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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny- 

■ čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 

. net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes , 

7 Eegaiftne-til^is -sulaukti- spaudoa-- 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei . ir pajėgoms; Žmonių 
vadai, pirmiausia gi* kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

Orionai Amen/coa

Rymo Katalikų Šventa

Juozapo Darbininkų
p <v

Sąjungos.
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50,000 ŽMONIŲ BE
PASTOGĖS,

GADBUTIMMIRVErKS^
M ĖS VOKIETIJOJ,

i

Catania, Italija. Iš ug- 
niakalnio Etna. ėmė verstis 
lava ir užliejo didelius, že-! 

mes. plotus. Dėlto liko be 
pastogės 50,000 žmonių. U g- 
niakalnis Į padanges vemia 
dūmus, dulkes, akmenis. 
t)el dūmų ir dulkiu saulės 
nematyti.

Italijos karalius paskubė
ję iš Rymo į nelaimės ištik
tą vietą teikti ■nukentėjiv

• slėnis pagelbą.

ILDS. 8-TAS SEIMAS NEWĄRKE bininkn tėvas kun. F. Kemėšis,

ŽVANGINA KARDĄ.

Maskva. — Trockį, Rusi-
,s *

jos karo niinisteris kalbėjo 
metalo darbininkų kongre
sui. Jis sakė, kad Anglija 
ir Italiją pagelbėjo padary
ti Bulgarijoj perversmes. 
Sakė, kad karo metu Rusi
jos žmonių išlieta daugiau 
kraujo, negu Anglijos, žmo
nių. LTž tai. Rusiją pasių
sianti Anglijos buržuazijai 
bylą. ■ Trocld užsiminė apie 
susiartinimą su Franci ja. ■

Visas Newarkas laukia L. D. S. 
8-to seimo. Newarkiečiai savo 
gyvenime da nėra rengęsi prie.to
kių didelių iškilmių. Yra buvę 
visokių perstatymų# ir susirinki
mų, bet tokių, kaip kad bus 2G 
ir 27 dd. šio mėnesio, tai Newar- 
kui da naujanybė. Kitos iškil
mės būva tik dalinės — nepriden
gia pilnai gyvenimo principo; 
pastarosios, bus pilnos —■ talpys 
•tiesos, gėsio ir grožio idealus.

Seimas prasidės utarninko ry
te,, 9-se, su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis, šv. Trejybės bažnyčioj, 
kampas Adams ir Warwick gat
vių. Po pamaldų atsidarys sesi
jos šv, Jurgio svetainėje, 180 
New York Avė.

“ Garso ” redaktorius I«> Šimutis 
ir kiti.

Z-

VOS IŠSIGELBĖJO.

ManviUe, R, I. — Iš šv. 
Onos vienuolyno vos išsigel
bėjo 500 vaikų. Vienuoly
nas užsidegė ir labai apdegė. 
Aplinkiniai namai tąip-gi 
apdegė. Vaikai kieme be- 
žaizdaini degtukais sukėlė 
gaisrų. .

VAKARAI.

Pirmam vakare bus didelė puo
ta — vakarienė dėl priėmimo ir 
sustiprinimo dalyvių ir supažin
dinimo newarkiečių su garbingais 
darbininkų atstovais.

Apart gardžios vakarienės bus 
iškilmingas programas, kuris su
sidės- iš kalbų, žaismių, šokių, 
žavėjančio. Newarko žvaigždžių 
driliaus, ir įvairių kitokių painar- 
ginimų.

Antram 
koncertas, 
čižauskas 
Baltimore,
vaus apielinkiniai Solistai: M.- ►
Bradūnienė, R. Jurkaitienė, A.k
Verba, newarkiečiai; p-lė Dap- 
kiute iš Harrisono ir p. J. Spra- 
•naitis iš Patęrsono; vietinis šv. 
Oicilijos choras vadovaujamas 
gerb. vargonininko. S. Daunoro, ir 
Harrisono Birutės bažnytinis' cho
ras vedamas _ J. Odelio. k Reto, 
jauna didelė artistiška šokėja E- 
lena Bradūniutė žada išpildyti

vakare bus kolosalis 
kurį išpildys gerb. 

čižauskienė iš 
Taįp-gi daly-

ir M. 
Md.

NESTATYS NAUJO 
NAMO,

VTasliinytoU — Pašto de- 
partmėntas buvo ’ pienavęs 
Bostone statyti nauja cent- 
l’ali pašto namą. Bet pienas 
virto kitaip ir vietoj naujo 

- senasis - bus taisomas ir tam 
bus išleista $6,000,000.

KELRODIS

Atvažiavusiems ant Penn. sto
ties reikia imti Kinney karą, su 
žymę “Elm St.” ir važiuoti iki 
Adams St., išlipus iš karo paeiti 
dešinėn vieną kvartalą-iki New 
York Ave._, kur yra šv. Jurgio 
svetainė, ir ant Adams, tarpe New 

i York Ąvę. ir Warwick St., klebo
nija. Taipgi galima apsistoti. D. 
Janulionio studijoje^ kampas Wal- 
nut ir Adams gatvių. . Nuo Penn- 
sylvania ir Centrai stočių galima 
ateiti ir pėstiems, nes nelabai to-' 
Ii ir neklaidų. Nuo abiejų stočiij 
reikia eiti Ferry St. iki Adams St. 
Pastaruoju einant dešinėn pasiek
site viršuj minėtas gatves. Nuo 
Lnckawana . stoties tai reikia 
imti Broad karą, su žyme “Ir- 
■wington,” ir važiuoti'ik Market 
St., o ant Market St. .paimti Kin
ney karą, su žyme “Elm St.”

P. S. Važiuojantiems Centrai 
gelžkeliu reikia išlipti ant Ferry 
St., ne ant East Ferry. . -

BUTAI

Prieinamiausias viešbutis, ne
poniškas — The Jefferson Hotel, 
prie Penn. stoties,' kiti ir geresni 
yra ant Broad St., o labai geras 
ir brangus ant Park PI., The Ri- 
bert Treat Hotel. Privačius žmo
nes, lietuvius nurodys seimo ren
gimo komisija. Anksčiau atva
žiuosiantiems galima apsistoti ko
misijos nario D. Janulionio studi
joje%

Laiškus, telegramas ir kitus 
1 siuntinius reikia adresuoti L. D.

S. 8-tas seimas, 180 New York 
Avė., Newark, N. J.

Presos Komisija.

PhiĮaclelphia, Pa. Iš 
Europos sugrįžo prof. Ho- 
mer L; Morris išbuvęs tenM 
du menesiu. Jis sako štai 
kij: ' ■

“Padėtis, kuri įvyko Eu
ropoj dėl francūzų įsiverži
mo į Vokietijos Rūrą, pada
rė patogią dirvą . komuniz
mui platintis. Padėtis kas
dien blogėja. Francijos nu
sistatymas link Vokietijos 
gali Įstumti Vokietiją į ko
munistinę revolnieij ą. Pran
cūzams įsibTiovus Vokieti
jon, markė ėmė greit pulti 
ir kartu produktų kainos ė- 
mė kilti. Tas pasunkina 
žmonėms maisto , pirkimą. 
Dėlto per pestayasias dvi 
savaiti ištiko daug maisto 
■riaušių, šitos-riaušės- kĮla 
vien. del maisto pabrangimo, 
bet radikalės partijos tą pa
naudoja komunizmui platin
ti. Ruhro krašte bloga dėl
to, kad francūzai veik pa
naikino policiją. Todėl žmo
nes neapsaugoti. Kuomet

mūšeš^lqIa7Aai^iAra~įanT 
tvarkos vykinti. Prancūzų 
kariuomenė nesikiša į riau
šes, negina užpultų krautu
vių. Francūzanis patinka, 
kad tokios riaušes kila.

“Kai francūz.ai užėmė
- *• ■ ■ .

Rūrą, tai jie Įsteigė valgyk
las biedniems. Vokiečiai jo
mis nesinaudojo iš savęs pa
garbos. Bet ilgainiui tomis 
valgyklomis ėmė naudotis 
vokiečių bomai ir valkatos. 
Iš idt.ų Vokietijos dalių bo
mai pradėjo keliauti į Rūrą' 
kad pasinaudoti. francūzų 
nemokamomis valgyklomis. 
Dieną jie gauna nuo fran- 
ėūzų du kartu pavalgyti, o 
naktį turi laisvę rubavoti ra
inius gyventojus. Kuomet 
pasicilro proga apiplėšti 
krautuvę, tai francūzų už
laikomieji bomai vadovauja 
rubauninkams.”

4-—Toliau prof.' Mdrris aiški
na, kad vokiečiai esą pasi
ryžę tęsti pasivišką pasi
priešinimą, išskiriant komu-' 
ristus.- Bet ar ilgai ir tvar
kūs žmones išsilaikys tvar
koje, kuomet hadas : ims 
smaugti.

* '

Darbininku kooperatyve spaustuvė-
tai mūsų aušrinė, žadanti skaistų gyvenimo rytų. 

Josios Šviesos spinduliai apšvies, ir sušildys išeivijos su-, 

varg’usjas širdis. Ji išmokins mus teisingumo ir broliš-
. ■ • <. .

kūmo keliais eiti.

Kapitalizmą griauti gali tik'tas, kurs savo- širdyje jį su

griovė.

Jei svajoji sukrauti turtus iš kiti} prakaito — esi ne ko- 

operatorius, o .kapitalistas, nors gal ir plikas esi, kaip 

tilvikas.. Pirma atgimk, savo širdyje, tai paskui gali va- 

dinties kooperatorium.

♦

. Pastaruoju laiku kai 'ku
rie Lietuvos žydai pradėjo 

ją prieš Lietuvą,’ sknsdamie? 
si, kad čia žydai esą. baisiai 
persekiojami, jiį teises lau
žomos, visi pažadai jiems 
nepildomi ir tt, žydų Dele
gacijų Komiteto storokas 
Biuletenis leidžiamas Pary
žiuje š. m. gegužės mėn. 15 
d, pašvęstas išimtinai' taria
mam žydų persekiojimui 
Lietuvoje. Jame figūruoja 
daugiausia buvusio žydų mi- 
nisterio Soloveičiko, S. Ro- 
zenbaumo ir Garfunkelio 
kalbos ir argumentai. Prieš 
Lietuvos Vyriausybę ir ats
kirus jos narius paleista vi
sa eilė šmeižtų, kurie gali 
būti kriminalinių bylų ob
jektu. . Komisija vedama 
daugiausia tikslu diskredi
tuoti pasaulio akyse Lietuvą 
jos vyriausybę ir visuomenę. 
Pamatinė premisa, iš kurios 
išeina biuletenas, yra paim
ta iš prof. Voldemaro 
Straipsnio, kuris čia visas 
prancūzų vertime paduoda
mas, ir kuris turįs konsta
tuoti, kad Lietuvos atstaty
mas esąs kuone vienų žydų 
nuopelnas, už kurį Lietuva 
atsimokanti. žydams jų tei
siu laužymu ir persekioji
mais. Faktų, kur tos teisės 
laužomos ir kur apsireiškia 
persekiojimai. Biuletenis 
rengia padavinėti arba pa
duoti tokių, kurie nieko ne
įtikina, tačiau visas tonas y- 
ra griežtai agresingas ir a- 
lermuoj antis. Artimiausiu 
laiku apdūosinie platesnes 
ištraukas iš Biuletenio, ku
rios parodys, kokių priemor 
nių griebiasi kai kurie Lie
tuvos žydai šmeižtams ir in
sinuacijoms prieš Lietuvą, 
kurioj jie gyvena ir naudo
jasi visomis teisėmis plačiau 
negu kurioj kitoj Šaly.

