača- 
nausko,* Gruodžio,' Vanagai
čio,- Vaičiūno, ir kitų kom-, 
poizeijas. Iš solisčių kon- 
certo dalyvavo: M. Grybai
tė, M. Bušmaiiicnė, S. Mo
tiejūnaite, Urbanavičiūtė ir 
St. Pąura. Visi buvo po 
keletu kartu įšaukti atkar-*■ v » 
loti. Ypatingai publika mė
go Grybaitės ir’ Pipiro dai
navimų. Labiausia publikai 
patiko juokaųiios dainelės, 
kurias padainavo: M. Gry
baitė, “OU JMozyti, Juzytū
li ” ir “Stasys.” (Tai dal
umo jaut pianu ■akomponavo 
jos sesutė Onytė); S. Motie
jūnaite, “Šių Naktelę” ir 
“Tų Mergelių Dainavimas,' 
St •’Paura, . “Blaivininkų 
Daina.” M. Bušmauienė- 
Dusevičiutė ir-gi gardžiai 
prajuokino publikų vienų 
dainele. Ant galo choras pa
dainavo “Namo broleliai, 
namo.” Tuomi iv užbaigė. 
Publikos buvo vidutiniškai.

*

Pelnas eis vargonų fondui. 
Publika koncertu buvo pil
imi patėnknita:

Tenka pastebėti džiugi-’ 
liautis apsireiškimas, tai 
choro padidėjimas. Matyt 
priaugantis. jaunimas pra
deda glaustis prie choro. 
O kelio jaunos pajėgos, to ir 
ateitis. ‘

iikMMNkmUM
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PaloškuTi kovo, sesers - Magdalenos 
Alelfsiindravičaltes (po vyru (Uogienė), 
Pfieiiia iš Kauno gith., Raseinių apste., 
štėlcšnos parapijos, šalpėną sodžiaus. 
Visą laiką gyvinto Brooklyifo, N. Y. 
Ji‘ i>nti ni‘ kiti teikitės man pranešti.

-
4406 S.' Woo(l St,, Chicągo, III,

■ dieta (Pfmaliaiinkiene,

REIKALINGI
REIKALINGI vyrui geležinėje dirb

tuvėje. Dirbti - galima nuo dienos ir 
nuo saikią (piene tvork). Moterys ir 
nn-rginos 'reikalingos, lengvas dirbtu
vės darbas. ltOBERT BIŠHOB MFU 
<’O„ .TO \V‘ SlKth ■Softtli’Doštbn, 
Mass, , (24)

X

SAVAS PAS ŠAVį
Valgomujii daiktu pirkis pas 

mano. Užlaikau šviežiausią mėsą 
ir geriausios rūšies visus valgymo 
.produktus. Kainos pigios. Remki- 
te savą biznierių. Seniau mano 

i storas buvo 90 B St., dabar ran
dasi po nųm. 314a 8-th St. kam
pas Gate St’. Tek S. B. 3335—M.

Vladas Paulauskas.

Parsiduoda Restourantas sykiu 
ir užeiga už labai pigią kainą. 
Biznis išdirbtas, gera proga lietu
viams, Neatsakom prieinamo pa- 
siūlimnio, nes turiu priežastį par
duoti greitai. M. Galinis, 177 
Jefferson St., Newark, N. J. (29)

PARSIDUODA NAMAS
PARSIDUODA septynių familijų na

mas labai gerojo vietoje 75 Intervale 
St., iMontelio, Massė Pardavimo prie
žastis ta, jog savininkas, gyvendamas 

:ant farrnos, negali atsakančiai prižiū
rėti namo, nes jam perdaug darbo. 
Namas neša gerą randą, ties kambariai 
visada'būna užimti. Norintieji plates
nių žinių kreipkitės laišku arba ypa- 
'tlškal šiitu antrašu: ANT STONKUS, 
•P. O. Bok 62, Brookville, Mass. Tek 
3281—IV, Brockton. (2G)

■ ■ Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 IVasliington Street 

BOSTON,-MASS. 
Valandos: 9 A. M, 11d 5:30 P. M.

Gyrenimo vieta
10 WĮNĮjĮftoB Street, E.vst Boston 

Tęl, East Boston 152—.1.

*
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Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
’Bė jos męA negalime (ISiaugtiš | 
ggveninut ir augti pasisekiiiiiiDne. į 

Kada, mes sergame, tai musą 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge* 
Vas ir. sumanus daktaras, ku>'|s 
žino, kokiais kelinis sugrąžinti 
hmiUš sveikatą, •

» s I

AŠ' gydau naujas taipgi Ir užsl- 
seuėjuslnš vligas .per daug fnotij 
ir tasai inaim Ilgas pruktiicavĮ- 
Inas išinoklną mane pagydyti ii- Į 
gils įi* sugrąžnti manu įHicįeiitams 
gerą sveikatą labai trumpu laiku,. 1 
lengviausiais budais Ir pigiais;

f

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. ■ 
oflsim.tiirl vifeus įtaisymus; -kokių tik gydymui reikalinga. Tab ■ i 

gi ūopnisaut, lmtp sunki Ilga ir kaip llgtil sergi, ir lmip daug nykią hū- 
k vąi nepasisekime atgavime sveikatos. Aš lamtrongęs parodyti Jums, 

ką ąš galiu padaryti; Jeigu jiis man pavesite-•snvfc gydytk AFgydau 
.Šimtus kitą ligą ir guliu Jus pastatyti ant naujo tako, kuris Jus ves 
peloišgijimo-—svotimtos, kokios.esate vertus. ?