► f Į Z ' ►it *

*
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atsiradus gamtoj žaliumy- 
nų, maži ‘hibagttčtai" pnk- 
lijasi su gėlėm. Kiekvieno 
pareiga yra tokiems ubagau- 
-tojams-4HdAunU 
džiuj yra užsiėmimo ir duo- 
iios. . ’

(Kauno “ Laisve ”)

DIEVO KŪNO ŠVENTĖ 
KAUNE. ’

TURTO 
NORMA

i ■ Knygute yra didelio for
mato (5x10) 68 pusi, popie
tes viršeliais. U. - ;

: f KaitįaU tiktai -45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

'Reikalaukite pas: ?
“DARBININKAS’’

366 B’way, Boston 27, Mass,

V
v

dalį programo,- kuris, bus labai 
žavejantis kiekvienam .sp&ktah- 
tui, nes kitos lietuvaitės su tokiais 
neišmatuojamais genijališkhmaiš 
nebuvo ir nėra. Žodžiu sakant, 
pragTamąi pilnai kiekvieną užga- 
nėdins. . - v-- ---.; <

• DIDIEJI SVEČIAI
Yra užkviestas ,. didžiai

Liet, atstovas VUčarneckis.. Bus 
tik ką iš- Lietuvis, sugrįžęs, mųins 
gerai žinomas, garsus ’ kalbėtojas,

SPROGO B ANE A.

tge.rb.

ATieftita, Kau. Amer- 
ięau Stato Banių kuri buvo 
stipriausia šioje valstijoje 
subanlčrutąvo. - Toji. • banku 
buvo pinigų investinu- 

Ail- žibalo biznį ir ton praki
šo.17 į)el Aito prakišinio ban
ku tiu'ė j o sprogti. . ...

f PRIEŠ.PIIOIIIBICIJA-
• '<

. t

Tucker’io bilių, ; kuriuomi 
paniukinamas proliibicijos 
vykiniino Įstatymas valsty
bėje.

Dilius pasiųstas senatam 
Nežinia, kaip ten jis bus su
tiktas.

A

TAI. BENT PIETŪS.

T^ariiington, — Atsistaty
dinusiam pirmsedžiui tk 
Sliipping. Boardo Tiberi D. 
Lasker’iui buvo iškelti pie
tūs? Tokių pietų nebuvo šio-:

»

■i. .

1-
31 dieną gegužio 1923 m. 

Kaune Įvyko iškilmingas su * 
procesija- ap vaikščiojimas 
Dievo Kūno Šventes. Kaip • 
10-ta valanda ryte Į Kauno 
Baziliką susirinko visos. 
Kauno. parapij os su savo 
procesijomis apie 10 valan
dą Bazilikoje buvo laikomos 
šv. -Mišios, pasibaigus mi
šioms,: kaip 11:30 -vaL pra- - 
sidėjo procesija; •. IŠ Bazili
kos iškilmingai su šv. Sak
ramentu, procesija maršavo 
Didžiąją Vilniaus gatve iki 
Seimo bažnyčios, kur buvo 
atskaityta Evangelija, iš ten' 
procesija ėjo prie Saritkų^ 
bažnyčios, kur buvo atskai
tyta antra- Evangelija ir to- 
liaus procesija ėjo Laisves 
alėja iki Įgulos bažnyčios, 
prie Įgulos bažnyčios buvo 
atskaityta trečia Evangeli
ja. Procesiją ir pamaldas 
vadovavo jo Ekselencija 
Vyskupas XX dalyvaujant 
Kauno pralotams, kunigams ’ 
ir klerikams. Laisvės Alėja * 
ir Didžioji Vilniaus gatve, 
kur ėjo’ procesija, visų ki*i-' 
kščlonių namai buvo pa
puošti puikiais šv. paveiks
lais,, gėlėmis, vainikais h* 
žvakėmis. Ypač reikia pa
stebėti Lietuvos Ūkio Ban
ką, kuris puikiausiai buvo 
pasipuošęs kaipo krikščio
nių Įstaigą, gyvomis gėlo
mis, šv. paveikslais ir ža
liais vainikais. .Procesijoje' 
dalyvavo daug žymių r Kau 
no inteligentų, dauguma 
Lietuvos Universiteto pro
fesorių ir studentų. Kaunu 
gdtvės paskendo nnniosc 
žminuų. skėrsai gatves ne
galima buvo pereiti. Kau
no gyventojai dar neatme
na, kad kada nors buvusi 
Kaime tokia skaitlinga pro■ * 
cesija. Ši iškilmė plačiai 

j apibudino ImkšiBoniškus
jausmus žtnonni Širdyse ir 
ji išsiliks ilga atnuiitirni 
kiekvieno krikščionio daly
vavusio iškilmėse širdyje. 
&ita procesija parodo, kad 
inūsų tauta yra stipri kri-. 
kšČKmiškoj dvasioj ir

v .........  . pranta 'savo ImkŠčionBkas
džių, kur buvo 50 šoferių. Augusių Btieatdin rankom, pareigas. 
Pavogė $3,000. ? . išmaldos prašančių. Dabar,

PREZIDENTO RTNEI- 
. MAI. .

Wasliinyton, D, C, Birže
lio 16/1923, (L. I. B.). Lie
tuvos Prezidento rinkimai 
atidėta birželio 19 dienai. .

(Galima spėti, kad Lietu- 
'vos prezidentu bus .išrinktas 
dabartinis gerb. A. S tulgins- 
kis)

y je gėntkartčje.; 'Pietavo tik 
, y \ 'Mudišoth -X Scmw- IS-ąsmenųū • 

oyįąbąr jau jąokslininfcaę, D,r,Ka»Anojilėgisliilūros' rūmai di- buvo prčž. Harcltng;" . Vien 
-Fakstaš.balsų ; pravedė’ papuošimams išleista įlOCtū.

i Taiii<vslv:lieiU;je

12 BANDITŲ ATAKAVO 
GARADŽIŲ, - ;

L Nvw Toriu-r 12 ginklu(U 
iii banditų užatalmvo garą-

• . SauŽudyštės. epidėmij a
pas mus plečiasi. Prieš Sek
mines tą savaitę Kaune mė
gino nusižudyti 4 moterys, 2 
mirė, dvi liko gyvos. ; ,

Karo pasekmės payeiku’ 
sios į žmonių dvasinį, gyve- 
nimų, tebeveikia. Lietuvoj 
duonos1 užtenka, tik paskm 
tinis tinginys' gal badauti, 

ne mieste, tąi sodžiuj 
darbo ir duonos iki-valiųv .

J&kmnikai skundžiasi 
■neturį- piemeųų vasaros ine- 

; tu, gyvulius ganyti, b mieste 
I kasdien sutinki mažų- ir už-

. Lynas.
tu : . j

..™», -irt.t. 
diena Šv. Mišios bus laikomos
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U Bouth Boeton’o utarninkalM, 
ghWĮtia lr irabatonita. laidžia Am, 
tattvnv Hymo Kataliku fiv. Juozapo 
Oapt]*KQ STŪKSĄ. ’

PU £ R EINI N- K A S ” 
įTBffl Workeb)J

||Eiai LįHUAHiAir r»i-WixxLY Papik. 
| ; EnblliihgKl every Tuesday, Thursday, 
ik*
v'ftM Baturday, by St. Joseph’s Lrrafr 
£ DAigAM B.O. Abhooiatiok- oy Labos.

■r.iį i į 1 .1 . 1
Becond-class matter Sept.

ttie post offiee at Boįrfon, 
the AįtMf Maren.\3/1879.” 
f<jr /malllng/at.Bpcęlal rate

G K poetage provltled for in\$ectlon 1103, 
Act of Oct. 8,1917, authorlzed pn July 

%12,1918,’’

y
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Ii ; ’ r ''5 
f* "Entered
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ARILGAITAIP TĘSIS
' • I .— h- *

Suv. Valstijose nuo kraš
to iki krašto, skersai ir išil- 

.[ gai darbai visose pramones 
•vi * • "KT 1 -.»1,
Įs
! visuomene iš to žinoma gali 
j džiaugtis.

ji Kuomet viskas eina gerai, 
I kuomet uždarbiai pusėtini, 

tai darbininkai -neretai sau 
| pasivęlija perdaug. Bet dar- 
į bildukai privalo atsiminti 

apie taupumą ne vien ne
darbo metu. Dabartine ge- 
rovė gali ilgai nesitęsti. Vėl 

Į nedarbas-gali kilti. Kas da- 
p bkr išlaidus,: po metų ar ma- 

žiau turės gailintis.
. Netoli prezidento rinki- 

į mai. Tada yra nepastovu
mo laikas. Gali atsitikti, 
kad jau 'ateinančią žiemą 
ims darbai mažėti;

>4

į •* šakose eina gerai. Nedarbo 
niekur nėra. Darbininkai ir

t

jos marke vejasi Rusijos 
rublį. Brąncūzai, įsibriovę 
Į Vokietijos Ruliro provin
ciją, ten tebesėdi ir tebe; 
smaugia vokiečius. Ten te- 
beina karas tarp kareivių 
durtuvų ir angliakasių pi
lnų.- Ar pikos ar durtuvai 
laimes? / •

Prancūzai nusistatę Vo
kietiją prismaugti, kad ji 
neatsigaivintų per gentkar- 
čių gentkartes. Prie to ei
na nei kiek neatsižvelgdama 
į pasekmes. Nelab senai 
Vokietijos kanclicrlus Cuno 

siaymaistas ’del suspaudimo. 
Dabar sugrįžęs iš Europos 
prof. Morris. tą pat sako.

Pranei jos . militariznias
Europą stumia į prapultį, j 19. s 
Krizis gal jau ir netoli. 20.^

- > ■■------------------ - ——— ------- - —-——.1—21.—Jtn~<is—Juokeis— ----- - —-
/

Jasaitis Domas 
Jočys Petras 
Jerinas JcvtichijuS - 
Kardišiauskas Andrius 

. Kairys. {Steponas 
Kindcris Rudolfas 
Kromcris Henrikas 
Radis Nikodemas 
Krupavičius Mykolas 
Kosarskis Kalikstas 
Karoblis Vincas ’ 

• Kregžde Kostas 
Kaganeinaiias Josclis 
Kvieska Vincas 
Laikūnas Liudas 
Lapinskas Ignas 

' Lumbis Pulgis 
Liutykas Boleslavas 
Markauskas Mečius 
Mikšys Peliksas 
Natkevičius Ladas. 
Oleka Kazys 
Plečkaitis Jeroninias 
Petrulis Vytautas • 
Pūrenienė Liuda 

’ Rinkevičius Stcponay.. 
Rogalis Augustas 
Valaitis Jonas 
Rozeiibaumas Simonas

NETIKĮS UŽTARAVIMAS
Kai Lietuvos miestuose 

anuokart buvo išdegutuotos 
žydiškos kalbos iškabos, tai 
tą nei vienas Amerikos lie
tuvių .laikraštis neužgyrė. 
“Naujienos” netikėtai prie 
to klausimo vėl sugrįžo. Nu
rodinėja^ kad prievartos 
keliu negalima lie.tuvinti 
Lietuvos miestų. Ir štai pa
galios ką pareiškia tas laik
raštis: “Kitąsyk lietuviai 
kentėjo Rusijos carinės val
džios priespaudą ir jie, visai 
teisingai, protestavo . prieš 
ją, Bet nejaugi- galima 
■geisti kitoms tautoms to, ko 
mes negėidžiame savo tau- 
tai.” .

. Skirtumas tarp carines 
valdžios spaudinio lietuvių 
ir Lietuvos spaudimo ir per
sekiojimo žydų skiriasi taip, 
kaip baltas nuo juodo. Pir
miausia Lietuva buvo caro f
valdžios neteisingai pagrob
ta. Caro valdžios atėjūnai 
smaugė lietuvius, o žydai y; 
ra atėjūnai Lietuvoj ir kai- 

Ipo atėjūnai jie Lieutvoj tu- 
: ri daugiau laisveš, negu bite 
: gurioj kitoj. Šalyje ir už tai 
? Lietuvai atsidekuoja žydai 
u biauriau, negu kilę kuriai 

kitai taūtaif. neduodančiai 
žydams tiek laisves.

Lietuvių netaktą Nau
jienos” pastebi, ,b žydų iW“ 
dėkingumo ir . pricŠvaĮsty- 
bingutno nemato.

i
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Vyriausioji Rinkimą Komisija šiuo skelbia, kad 1923 m, gegužes 

.. .. .. 12—13 d. išrinkti Seimo narias šie asmenys:

UŽSIĖMIMAS .
Visuomenės darbuotojas 
Darbininkas 
Universiteto, docentas 
Ūkininkas 
Laikraštininkas 
Šaltkalvis 
Juristas * ’
Žydą Cėnlr. Banko Dirckt. 
Kunigas 
Gydytojas ’ '•
Žemes rikio darbininkas 
Universiteto profesorius ; 
Pris. advokatas kj\ • ■

< ELyi'ek\H^& 

Gydytojas A 

Mokytojas . •
Mokytoja - - -
Gimnazijos mokytoja 
Gydytojas .
Visuoin. darbuotojas

- Uldmnkas- 
Medikas 
Buv. Seimo, narys 
Ūkininkas 
Mažažemis 
Inžinierius 
Visuomenes darbuotojas 
Gelžkclie-tis. . ,
Visuomenes veikėjas 
Liet. Kis Deni. Bart. Pirm. 
Inžinierius

55 Juristas
26
37
33
60 .
45.

' 31
39
31
30
30
40 

. 35
- 33 
'35
42
43

- 29 '
64 ■ 

r 33’ 
.48 

' 35-'
27
39
47
.56
43
54
36 '
25 •
37
30
00
37
37
44

Kr. PAVARDE ir: VARDAS 
L
2.
3.
4.
5.
G.
Y

Ainbrozaitis Kazys 
Aleliūnas Tadas 
Bistras Leonas 
Budzyiiskis Viktoras 
Bielinis Kipras 
Beržinskas Viktoras’ 
Butkys Adolfas .

8,. Brudnis'Aizikas 
Dagilis Juozas

• Draugelis Eliziejus 
Daukšys Jurgis >- 
Eretas Juozas 
Idmrelšteinas Ozerąs. . 
^rmnkelfeMyhfV^syyę*/ 
Gri nius Kazys V 
Galinis Vincas 
Gvildienū Emilija 
Galdikiene Magdalena 
Jokantas Kazimieras 
Josiukas Petras

9.
•10.
1L
12.
7»>Ir n „

: 14ė^
15. 

. 15.
17.
18.

$ 
i . į 
ti

AMŽIUS
31
50 ’
33
35
35 ’
45
59
.34 ’
33
35
35
27
59

55
. '25

35
31
41
27

—45—
26

’ 28
48

. 29.
.45 
4f

1 43
23
38
51

‘ ' ■' ■ « •-. " ■ 7* I učiv

VII-TAS GIEDRINIM -
SEIMAS • J

Šiuomi turiu garbes pa- 28. 
reikštų jogNIDtas Giedri- 29. 
ninku. Šeimas įvyks liepos- p°- 
Julv 27, 28 ir 29- dd. AVor- 
cester,, Mass. ’ •

‘Kviečių visus dalyvauti 34. 
seime ir konstaiituoju, kad p5- 
šis kongresas bus labai svar- 
bus, nes reikės išrišti daug L’’ 
gilių klausimų, kurie, jei! 39. 
sėkmingai pastatysime, ga- 40. 
lės . būti išeivijos. aureole. 41. 
Kiekvieno rimto klausimo 42> 
gvildenimas reikalauja_tvir- 
tų pajėgų. Tad-gi stėngįi- 
įneš lųiodaugiausiai susi- 49. 
rinkti ir visus patielduosiusį 47. 
klausimus rimčiausiai išdis- 48. 
kusuoti. ■ I 4')-

50.
51. Robinzonas Jokūbas 

Rtinipelis Vincas 
Rianka Sikstas • 
Raulinaitis Pranas-V ik t. 
Radzevičius Pranas 
Staugaitis Antanas " 
Staugaitis Justinas 
Steponavičius Jonas 
Staugaitis jonas 
Skipitis Rapolas 
Skyrius Juozą* 
Sleževičius Mykolas 
Starkus Zigmas- 
Sugintas Antanas ' 
Šmulkštys Antanas 
šilingas Stasys . 
šlovė.P-ranas

i/.

Neužsinlokėjusieji. ąrba ir 
nepriklausantieji, kurie no
rite būti giectrininkais ir|. Su
dalyvauti kilniajame seime, 
pasirūpinkite narystės pa- 
rcigas atlikti — prisiųskite į7* 
duokles; suspenduotieji ne- 5,3. 
turės balso. \ . ■ ' 59.

Valdybos ir komisijų na- . go. 
riai prirengkite savo meti- G1- 
nūs darbuotes raportus ir 
pateikite' juos seimui.' -(.£

Kuopos ii* pavieniai 11a- 65, 
riai tvirtai pagalvokite apie gg. 
organizaciją, . pagaminkite [ 57. 
daugiausiai įnešimų ir pa
siųskite juos, jei patys riebu-1 
site, 
jai.

no- <J»u.

šaltiniai. Toji gi lygybe’ apie kurią svajo
ją soči jai Lstoi,- būtų ne kas kita, kaip tik ly
gus visų žmonių* skurdas bei vargas.- Iš to 
viso aišku, kad. soči jai izmo prasimanymas 
(iš visų nuosavybių padaryti vieną bendra 
i tin tą., reikią griežtai atmesti, nes, pirma, 
jis kenkia tiemSjdnii’iiųis Tcnkiądąhą.n pade-. 

L- HieŠibįįįs įgnįkj,a)į/žm<>*\

dat4M<itės?’ (Cm. i,W). - ’ v' teisei ir trekia, jis išltraipo tikri, vai- Ų
. v • , , • . stvbes priedermiu suprafima bei drumsčia v

Kir, pamatas šeimynai arba naminei ’. v < , ' m/ė tat 1^ r. • ta4 rn, , . v v ... piesąją ramybę. Todėl, norint padėti liau- •
draugnan liesa, tai mažutėle draugi ja J r,< - *, .* •-. » *. , ų x. .. z v ta u tau, reikia pji'iiuąusia laikytis kairio tai-ic i.via ciaUgiją, ji suk šile uz y s y Lyties, kad’-atskiim žmonių nuosavybes yra’ 
ir per tol pnyaJo tetr savas teises U pta;e]ieamra. . Tai'vastebęj(>

valstybes,. Todėl jei, kaip prirodem, nuo-Į- . • .
suvyta-teise yra atskiram žmogui įgimta, Ui. thcraK UARMNINKV KMIW 

tai jis privalo jos Jiiiūti ištapdamas šei- . ...............MO IŠ.SI’IIENMMAS.
mos galva; net priešingai, toji teise tik stip- . , r ’ ‘
rėja, kai žmogaus asmuo šeimoje 'lig praši- t.. KATA! AK U BAŽNYČIOS BENDRADARBIAUT- 
plečia. IMgmiti-es tvarka griežtai, reikalam Į 
Ja, kad' šeimos levas pafupinių, visa, - kas 
gyvybei užlaikyti ir šiaip gyvenimui yrą 
reikalinga tiems, kuriuo;-?jis pagimdė; pa
ti prigimtis įdėjo žmogui noro patiekti sa
vo vaikams, visa, kas reikalinga, kad, gy
venimui nevisacl tikram .esant,, jie. galėtų 
dorai gintis nuo skurdo ir vargo; nes jo 
vaikai tai lyg' jojo paties atsikartojimas. Hi
tą savo priedermę jis tvatiiks, kai turės nuo
savybes ir galės ją palikti vaikams. .

Kaip kad valstybe, taip lygiai ir šei-1^ tylėti šitame reikale reikštų tiek, kaip ir 
ma, kaip .minėjome,.- yra tikra draugija ir priedermę apleisti. . .
rakinsi, savo atskira, būtent, tėvo valdžią. * Žinoma šitoks klausimas reikalauja' 

■•.TocIėlfai'šėmia^tiH bent lygių su valstybe darbo bei pastangų ir kitų žmonių, būtent,, 
teisių,. — žinoma, • ncĮieržengiaut tiesioginio valstybės vadų, darbdavių ir turtuolių-, paf- 

■ šeimos tikslo užbrėžtų ribų — rinktis ir galiau ir f)ačiii darbininkų, dėl kurių čia ■ 
vartoti reikalingų priemonių savo sveikatai ginčijamasi. V ištik, ne kiek neabejodami, 
ir teisėtai laisvei ginti. Pasakėm bent tvirtiname, kad. pašalinus nmę to darbo 
lygių teisių, .nes šeima yra sąvokoj ir Bažnyčią, visos žmonių pastangos liks be 
gyvenime pirmesne negu valstybe^ už- vaisių. .Ir tikrai.Bažnyčia, semdama moks- 
.tat iv jos teises bei priedermes yra pirmos- lą iŠ Evangelijo j, gali tuo mokslu tą kovą 
ties ir žmogaus [gilučiai artimesnės, deigu arba visai sustabdyt i, arba,, pašalinus žiau- 
atskiri piliečiai ir šeimos,, prisidėdami prie vimiųs. Ją bent sųšveliįiiiti; toji pat Bažny- 
valstybes iš jos turėtų tik nuostolių, o ne čia stengiasi savo dėsniais ne ’ tik šviesti 
iiaudosy ir savo teisių suvaržymo jųjii gyni-1kiekvieno žmogaus protą, bet ir tvarkyti yi-, 
iuo vietoje,. tai greičiau reikėtų neapkęsti 
valstybės, o ne jos noreli.