įlaiio Ggitumo Kmnpš.yrii thbfii žemon ir SutarimM Jienėi't. ■ 
45 A’^Uiiu Ąlakesitio UŽ Patarimuš, 1

DR. M0R0NEY
220 TREMONT STREET, . BOSTON, MASS.

• . -. r. • Priešais Majestlč Teatrą. • . • ’ ■
Ofiso yaU Q ryt. iki 8 yak. kusiUen—Nedėliotus 1Q ryt iki 1 v. po plot,

di

DR. A. J. GORMAH
ŽUKAUSKAS): 

DANTIE T-A: »
v

W Ifttt Itif Mostelio, Mm 

ĮK*mp« Broad S1)T 

ftV įMolrtM ipOL..

n

t
.•ei

'DR, J, C. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo Otria* Ir chroniškas. ligą* 
vyrtt, moterų ir vaiką. Egzami
nuoja kraują,spjauiląiuji, Šlapumą 
Ie Buitf laboratOTijOj. Sutelkia 

laiškai® kitur gyvenan
tiems. Adresna: * 

| 806 BE0ADWAT,
1 BOŪm BOSTON, MASS, 
B (Kampas G Ėt. ir Broad^ayJ’ 
S VALANDOS: 9—11, 2-H, 7—9

B

V
d

<

A

«r*4

M ’ ’ • -Tel. ’So* Boston B2t
į LIRTUVYS DANTISTAS 

I DR, M, V. GASPEB 
i (KASPARAVIČIUS) '
| Laikinai perkėlė ofisą po 'Mo,
| 425 Bboadway, So. Boston, Masb, 
5 Ofiso Valandos: h
f Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir nho I:J0 H 
S iki 8 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. vafc
1 Ofisu uždarytas subatoi vakarais 
ij ■ .Ir nedsllomla;

a 16 Mėtę South Bostono H

ŪR.H.S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS ' 
199* W. BR0ADWAT 

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7v. vak.H

i. ’ Tel. So. Boston 270 I

J. IAGDONELL, M. 0.
I Ofiso Valandos: gj
a Rytate Ik! 9 vaL Po pietą naq I—£ n 
g * Vakarais nuo 6 Iki 9. K 
g 5W Broadway, So. Boston |

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. ,

(URMININKAS — Vincas Zaleckaa,
81 Mercer St., So. Boston, Masu, 

VICE-PIRM. — Antanas Rąstelis,
146 Bowen St.,. So. Boston, Ma?s. ■ 

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

.rjN. RAST, — Juoz. Vlntevlčfus,..
169 W. 6-th St, So,'Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Žaliuotas, .
307 E. 9-th St., So. Boston, Mum. 

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

D; L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą nedek I ' 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashington St., Boston, Mass., 6-tą v, 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na
rį q su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos prirašyti.

ŠV, ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI- .
* ■ ' - •

Elzb. Mlethlklenė, pirmininkė; 1 
44Cedar St,, Hartford, Conn.

Q. Labl.ckienė, vice-pirmininkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Gontu 

Labicklenė, Iždininkė,
44 Mndisnn St., Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskaitė, fin, raštininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn*

R. Pundzienė.‘prot. raštininkė,
19 Wakott St.( Hartford, Conn* 

šios draugijos suairlnkiinai būna kas 
antrą necleldienį kiekvieno mėnesio, , 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K* DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VI. Pfmlan«kn«, , 
314:1 8-th St..Tėt. So. B, 3335—M.

VICE-VIRM. —' .T. .Tavuša,
440 E. 6-th St, So. Boston, Mati, 

, PROT. RAST, — A. Janušonis,. . 
1426 Columbia Rd, S. Boston, Masu.

FJM. RAšT, — K. Kiškis, '
428 E/S-th.St, So- Boston, Mąš*,

IžDĮNINKAŠ — L. švagMls, - 
111 Bown St., So? Boston, Mass.

TVARKDATUS — P. LauCkit, 
393 K, Fifth St,, So. Boston, Ma**.

DRAUGIJOS nurašąs reikale
366 Brombvay,. So. Boston, Mas* • 

: Draugija savo susirlnklmtia laiko 2-t< 
iieūėltUenį kiekvieno ineuėslo l-mą vat 
po pietą, parapijos svetainėj, 492 H. ' 
Seventh St, So, Boston, Mass.

fe Šono bl< pašelpinss
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI, ; ; n

PIRMININKASJ. L. Petranskao, 
\ 252 'Goid ;St;4Šfū Būstotiį. Masa,

VICEUmRM. ** Kazys Atnbroža?, 
492 E. T-tk Stj Šo, Boston, Mass, 

;PROk ftkfe-“ -JuW Savickas, : / 
111 Bovven Su, So. Boston, Mass, ' 

FIN, RAŠTININKASX š^igidy* 
171 S t, So-, Bostonu Mas&

KAŠIKRIUSA7 Naudžiūnas, •
. 885 E. Brūadtvay, S. Boston, Kasai r ■ 

MARŠALKA ** X. Zalkls,
T TOinfield St, Sb.,.B®tQn, jįtisa,/ 

DrautijAjąiko sąMrinkimūs kas trorit 
iiMMdienį klejnrtm fflfinBio, 2-t| tnŪ ./ 
po plotą it, Petro partipijoi wtiij, W ' 

| & SttenBū Št,, South .Boėtoą*. Maik /
fc.

«

f

■

’l

*•

,t

A

T

'•'-1

Y

r' "

t

f

Z

J
i

d • 

k


	1923-05-24-DARBININKAS 0001
	1923-05-24-DARBININKAS 0002
	1923-05-24-DARBININKAS 0003
	1923-05-24-DARBININKAS 0004