I > (Tęsinys) '

turi, be abejo, laisves, pasielgti, kaip tin
kamas, t. jv ar, eidamas. Kristaus patari
mu, laikyti amžiną skaistybę, ar vesti. Ir 
jokie žmonių įstatymai negali žmogui nei 
atimti tos jam igiuitos teisės^ nei varžyti vy
riausio moterystes tikslo,. paticsADieyp' pa- t 
Mųiio jyM'tįž/ųjy
daugjidiites.” (Gm. m

£

Mažažemis
Rabinas * . ’ .
Glmnazijis mokytojas 
Ūkininkas
Ūkininkas'
Buv, Seimo narys 
Inžinierius
Advokatas 
Vetcrinorius
Kariškis
Teisininkas
Mažažemis
Ekonomišias' ’ ’“"
Advokatas
Ūkininkas .
Bugalteris ' ’
Visuomenės darbuotojas 
Žydrę Taut. Taryb. Pirmin 
Pris. adv.. padėjėjas 
Kepyklos darbininkas

■ Koperatininkas
Daktaras
Ekonomistas
Valdininkas
Kanauninkas
Kunigas •’
Gydytojas
Advokatas
Ūkininkas
Pris. advokatas
Gamtininkas
Teisininkas
Kunigas- .
Juristas
Ūkininkas

L’

• V

MAS.
f

- a) Be rcji gijfj,'-; ; r Bktb///ržo.b‘.'f/frrūb?ūiZiV/ 
Į lihlttsihiaa ueiijrišanKts  ̂ •

Turėdami tam pilnos teisės, Alės drą
siai imaniies tai nurodyti, nūs svarstomos 
klausimas yra tolis,- kad be Tikybos i r Baž
nyčios pagelbos negalimas joks lemtas jo iš
rišimas. Kadangi religijos saugojimas ir 
visų Bažnyčios 'žinioj esančių priemonių 
vartojimas yra pirmiausia Mūsų rankose, ■

įsą gyvenimą.bei papročius; toji put Dažny- • 
čia gerina ir pautą darbu žmonių būvį, steig- • 
dama daugeli ji ms labai naudingu įstaigų: 
jHmkšle-t rūksta, kad. visi luomai, sujun
gę savo pritylama i r jogas., padėtų, kaip ga
lima geriau, išrišti darbininkų klausimą; 
ji mano, kad tam tikslui atsiekti turi būti 

|.lcidžiami įstatymai ir naudojama vyriau- 
yhes gylę. ■'Žinoma, užlaikant išmintiugą .

x

Šukys Kazys 38 Gclžkelietis
Volfas Sulhnas • ' . 45 ■ Visuomenes darbiu
Toliušis Zigmas . • 32 Juristas
Tornau' Aleksandras .27 ■ Savy va Idy kini nkas
Tumėnas Antanas : 42 - Teisininkas
Volkovickis Kazys ■ • 26 Valdininkas ’
Vilimas Adomas . •35 Kunigas
Vailokaitis Juozas. 43 Kunigas
Z akar e v irius Vincas ‘H> Kopcratimnkas
Žygelis Balys * ■/ O'T . 0 r Mokytojas
Žvirgždys Valentinas ęDailydč

i.ias

Pirmininkas (pas.)- K Leonas.
Nariai (pas.)

VI. Mačys,. S. Petrauskas,
R. Kancleris, K. Jokantas,

Į -68.
(59.
70.
71.
72. 

Petras P. DaųzūirdisĄ 73,
Gied. Centro Biriu. 74.
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KALTU. S' 
I I .

. » I

N c tu York. Amerikos 
negrų vadas. Garvey vadina
masis juodasis.Mozė, rastas Originalui aiatinka: 
kaltu apgaudinėjimo šeri- ’ • Virkuticne.
liiitkų ’ • Vyr. Įtink, Koim Sekretorius.

Garvey buvo Afrikos juo- h== 

dosios respublikos prezideii-Į • I |ĖTjIVĮ AI IIARRINIHOI' ’ ATMINKIT0 • -
tas ir Black Star Line ko-m- LILIU ■Iru UHiiUlI a j ?. 1 IĮ t -

panijos vedėjas. Kad “Daibhriukas” jau parduoda Lietuvos pinigų—Ii-:
rr rDr rrA«n - tų perlaidas ir savo• Raugams- darbtadvams suteikia. 

. UPjYPY POJLčJ). -V , : m . . .. -4 T , ta
_ ______ patiųnavmią. Tai-gi.visi tie, kurie iiorite, 'kad J ūsų

Jis dabar yra tųrtiųgiaiu. siunčianli Lietuvon pinigai patektų į Jūs ii giminių r au- 
sins žmogus pasaulyje. [tas, ..visuomet ta'eiykitės pas ‘‘D'iKBiNENKĄ,” jisai: : 
turtas apkainuojaiuas W visuomet nuoširižiatjuinspiaimuius. \ 
(toli ir 750 miliomj doleruj,>a{silįnlęite klttl ‘.Uarbiiimfas” yra Jūsij. 
RoekeMler’iS <&us iUmdžiAUSIAS DUVUOAS. /y y ,
ni'4'ą išdalino. IiilKĮarįiigieiuš: giusįįĮmi pinigus ai- Idausdami litiį feainij visuomet adre"' 
tikslams, o.buu “juodai to-stlo]dte'ioHlais fept'• : V : , K . - k
Tuu” pasiliko 'tik 300 nulio . ■ v ■ \ , ų o'T f ’ ‘
,,,, ' b .. ‘DABB ĮNINKĄS,.

: ‘Kito. Įtiekė tuos teta West Broachvay, ... . . BoąfaĄS^asp

tus daug inaž. f 20 uudų. Jo 
kumpam ja pradėjo da rba sir 
kapitalu .$10(),(i(10, -b dabar, 
•tik .ęasli turi aplę .160 nulio- 
|nų.‘; . Tųta' ■'

H tbnr 4 ei; Kurdas lįkįų prezi-
L OOŪ markių. Taigi Atokietv dtaK liūtų tiirthigiatv

I . . - . '

seimo rengimo komisi-

■.

•%

i

B - Kiminūkūm • .•Voldetl j oų 

|P marke dar smuklele j o.- Dą-

y

• yę lan&Vjjtnf ajj joj W ’njwĮ»ny k

<i[lADD1MIMVr”
- ’ ¥

c) Kada v/jt’iauniįlfč [rgali kiįiis į itt iiiios 
reikalu*?• ••

. Didžiai ir pavojingai klysta, kurie no
ri, kad-vvriausvbė savo nuožiūra kištųsi į’ 
vidujinįšeimos gyvenimą. Žinoma, jei ku
ri šeima randas didžiausiame skurde ir pa-| 
ti iš tos-padėties išbristi nesugeba, tuomet kai Ką. . .
teisinga yra. kad valstybė tokiuos atvejuo- , . F1. „ v. „
se padėtų, nes atskilos s.eimos juk yra pa- . ' z 1 *
čįos valstybes dalys. Vyriausybe privalo Visų Įiirma reikią pripažinti, kadžnm- 
tai. daryti ir tuomet, kada šeimoje esti la-įguš turi nešti savo naštą: negalintas yra da
bai niindžįojamos savitarpio teisės, '.pade
dant kiekvienam atgauti savo, teisių.. Tai 
nereiškia prisisavinti piliečių teises, het tik 
jas apginti ir į tat virtini i teisinga bei priva
loma globa. Bet vyriausybę piivalo tuo ir. 
pasitenkinti, nes, peržengdama tas ribas, 
ji sulaužytų prigimtąją šeimos teisę. Tėvo 
Teises yra savyje nepanailviniunos iy nū .val
stybe negali jų pasisavinti, ms tos teises, 
kaip ir.žuronių gyvybė, plieina iš vieno šal
tinio. ’ “Vaikai yra iielyginant savo tėvų 
:dalis*’ ir lyg .jųjų asmens išplėtimas.. Ir 
Tiksliai kalbant, jie stoją visuomenei! ir vai- 
štyhėn-patys betarpiai, bęt šeimynai, .ku- 
rioje gilta tarpiu’nkaujant. . r.Vos'pačios 
priežasties dūliai, būtent taad vaikai jau 
iš prigimties yrą tėvų dalis.. .. jie lita te- 
ta gta)j, kolei jiė patys nepradės vaįdy- 
ttaavūprotu ir sąvo valia?’ usv.-fLnų X1 

a į«L Metalistai taf ata Vita 
>iį. šeiinų-gyveūiąią k daužo teisybę,;jei, 
bašalitie tėvu glob'ą,- patreda valstybei glu.

■J1 : > *• - *-

boti/- . '~z e ; 7.- y . . • \ ■ y < . ■
■' ‘Bet lutairteta neteisybės labai ■aiškių 

koks taūsiita ir taus Tišardy nms 
durtMtiĮli' iš šitokio ?tajajixtų tvarkynm. 
Suta ir .milkėnvųtmn piliečių.verguvė su- 
ųlarpta tiavydąš, mTiasittajnitmV' ir ta’ 
santaika taštal iopiokslū vaisius’.. 'Atėmus.' 
žiiibgm-1 ai, • ta jnjt > siunaiiumą bei ta’bš-

lykas mūsų visimmeneje visus sulyginti. 
Tiesa, sorijalist.ci žada tai žmonėms; .liet 
kiekviena pastanga,, daiktų Įgimčiai fr^ie- - 
šinga, yęa bergždžia. Ir tikrai. Jau iš pri- 
gimiino žmonės labai skiriasi nuo viens ki
to daugely dalvkn: ite visi turi vienodų ga- 
bumų bckmiklumo. ųe visi vienodai darbš-. 
l.ūs bei sveiki, liet tos žmonių įgimtos ne- : 
lygybės savaime randasi nelygybėje;iurtuo
siu Bet. šitoks skirtumas yra naudingas ir 
atskiriems žmonėms ir pačiai visuomenėm 
ites bendrame’ žmonių gyvenime reikia įvai
riausių gabumų į vairiems reikalams bei 
prievolėms atlikti: kaip tik turtų skirtu-- 
inas labiausiai ir verčia tas priedermes pil- 
dyti. ■— Nuo rankų darbo žmogus ir prieš - ~ 
(Uisidėšiant rojuje nebuvo visai litu>susį tik, • 
ką’pirma jis būtų daręs su;malonumu- ir 
liitcisn imnm tą imskiau už savo nuodėmė jį . 
■privertė *su vargu -daryti būt imtinas. s‘Že- ? 
niė ta. pmkęikta dėl tąvo ųktalgimor tarp ' 
vargti tu iš jos luuitinsies •pervisas suvo gy- 
viūiimo dienas/; tGnū IK IT). ’ y ;/ . ;■•-

Iktiiašmv niviamūiel aiū. žcjites iiėpasi’’ 
baigs ir visi kiti-\ argai, ■nes 'sunkios iv kar
čios. vrū " muidetėvs pasekmės^ ktir'os turi 

Tat gi 
kęšir rryargti žnmgns tuvęs vista.ir, ttors - ■■ 
žtaįvs vtar- išhąmly-s ir daiyso jie-jbkbi. 
jėgą/. ūkta būdų šiury argų visai.
; \ Bus dauginii)

m
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f • . ”

t

& .

e
i



j
a.

į4

i

*P.

t

\J

t 
t 
I 
I
9 
I 

I 
I
I

I 
I 
I 
i 
i
i 
i 
lir"

lik ką -gavome naują siui n 
tint nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman- 
tas” knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. J a- 
me Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį. .

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi. kaina. . Tiktai vienas do
leris su pri^iuiitimu..

. . Tik ką išėjo iš spaudos
spaudini i ant st oros popieros 
Mišparai. Labai, parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 

“^paltišlainiiiai. ■ Kaina vienu 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama uk 5 dol.

£WA.WININKAS’7
B66Broadvray,

.. ' ■ So. Boston, Mass.
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Siamo ikj'riuie mes laikąs 
nuo laiko gvildensime rcl-. 
kalus {domius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau* 
ny "kūdiki;..

Kūdild; aprūpinimas ir pc- 
u ėjimas J-rajĮalykaa cyvos- 
ovarlios Šeimynai ir tautai- 
ir mcs .jauSiamo,. kad tai 
yra dalykas, kur) pus tu
rime KguIiariSltais laiko
tarpiais atvirai ir laimi 

. pergvlldentL.
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■ . KiuIHko I roi i> ir .!/;<
Tėvai turėtą reguluifiškui puM-eet; 

savo kutliiiį ir užMius-iti 'k: l;įiuaiis 
-■ I’er pirmus sešlus- uiėiu -.uis rėk imui. 

dUojahi.i sverti sjki-f būvint.;.' <, p;.s 
l<ūi «lu svki.t i- iir ie>i įnik,- aitln’li. 
lllelą. Silpiiėsui kūdikiai n ii-.i.i 
ii įlažuk'ii. įmėika-'. vena,-hm u^uiiai 
praranda, de.diali ur iiei.iinirką ami- 
šiltlėią suv'įi svorio mi d-v.tias p>> ._į. 
ntifiiui, Ir įieaidaunu ii:i" dršimbi- (oe 
UOS. . ' ; '

TolllUI Slli.S s1 U dili - S.i i'l'l Į:(> ;,[it 
rujai dienai parodo, kad kudi.-.m i-.a. 
kalauja daum 'U imu-do. nvui „mm krū
ty.-! sii u ikia.' . *• . ■/ubelliai kll bkis p...>;dlj-je einną Įlip
tu sveria trr* s; kili- daum:.ii. 'va' . -.ė 
iv ^ini1;-;. |<as .mii ; '-«viL--.--. i.,., 
malu.-i kndikis. p, m
lietuviu ik: š< " ai led iju f.'.ofh-. Aln., 
nes a-ui.s, i» 

-1-arp H į J- 2 
miį ir. lįsi i.i.i;,

l:u sviru pus.-, ar uą., viriad’alim 
svaro <•'ii’d iii.’m mi uie.^į-.'iU'

Kūdikio suuis j’pįitiumu ilt.Hėue b-
‘ į*y jnrnih,h.i Hvieją -;-n\ui* ui. P<» u,. įi_. 

peuld" niėi.t -ao H 4 i’> dlde ji iii;.s ' 
Iaipud-kii i. kilti'- lęsia-m. n,; *■ j į;; t, . 

bviaip spali lai, iki melu «a’i>. ’ i 
antrąją meta kūdiki.-, paira'.ia 
riilvpetdaim c'lius; b'-.v irvvin. 1CĮ( 
trijų iki keturių <'<dių;.i>t y k/-,..-n,, 
mm dviejų iKl trijų, o mm >i,(l ,;<• 
vlviiiudikių kūdiki • mali k .mimi pa a u 
gėja-vii nų ar dli'ęoliiL
• Lai fv n alpi', kuriuum JuHiik. Ud.iaii 
šia aumt. >ra pirmieji p.-idu iu 
įiimo įm'-nt 'ia i, y(<.< i'uuai jm dm.. ;i 
aniiiuni.* mėnesy. ■.nurlanie kūdikis m 
tetą eatlĮi po sesias ai- ir iuonla- Uiici- 
jus svorio.

Sekinai, leitielė pnn tlo li.hniip siu- 
l‘į kūdikio nuo. pat aiHdiim.

■ Ll'lltt l< i birHili L4r/ L iti
I btl tini ,‘U'tlfį.

i
i

’ "Gimus —
Bi riduk;i ' 
žlvriiititės

' TTlji’ in'ąie.'iir - 
l'.ft tiiiUvii 
M- mJ/HS

Sifili mėli 1 ->ų; 
. . BorniuLai ...»

l>i;vlilm< melb'hill - 
Boruiul.ni- .. 
MerimhiS ..

IS.intamšlŲ- — 
r.iTuiuW .. 
.Vtn-uitas' .n *

21 uiėiit'iii —* 
Bi-rniulmi ..
.\lėrąni<i'“i

Toiim i.ųii iimiii-. .____ ___
• ' kili:-’, bi-f ,ių iiioiiti H'‘u;i.U.-jįrktnąi»ti-

d,imk'iim Kn’rdrii’s t.'anl«* l'iė'fu;s-,| mnj 
Iail.es. Tai ,\r:i plllld.silT•"kės pĮi'tuk i, 
Įi'T.kūi. i t-; mlaus*. niūk li.k'il -siutmi 
rjfi jr V‘*rdi ii.V Ikąjo

.. -ims,J/ni liuib-ias I>pilH5i‘.jų:-;s-tilir.llls'l';n
■ ' kVš'ir SM'ilOK r«iiui*,. .Jis ikuULihti ".-u
• -Ū.dldu .š\.»rki." kuris "j <4l;uUi.inn< i-vctk i 

: tat ir’• •tmikiiilMamttfeu-. ,..U<spufoinfn
. Ir iVk'U'iienfbii'Lltiii’.;';".t> d.t io.lffi pff (i..

' jiiol'lis dolvi .Ji> įtuukiis. kbL,ybi--.. AJ(1.
' "Tllmš r;/’, l.:id •ilv-tinl'inaTkdūii 

Iiuibiilor?hi-j'4iii<,s-'irtri* '.ir pli-i<»-,l.;. su 
Eiivlč ■ Bii'iiu, ' »!id iie/.inj.ii kt.ip vi.y-h,

- tt B ?)‘d< i'*.' , r.iiidė I-im.ą, IMiUfrU kiu
■ .pul'ią. pi!" ]> i ibiui", •'kuli-i ; tl’lį’ll runą. 

lil'HbM D jo iii i.'ių I: Jį jt .Tlv <!'•»' 
, u ’-.i-H-1 vh si ii-at t> 'l n[

burė Ii.-1 iljk*'1 Ii'- miip . lybiifi t. t uųl.l 
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Kas Tai Yra Nedapenejimas
Nedapenejimas reiškia badavimą kūno. celių 

paeinančių nuo klaidingo metabolizmo ir blogai 
parinkto maisto. Abu faktoriai yrą lygiai blė- 
dingi. Norint apturėti visišką naudą is suvalgo
mo maišto, musų kūnas turi būt geriausioj pa
dėtyj. Ir patsai maistas- turi turėti savyje tokias 
dalisy kurios gali duoti geriausias medegas kū
no veikimui.' • *

'Be ątejonės, visi tęvai geidžią 'išauklėti, savo 
paikučius geriausia kaip galima.'Bet blogybės.- 
nuo nedapenejimo, nėra dar .pikiai suprantamas 
ir apvertinamos. Neturėtų būt 6,000,000 neda- 
penėtų vaikų šioj šalyje jei jų tėvai suprastų to 
pavojų. Tėvai, kurie nors ir per nežinojimą ap
leidžia savo vaikus, jie tuomi -neišpildo papras- 
tiijų savo priedermių, kaslink savo vaikų ar savo _________ ______
salies. Kiekviena motina ir tėvas priyalo apsi- kūno ydos nėrA jo stovio priežastis.} 
skaityti ir žiūrėti, ar: daug jie prisideda prie is- ‘ 
aūklčjįnio savo ivaikų nyniergąieių tinkamų fiziš-

' • kii ii’ įLidrhi\yivasiskai/Lx kitais, žodžiais,\įikgel-' 
Įėjimui ^avo vaikams pelnyti kuodaugiausiaV są- • / 
yo gyvenime. '■ ’ '

Nuo Ko Paeina Nedapenejimas
Bloga sveikata, Įpročiai ir netinkamas mals- •' 

tas davecla prie nedapenėj imo padėties^ Svarbiau
sios gi priežastis yra: ’0

Blogą essimiliącija
Kėivarka virškinimo kfilyja 
Prastas' parinkimas maistą 
Negeras virimas . . •

■ Perdidclls iruo vargia . - 
Blogas padėjimas ♦ .
Užkrėsti organai ' ' .<•
Blogą Įtaką namuose (stoka disciplinos^ 
Klaidingas prisilaikymas sveikatos , ,
Klaidingas prisilaikymas maitinimo.

Kaip Pažinti Nedapenejimą:
ženklai nedapenejimo ne visuomet esti aiškiai 

matomi musų aikiai. Kada vaikąs yra neran
gus ir be svarumo, arba išblyškęs ir aržus, moti
nos paprastai jo padėtį aprašo kaipo “augančio”. 
Aplamai, svarbiausių ženklų parodymui vaiko 
sveikatos yra jo svarumas. Nedapenėti vaikai vi
sados yra be svarumo. Kožnas vaikas turi būt sve
riamas‘ir niiėruojamas, taip reguliariau kaip jus 
sveriate kūdikį. Svarumo lentele paduota- že
miau parodys jums vaiko padėtį labai greit. Min
kšti, gležnus vaiko muskulai, nerangumas, neno
rėjimas žaisti kaip kad kiti vaikai, .atbukęs ape
titas, išblyškusi oda, užjuodavę paakiai, .nežibu- 

. mas plaukų ir'.akių, visi .tie yra ženklais pavo-

UŽLAIKYMUI JŪSŲ KŪDIKIO GEROJ SVEIKATOJ
. fe

Nėra svarbesnes problemos šioj šalyj fcaip problema nedapenėto kūdikio. 6/ 
000.000 nedąpenėtų kūdikių randasi šiol šalyj, Vienas trečdalis mūsų mokyk- 
ios .vaikii yra žemiau svarumo ir nedaaugę —< kūdikiai jš turtingų, kaip ir iš 
beturčių namų. Tėvai turi suprasti pavojų, kuris gręsia jųjų vaikams ir sten
gtis užbėgti kelią ar išeiti iŠ tos nelaimingos padėties. CŠio skelbimo tikslas 
yrą nurodyti tėvams svarbiausią kelrodį vedimui mūsų tautos jaunimą, kad 
jie’ galėtų vesti gyvenimą su veiklumu ir naudingu darbštumu.

•f :

Išmokink Gerų Valgymo IpMČių

Valgiai yra svarbūs nedamaitinimą prą 
šalinant. Svarbu rūšis ir kiekis valgių, 
taipgi kaip jie valgomi. Kūdikio maistas 

Ttailai reikia išimti, dantiį pataisyti, o «
MS pr^ni  ̂W prašalĄtk/Mii ««“ ?P®na W .■
gaMti geriausia prižiūSa^ii ’ V" J™
penimas ir yis būti nedamaitintas. Tai energiją? peleną dėl kaulą; ir v.taminp, 
dėlto; W jo liūnas ižpriimą maisfaj kaip. «B * 31 »tet>na- >

reikią, •

Kąp Pergalei Nedamaitinimą;
Pataisyk Kūne Ydas;

IŠekzaminiigk- jiedamaitintą kūdikį; aū

i* 
teriolai randami piene, kiaušiniuose, žu
vyse, mėsoje, javuose ir gruoduose, vai
kiuose ir daržovėse. ’Padaryk Namus Maloniai^

s . t . _______
—;—Kūdikį reikia apsupti geromis apysto* : • Pieno Svarba:

ydmiš namūoses Kūdikiai labai opūš M _ v Į. , - .. . : v ’
,; . . :.T.; . < Prašalinant nedamaitimmų pienas benųatsargiai reilaa su jais elgtis. Namai tuų fomoi bfitinyt)e. ĮįeHa3
būti yieta linksmumo ir padrąsinimo, O svarbus kūdikiam, nes turi kiekvienąsub- 
ne vietą baimes ir draudimo.

Pirmiausią reikia įgyti kūdikio pasiti
kėjimą, Kiekvienas kūdikis, 'nori, kad jiš 
būtų suprastas. £ada, pavartojant padrą
sinimą ir ant minties užvedimą, galima jį 
Vesti sveikatos keliu, Linksmas ūpas .turi 
.stebėtiną vertę keliant sveikata. Tat lai
kyk kūdikį linksmų^ ' "..Į

jaus. Jei jūsų vaikas turi bent vieną .ar du tų 
symptomų, pradėk ir Įprask daboti jį rūpestin
gai, kol galėsi prieiti prie supratimo jojo padė
ties. Ant laimės, nedapenejimas gali būt praša- . 

, lintas, jei laiku.
Nedapenėti vaikai lengvai pasiduoda užkrečia- 

■ moms ligoms ypač džiovai, kuri visuomet, kle
sti tarp nedąpenėtų. Kaipo- pasekmė, nedapenė- • 
tas vaikas apielinkėje gresia kitiems limpamo
mis ligomis sykį atsiradusiomis tarp nusilpėlių, 
pastato į pavojų ir visus kitus. Taigi, dėl savo 
vaiko gerovės ir, dėl bendros visų geroves, rei- 

' kia- auklėti jį energingu ir stipriu^ . . ■ ‘

EMP ATRASTI SVARTIJMĄ JŪSŲ VAIKO.
Normaliai svarumą justi vaiko rusito sekdami liurizantiš.'

/
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ATRASTI SVARUMĄ JŪSŲ VAIKO

kas (gulsčias) eilutes skersai stačiųjų liniją, ties jo augš- 
tumu ir metais. Paprastai, vaikai privalo būt sveriami ir 
mieruojami vidaus aprėdalais, be eeveryku. Nedapenėtaa 
ivaikas visados yra žemiau svarumo. Prižiūrėk jį rūpes
tingai —■ sverk ji dažnai, palygink jo svarumą su šią Įeą-. 
Jclo. - ■■

Kiėlž Kūdikis Vidutiniškai 
Reikalauja Energijos

Amžius metais
1-2-

’ S-S '
6-9

10-13
14-17

Valgiu Sąrašo; Pavyzdią Dėl Mai- 
įtinimo Vaikų Nuo 6 iki 9 m,

■ r. Kad. parodžius Kalorijų Kiekį

iViso- kalorijų
900-120Q 

52004500. 
1800-240^ .-
2300-3000 
2800-4000 *

i.

pusrytis

fe

Orilticilis. “J— 1—>. «*' •—
Kunialti kviečiai *— **» 

•.'-Pieno Dnviršiiii (lė line.)
Pienus, Engiu Brauti —" 
Toiiutni -— «-r- ■— —•'-— 

■^viofitųa ~~ ~~ ■— -h

Įpratink Prie Gerti Sveikatos Įpročių
■ Atgaunant nedąmaitintą ‘ kūdikį, tokie 
'dalykai kaip poilsis, šviežias oras, maudy
mas ir tinkami drabužiai yra labai svar
būs., Laikykis sekamų taisyklių;

1. Būk kodaugiau ant šviežio' orei.
2. Dėvėk lengvus, liuosus, retus drabužius. . '
3. Visados miegok 'prio šviežio .„oro. Atdaryk ■

■ 'langus... ’’
. 4, Kvėpuok' giliai, pjillc j plaučius šyi'iižią orą.

5. Vidurius liuosuok kasdien, tuoj po pusryčiij.
C. Visados cik, stovėk ir sėdėk tiesiai.-
7. Kūną laikyk švaru. Maudykis dažnai.. Dėvėk 

švarias drapanas. •
8. ‘Vengk užkrečiamą ligif*
9. Ilsėkis dienos laike. •

10. Niekados nesirūpink. ’
11. J3ūk .visados linksmas ir skleisk tą kitiems.

Sveikatos įpročių galima įkūnyti pas 
kūdikį bežaidžiant., žaislų tam tikslui pa
rūpina Nutration Department,. Bprdęn 
Company,

EORMULA
• t Du' 'šaukštai■ Eagle .

Fieno į puoduko 
lęduotaį šalto- vandens* 
Duok tą sveikatą bu- 

' davojantį maistų sykį 
" . dienoje, priešpiečiams

ar. popiečiams*

THE 
BORDEN 

COMPANY

KaHa Duoti Eagle Brand
/Nedamaitintam vaikui duok pusantro puoduku 

atskiesto Eagle Brand pieno kas rytą apie dešini- 
tą valandą. Tyrinėjimai čiopai aprašyti parode, 
jog tokios porcijos vartojimas, buvo pasekmin
gas. Atskiesk Eagle Brand pagal specialius mal- 
nutrition nurodymus: du šaukštai į tris bertai* 
nius puoduko šalto vandens.

Jei delei mokyklos,- davimas priešpietines; po?-* 
ei jos butų nepraktiškas, duokit tatai popiečiaiSj 
tuoj po mokyklos valandų.'Jei jus nuolatos ir . 
per visa laiką seksite šiuos nurodymus, ir, tuo 
pačiu laiku prisilaikysite čia nurodytų, norma
lių sveikatos taisyklių, galite būt tikri nugalė
sią nedamąitinimo pavojų ir yišti kitų nuo to 
paeinančių ligų. ' ’ *

Borden’s Eagle Brauti suteikia netiktai veiks- - 
nį gėro>( lengvai .suvh.^ip.m^b maisto fotmoje, 

A bet jis taipįi yrą. tyras iy vienoda^, VJoks pienai 
ųiegali būt rūpestingiau pi*; turimus ir prirengia* 
mas. Kiekviena vienąta 1 ./gle Brand pieno yr^ 
peržiūrima ir ragaujama, Mi, kad jus galite b'uiį 
tikri apie jo tyrumą, kade jis pasiekia jūs. Mi-* 
Ii j onai vartotojų patenkint > Eagle Brand, tai y* 
■ra jums geriausiu ženklu J > tyrumo, kokybes itf

. naudingumo,____ :___ _—----------------------- . ------ -—

Kaip Žinoti Kięl Jūsų Vaitas 
Maisto Rei .alaūja

Daugelis vaikų ima neg lėtiną apšti maisto; 
kas žinoma pagimdo ’ ned maitinimą, žmogau^ 
kūnas yra lig dirbanti m. - Iną, kuriai reikalui- ’’ 
ga yra tepalas, šis maiši kuris susideda iŠ 
proteinų, riebalų ir karbol ydrato, atlieka parei- " 
gas teikimo kunui ęnergi os. Energija lengvai- ;

‘ persikeičia Į šilumą" ir veikia nusaildai. Energi- " 
jos saikas —> karštis galir.'/s iškelti.vieną kilo-' 

tini eksperimentai vesti-mokyklos vaiku gramą (2.21 svar.) vandens, vienu Centigraclo- .

stanciją . reikalingą vikriai sveikatai,.
Reikia' mažiausia puskvortę pieno var* 

loti. Paprastas pienas dažnai netikras kas 
link švarumo. Turi žinoti iš kiryiienas pa- 
eina ir kaip. jis prižiūrimas.

Borden’s Pasaldintas Evaporafėd Pie
nas Eagle Brand įrodė .savo atžymė- 
tiną vertę gydant nedamaitinimą. Stebė-

.r*

' f

j
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J
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tarpe- Nutrition Deptž Borden’š kompani
jos parodė gerų pasekmių. Kūdikiai auk* sniais Fahrenheit. 
lėjrnni Bordeno -pienu, rodė geriau, negti 
kiti. Jie augo giėriau, negu buvo laukta^ 
Kūnas jų buvo geresnis, ir protas geriau 
,veikė. Tas beabejo paėjo nuo didesnės? 
energijos, kurį yrą Eagle Brand piene,-.
; Eagle Brand pienas yra paprastas piė* 
nas — grynas,. šviežiasrir sveikas karvės 
pienas- — -tik Įdėta kiek cukraus/Jis turi * 
kūną būdavo  jaučių proteinų; ganėtinai 
riebalų; riebių pelenų; visus tris vitami- 

. pus, bet ypatingai pridėtinĮų karbohydrą 
. to energijos vienetų, kurie taip reikalingi 

Įaugantiems vaikams.
Energija reikalinga žaislams ir darbui

• Jei- maistas jos neparūpina, tai kūno me
džiaga degina' save, idant jos parūpinti* 
Is to kĮla svorio kritimas ir suirimas ner
vų sistemos: Taigi šios energijos vieneto^ 
kurias. Eaglei Brand patiekia yra labai 
svarbios. Pbteisybei, Eagle Brand turi visų 
yettę-paprasto pįeiid ir dar šias vienetas.

laipsniu, arba-vieną svarą ."vandens keturiais laip-

Sprendžiant pagal priim mo maiste -šilumos- 
pavidale, jus galit numanyti ar jūsų vaikas gau
na pakankamai maisto per dieną, ar ne."

■ SVEIKATOS TAISYKLĖS < -
1.. Geras ismaudymas dt-uRriii noąn ??'ki Į favuito.
5. Šveitimas dantų nVi/.iiuudti ‘ i-ykį dicro.Je.

(Mes patartam Colgato’s K’tbon Ų'-nbil Činara) •
3. Miegojimas ilgu vakui.lu prie atdsru langu. , •
4. Gėrimas kiek’galint daugiau.-iu ph-ao, bet no arBa>'

tos ar kavos.
. 5. Valgymas nors kiek dnrlovln ;? v.ū'iu .kasdieną.

6. Gėrimas mažiausia kciuriu stiklu vandens per dieną.
7. -Žaidimas tūlą laiką ant atviro oro kasdien.
8. Ištuštinimas vidurią kasdiena.

♦
Prisilaikant 'aukši-iau nurodytu sveikatos taisyklių ir, 

aštriai prisilaikant maitini.iuo taisyklių, pageidaujamas pa
sitaisymas, kaip fisiški’-, taip dvartiš’ma turi pasirodyti. 

. ■Rekomenduojama Valką -tsvdkapaguino Urganizacijod 
‘Amerikoje.
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YORSt.O^Ssš:

ŠIANDIEN
PaUuoE savo užsakymą ju-*. 
šų groserninkui -ir per tūlę 
laiką neperstojanti vartok . 
Eaglo Brand. Dabok savo 
vaiko svarumą,- kadangi 
padidėjimas svarumo' reiš
kia pasitaisymą padėties-. 
Eagle Pienas nedaug to 
kainuoja, -kaipo * maistas,- 
nes- kiekvienas jo lašelis. 
suteikiu tinkamą maistim-:' 
gumą jūsų vaiko, k'unui.

BORDEN 
BUILDING 

NEW YORK

Vidutiniškas ' Vaiką Svarumas • Kuo .Antrą Iki
■ . ." Penktą Metą

■ 1 '-l -  ' ■■■ : ■
• • AMŽTCS ' Į

2 metą vi- ilu-j
ire.i'ait“

2 metų vaiku,. _ I
me .y.uitė "

4 metu v uikv.-a

nuvcaiir'

J ’

< -

r1

ii

- b‘\AVT’MAK.

. 25

jin

35 .

Svcrldb savo vaiką d-'.žmd — taip p;;l. kaip sver* 
davot jį kuomet buvo kūdikiu. Jo svarumas dabar 

. yra taip jau tvarkus.’ kaip kad buvo. tada.
—- - -- ------- ‘__  ______ ■ —----------- ------ ---- --------

■»
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Miera'
Du penktduliui puoduko 
tu puoduką lygnialo 
tjį puoduku •• 
% puoduko atskiesto"
1 puoduku®

? ĮG9 Kalorijų Dalių ..
Mietą

lĮį puoduko
H puoduko . .
3 šaukštai . •

, 1 puodukas
91 puoduko
1 pyragaitis ‘

JAVINIS'Maistas
Kvrpfleikt.t’a- 
Farl-na virti 
Graponuts 
Oatmeal .virti 
Byžiai šutyti.

.109 Kalorijų Dalių _

MĖSOJE IR ŽUVYSE (Virtose)

Miera

}

Sekama lentelė parodys jums kiek ku
ris maistas duoda šilumos arba energijos. 
Su šituo fankvedžiir, kiekviena motina ga
lės prirengti tinkamą maistą deį savo 
vaikų, . ’ .

10Q Kalorijų D;
GĖRIMAI

-Koklio

Kiaušinio puodukai 
Btenas (iš boirkosy 

*. . Kąnil. pienas E.B.
. Orančio skystimaa

DUONA, PiragaiČiai, Piraggliai, Etc,
• Bnking poAVtler pK 

r Talaičiui' 2 mažiuku; "
; Duona npbkrmliut'a \M-ebI’ 3 col, cliiimv 

Graktun duona 3 šJūįJtelIni %Ji3e'»x31&
Balta duo-nu ■ - 2 ripkutūti 3mxlmx2.-col
Noiiumiiltų kviečių.' " - '

tlitimo. „2 rlvkutea bok
. KtaKbp'iftni'Iiiirti)' '2 krekiu, ■ .

dudl (1’nin.cuziška^' 1 roŪ ' '
, Tolintais (ąit smbtbną) Trys-’ jmnktndtiliai’■.'■.■Butai-

‘ . kyto tj! peuKttultiliš jiįnh 
dūko-no.io. '. ■ v.-

3. šmociiMi- alie.s'lab-s
- - - 1 1J,į'colio, j

KUKIAimPlKAGAtr
Vąpkiiiti kukiui ■ 
klkd/Vi. linkiui 

. '- i 'h .ikrui nt oi.ųt ižų'
. Autini''.

”.KENDes
■ ftdądatb -piuuęf'

* ."(Bordvnbb 
kfvduu,
UalrtūA liullut -
- imulkuu

lO’Kiai Bųtyti. <
K vic tia i n tunaiti

KIAUŠINIENĖ,..Pudingas ir šaltoji Košė
Ghuulią košė -H pųQihlI>tf

• žuĮuU'yihC s ‘pudingas Į V puoduko •
" Putni, Kianšink'nPs 1,-s puoduko
Ryžtą 'pudingus . " Hu penkttulalini puoduko
Tapioka-creatn • ."Du, p'enktadalM "puoiluko .

■ Kvptns Indijoniškas
•puduigtis. Iltį šaukšto

Vanilių ive eretini -jį šuukštOĮ , 
ienteno" pieno " ’ , ■ -

gėrimas U puoduką *
KIAŠINIŲ ir Sūrio Valgiai D

Kiaušinis žalias . lįį '
" KitiUsihis supluktus U ptodukd .- 

tsuriu žildiniai - %: puodukų
VAISIAI ‘ r ■

Keptus f lutolis bū ‘ . •
• • 3 šauIvMaia cttkr. ^.didi’ltft ohnolioj

Jautiena, džiovinta, su 
binetmūi

Jautiena, round slv.ik 
JautivntT šutii ta, su darž. 
Mamburger stenk.

fe-
iežią žuvis, rutuliuose 

'. IlaĮibut stenk 
laimimai su. mėtomi 

tv&stu - -

Avienos, šutintos
Vietiniu su smetona, 
Klnmsn.
Dygteriu

tl
SRIUBOS

'$pnrag.y užbaltinta
Buliunua

. Gysterlų putintų

l

ant

1 c

P;, puoduke
šmotelis 4
Ita penktailulini ^mmiukp 
Hutui"' »>į. diametro

7 aštuntos col. stotie*
1 Mitulis 2 tol. dilinu 
šluotas 3 cl.x£Uxi eol. • ■

- Į į pwdttko' sulmonij it*1 '
Ai, šmoto toasto •
1 riežis 2 eol.x2col.x5u -CoL.

. ’ į puoduko
12 klamsą
«‘15 . . -.U^"

i

pietūs: / Z’’-
. Kapotą ni"sn. —i'-r- -7J
.-Sskoiitu yakiuiidi bulvė — ——- lot),

• Duona ■— —r101)
• Bvifiblau' —*■ ’ **** '■~i- .i~VT' mU JOi)
' Žirniui ir morkos ms, uinotoną — ■— — -w~!; -$J

Dublius pudingastartukaiB)' *-»■ -'—r-' 2:ob-
' Dkiitis, Engiu Brunū: —* t-* r-.-?* 123 

;• , .: - . ' 
Vąkarietie; . '* ;

J<rttfifii ii? luihių "y- *— ’ i—1 'b-*.. TCd
NlVunuiltų k\iečių" dnontt.- — »-* JQi)

x ” fMvfiFuB ***■ “ ,~s •*"- "s‘*~ •**' 5*1' -
' ^utytį Ulnioliaf fe**."y- y"!i—*.'***. D'ft -

" 'BluKŪtttų n-vlžą sausainiai (poolric-s)' — —
‘ - •’ : ' ' p|l°\

ŠTino por dieni r-t m -hm **. “7-.

giviiiback’>
■ t , ' ,.

v • ,fe 
<•

JU -
C,

e* s
T-

2 -liukiąt.-ŽĮįecil. dydžio . ' 
yniočiukllH- i’Ąe.vl '.įe»-\2 ei.

ST kukio. 3 col. dydžiu . 
^-i-r * ' „ '■ «*“ T

- z ' . *•_ •

. limotiia 2Hu.siC.x’ueaD
•.Į. šaukštas ’• ‘"

• ."'Oi Uftukštaii
- v< ■t

tJ

(ilnudiui švieži
■ Gbiuitių įsohiut- 

Baiianua .
- „Batcą bw -Heldumiij. • 3 lig 4- ‘Mted .

' l’ygbs džiovintos llį didėlės 
01‘aiivini- ■ I didelis. >

šviežios.'' . • S.Aitliltints
l’yįW kvniūkūs 2 dįdoli šinętąį 'jt 3 lialikH

(■Irušė; kviečius
." Grnšėą kvii.uiifoą, , .

. ITttt.iįpple kvicži. ■_
.." l’bivtcTTto^VAuoii'

į Ūtilelis ohuolią 
pUodllJiO "

1 illdelU

%

Mid skystimo • " - -
.2 vidutinėj •
2 Jiinn'k it 3 ŠfiukSliii 
.2 inudat ll.ėųL iįtorto 
1 •htiųUw.ir> 3j^ųkūtai • 

škysHuitv nrbą NįPJ
■,. dūko š'ugrfptų’ .

”2 tiv. ir-2 iiuikš, ’ skyst*:. 
1į puspiuk’!- 
’y" ptooduku ■ v;

.. D'novįnlok^Biyvas,:
'Fųtintoa '.j.

• ■ k’’i Juliui .
- - liuVarbąl imtini V „ .

StcmogcB Svitojų. 1U puoduką'

L......_
I< 1 . •

z

ŽuHiį žirnių, užbaltinta 
Bulviy.

. Špinatų," urkalfinta ’ 
•Tomci?iig užbaltinta' ■ 
Sparagų, su toy-stuis 
Puąų su sviestu 
Buroku ... . -

Morkų ■

. SulTflij.
SųkiUiJ ■

- ' ŽirtflV -
. Btllviij, kęptfi Pafd.iihV

Bulviii, hulįij virtu->•'
" BuMų, lutitukt, Migmtų 
; Bnlilų* bjiftu* Žutiutu . 
'' iSpIauku virtą . "

. ^omėkių, kęuąotų 
. ivkilų

. '. 'i

M puoduką
4 puodukai
L’ puoduko
5 puoduko '■
v>.puoduko ...
Trys penktadaliai puoduko 

puoduko
. Du pi'uiitadAliūi puoduku

• • U pUi’dul O • - ... "' •
4 burokui 2 vol. fHarn. af 

l’i puuJk uukipotu.
4 lig S .(iitmų morkų 3-4--.

' ėoHo ilgio . .r
4 pu-‘d. 11 cot šmote!

•;2.\Udcl"s galvutes ‘r*.’ 
puoduko 
yklutiursr „

I yiduHuiJ
1 vidutine< - ’ • » -•■■I’4, *
Sį -puoduko tikruBŪi^.' •

2K puoduko 
puoduko .

M ar 3 .vidutinį

skrumno 1 • /
-»
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■ UŽ STREIKĄ.

Birželio 14 d. Bostono ir 
apylinkių - tolefonystes bal
savo tiž streikų. Tepiau su
tarimo nėra, Lynno telefo- 
nyštės atsimeta'nuo unijos.

NtrsižirnB.

.Harvardo universiteto stu
dentas Bonnett Wells, 27 
m. amžiaus, papilde patžu- 

•'dyst^ Buvo turtingu tčvtj 
tėvu sūnus. Tą padare dėl 
mergfw ‘ 1

BS^ORI^ŠKAS M 
DŽIŪSTA..

C-

Wa$hing,ton Elnį Cani- 
bridge’iuje prade jo džiūti ir 

medžiu Jurgis AVasIiington 
paėmė vadovybę aut Ameri
kos revoliucinės armijos

NEWARK, N. J.

Ateina situacija,

ry

■1

IŠKELIAVO.

W«Wwf/to)i.—Prez. Tlarcl- 
ing* „apleido sostinę ir isko- 

. • Iiavo tolimon kelionėn. Vyks 
' 1‘Alaską, Kanadą, paskui į 

Panamą ir Porto Bico. 
kys pakeliui prakalbas.

PAPILDYMAS.

Ha-

^Darbininko” No. 70 tilpo af- 
-sakymas, bet žymiai apkarpytas, 
o reikią,’ kad būt patalpintas kaip 
jam reikėjo būti .

f<Darbininko” No. 68 buvo tok
sai raštelis “.Kur jis tada buvo.” 
Tilpo Vietinėse Žiniose. Tasa" 
narys pasirašė, kad jis esąs Cho
ristas—Vytis—«L. D. S. narys, tai 
tas yra pagirtina, bet gaila, kad 
minėtas narys nelanko choro sitsi- 

, rinkimų ir nežino nutarimų ii- kas 
juos nutaria ar visi nariai ar tik 
dvi ypatoš, kurios jam nepatin
ka. Ir minėtas narys begėdiškai, 
užsipuldinėja ant gerb. choro ve
dėjo M. P. Karbausko ir Kores
pondento kad choras nutarė va
žiuoti šu programų j L. Vyčių N. 
Anglijos apskričio • gegužinę lie
pos 4 d. .Tai jeigu- tasai, nbrys bū
tų., turoj^s daugiau supratimo ir 
mančlagTShb, tai būtų taip nera
šęs. Ale būtų visam chorui du-, 
vęs papeikimą, jeigu jam taų> gai
la, kad ebortfs dalyvaus L.. Vyčių 
gegužinėj. Jis gerai žino, kad 
choro vedėjas turi prisitaikyti 
prie didžiumos narių, o Korespon
dentas ir-gi nieką negali padaryt, 
jis tiktai turi choro nutarimus 
parašyt.

Ir ansai narys baigdamas savo 
neišmintingą .užsipuldinėjimą, da 

■ - daugiau išlieja savo neapykantos 
ant Korespondento sakydamas: 
“Ar anas Korespondentas su sa- 
V'o pasekėjais mislina, kad So. 
Bostono veikėjai nežino kaip ir 
keno čia padaryti? Taigi kurie 
netinkamai pasielgėte,' susigėski-. 
te ir pasitaisykite. ”•

.Tai čia kaip tik ir tinka Cho 
ro—Vyčiu—L. D. S. Nariui. Pa- 
sielgei tamista nemandagiai ir ne
išmintingai taip rašydamas, tai 
siisigėskic ir pasitatsykie ir atei
tyje (langiaus lankykie organiza
cijų susirinkimus ir tčtnykie jųjų 
nutarimus, tai neveikei ant tų y- 
patų užsipuldinėti luirios tamistai 
yra neapkenčiamos, nes gerai ži- 

’ nai, kad neapykanta ir šmeižtai 
tai yi’ft nuodėme.

’ Korespondentas.
, Redakcijos prierašas. Gaila., 

kad ištiko , tokie piikaišiojimai.
. Vytis—Choristas—L. D.- K Narys 
apsiriko priktšdaains Kovcspoie 
deniui, pasipriešinimą dalyvauli 
L. D.’ & apskričio' piknike.. Delio 

■ Korospondentiii yru priežasties i- 
. sižoistl.. Bet gaila, kad Kerps-- 
..pphclentas panom pu vaišinti sav t- 
oponentą .sii gausiam komplįineji 
tais. Negeriu,' kad - Vytis —Clio: 

č ristas—L.' f), B; Narys.pjjkišo .Kn '
g. respondentui nenorą .dalyvauti, L
C D. apskričin piknike, bot Ko

r į’eapondehtns prikiša,.:bfik - janl
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Nevisuomet taip yra kaip vai
dentuvė sako. Praeitis savaites, 
ketverge, laidoje, “D,,” “Gudr.- 
Darbiniiikas”. vaizduoja Neivarką 
priešrojuišgarbina Jevps ir vai
kus dėl jų icleališkumų;. žodžiu 
sakant, tempia Netvarką į padan
ges. Bet, deja, Neurarke talpi ne- 
sikloja. Didžiuma tėvų yra di
deli konservatistai ir tikri oportu
nistai' — tiki vien doleriui ne
nujaučia, kad ju vėjikai gyvule ja, 
bė£h litu/savo. mdnVJ -M ne&vi- 
klauso prie lietuviškų organizaci
jų,, nedalyvauja, su lietuviais.

• Tėvai ir motinos, pagalvokite 
ką darote; persisiūtykite kokios 
jūsų bus paskutinės gyvenimo va
landos, jeigu -vaikai bus ištaiite- 
ję^Apsiyedę^^iLlydajsiir^žydaiUL 
komis. ■ Pasistatykite pnieŠ save 
du paveikslu: vienų tyrai lietuviš
kos organizacijos, pa vyzdžiui Vy
čių, o kitą kelmuoto dirvino. Pir
mam paveiksle matosi populiarus, 
draugiškas, • tėvų-žemę ir tėvus 
mylintis jaunimas; o antram cice- 
liais. apsikarstęs,1 sutabejęs, bė
gantis nuo. .lietuvystes kratinys- 
mišiuys dviejų tautų. Iš kratinio 
nieko gero negalima laukti.

Tėvai, prisirašykite patys nors 
phie vienos geros lietuviškos Orga
nizacijos ir stengiatės, kad jūsų 
vaikai priklausytų prie jaunimo 
organizacijoj' — Vyčių.

Amerikos lietuvių jaunimui ge
resnės organizacijos už Vyčių nė
ra. Kas smerkia Vyčiij organi- 
zaciją,• tas - nesupranfa^. jįj -tikslo 
bei yra žmogus.blogos.valios.

Vyčių judėjimas.

I’er keletą metų Vyčių kuopą 
palaikė tik keletas narių. Jų 
tvirtumas ir pasišventimas nenu
ėjo niekais — gana gražūs vaisiui 
pradeda rodytis. ' Ketverge, bir
želio 14 buvo surengta prakalbos. 
Kalbėjo P. DauŽvardis. • Ideališ- 
kurn.u ’ ir organizacijos mėginiu 
pasirodė Amerikoje gimę mergi
nos — jų buvo daugiau negu vai
kinų ir suaugusiuosius' sudėjus 
kartu. Keletas gana energingų 
merginų prisirašė, o kitos. pasiža- 
dėoj prisirašyti.

N odelio j, birželio 24 d. visa kuo- 
: pa .. važiuoja Į savo, vienminčių, 
IGizabeth’o Vyčių rengiamą labai 
dideli išvažiavimą.

Pirmadieny, liepos 2 bus pus
metinis susirinkimas. Šiame Susi
rinkime Įvyks pilna vyčių atgimi-’ 
mas. Nepamirškite datos.

Sekasi.t • »*
Tautos Fondo vedamasis Vajus 

plačiai it ugnis sausoje pievo
je. ' Visi laukia knygiičiij pasiro
dymo ir žada, padaryti “surpi’ize” 
kitoms kolonijoms, Gerb. J, Že
maitis f dids. moksleivių mylėtojas 
pasižada parduoti 1000 tildėtų/t. 
y* surinkti $100.00. r Vytės, šv. 
Cecilijos choristes žada išgauti po 
10 centų iš kiekvieno newarlde- V*' .eio.

Bravo, Newarldečiai! Kuri ko
lonija pasirodys gražiau?.

vA7 \ / 'žvalgas!

SIOUK CITY, I0WA. VV
J

F ’

Birželio 10 d. įvyko labai Įspū
dingas programas buvo parengtas 
šv. Cecilijos choro po vadovyste 
p. Eniil, C, šlapelio pagerbimui 
vietcis gm,fb. idebOno G. Cesnos 
sukaktuvhi vienų’ metų kunigys
tes. Visu pirma pradžią padarė 
choras su dailiomis dainomis. Bu
vo pertraukose eilučių, Soliu ir 
prakalbų. Kalbėjo moksleivis J. 
Zabalionis. Ant gao kabėjo gerb. 
kebonas G. Česna ir dėkavojo su
sirinkusiems. • Po jo. kalbai buvo 
teikta jam dovana nuo šv. Ueei- 
i jos choro auksinis laikrodėlis ir 
retežėlis su randėmis Nuo Šv. Ce
cilijos choro o ant antros pusės 
gėrb. klebono vardas ir pavardė. 
Gerb. klebonas G. Česna širdingai 
padėkojo už dovanas choristams 
ir choras sudainavo 
programą “

užbaigiant 
Ilgiausių Metų” ir 

Lietuva Tėvynė Mūsų. Po tani 
nivo visi susirinkusieji arba pub
lika .su šaltakoše ir. sandvičiais ir. 
ša Įtakose vaišinami n tfo gerb. kle
jone. Yra pagirtini choristai už 
tokią puikią programą ir jų va
dovas p. Em. Šlapelis. Girdėtis, 
choras rengiasi statyti operetę 
“Nastute” scenoj. Bravo choris
tai, nes darbuojatės tautai ir baž
nyčiai.

e

i

Parapijonas.
f" • *

BALTIMORE, MD.

Liūdna žinia.

I DAKTARAS HENRY C. TURNER
y Buvęs seniau io94 Wnslfiugton St, Norivotnl, Mass, h* šiuo lttikn baigęs 
f j mnitslą Harvardo -Fniversltc ir MassiK’Inisetts Teelmologijo,u In.rtiiiito 

gavęs laipsnį,' praneša kad Jau pradėjo genuriilę gydymo praktiką ir 
|| v . apsigyveno po numeriu .
H 444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS. 
p Kampas Columbia Avenue'
h TėTeplione.Back Bay 8240. ■'»»
II Valandos t ’2 iki 4 ir 6 Iki 8:80- vak, ttytfn.es vak ir netlPlfoms susi torus.

.... ■..... .  ..
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L. D. S. kuopa.

L. I). K. kuopa gyvuoja gana 
.gražiai. Visi nariai susidomėję 
seimu Svetaines pridengimas, ti
ldei ij pardavinėjimas eina pilnu 
žingsniu. Šeimininkės rengia gar
džiausią, vakarienę, kuri kainuos 
tik $1.00 vienam, o porai $l.j50. 
Tad-gi visi netvarkieeiai pasisleg
iate tikietu.s nusipirkti iš kalno, 
Ues tą vakarą negausite.

Šešfadie.nio vakare, birž. .16 d. 
buvo ekstra susirinkinias. Paga
minta keletas rimtų inešinnj dėl 
seimo ir-apkalbėta abelni prisi
rengimai.

14-ta kuopa pilnai pritaria ko- 
operaeijos steigimui. - .

f ’ taip gaila, kad chorus dalyvaus jų.
■< ■

i* t

L. Vyrių gegužinėj.” Gi Vytis— 
Choristas—LDS;.Narys savo raš
telyje yra parašęs: “Nei mažiau-- 
siu nepavydžiu vyčiams, tegyvuo
ja jie ir ieinic jiems talkon visi.” 
Kas iš' šilų žodžių gali išvesti pu- 
vydojimą vyčiams? O Korespon
dentas-tokią išvadą daro.

• *■ A
% ’ ,

Choras bo abejones tūri teisę ei
ti talkon tiems1, kurioms jie nori 
ir atsisakyti dalyvauti ten, kur' 
nenori. Bot choras atsisakyda
mas dalyvauti U įk K apskričių 
pilmike pasiolgM negerak1 Juk L, 
D. S. organasmielai patarnauja 
chorui, tai kmlel už tai ncatsidė- 
kuoli ir nopaUrnauti už patarna
vimą? .Teisybė čja ne visų cho-, 
ristų tėkš ūtusištatymaš.. ' Tarpe 
choristų yrą uolių L. D.? S, retnė*

s. -

«

i
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V
J. ‘

toji

girtybė Viską sugadino. Šiuojni 
paskutiniu-kartu pas gimines pa- 
sirandavojo kambarėlius ir sakė, 
kad jąit mesiąs .šalin silpnybes, 
bet štai ir nelaimė atsitiko^ ar ty
čia ar netyčia, Dievas žino.

Lietuvos. Pilietis.
\Ą.'U. V d\

GARDNER, MASS. ' . v

Didelis piknikas.
Rengia S. L, R. 1<. A. 162 kuo

pa nedelioj, Birželio-June 24 d.T 
1923 m. ant Baker Grand Parker 
St/ Prasidės kaip 12 vai. 'ir* tęsis 
iki vėlumos, i . ~ 7 /

Gerbiamieji, kas jik mylit links
mai laiką praleisti, nepamirškite 
atsilankyti. Bus geriausia orkes
trą. Kaip vietinius taip ir iš a- 
pielinkės S. L. R. K. A. kuopas ir 
pavienius užkvieČiam ’ atsilankyti 
knoskaitlingiausia.

Jeigu tą. dieną pasitaikytų lie
tus,. tai išvažiavimas bus liepos 1 
dieną, toje pačioje vietoje/

Komitetas.

TIKTAI 35 CENTAI
NEPAPRASTAS PIGUMAS,
Vienam mėnesini laiko nupigb 

name nepaprastai . reikalhigus 
kiekvienam lietuviui daly kėlius,, 
būtent: “Didelį spalvuotą Lietu
vos Memlapį ir Lietuvos Valstybes 
Konstituciją. Abu TIKTAI už 35 
centus. Kurie norite tuos <iiisipy
ti, pasiskubinkite užsisakyti, nes 
Inkis pigumas bus tildai per vieną 
menesį.

' “DAREININKAS’’ ‘ 
•366 Broadvvay, 0o, Boston, Maus,

NAUJOS KNY-GOS

DR. A, J. GORMAN
(GUMAUSKAS) .

•D A N T 18 T A R

Tol, Broektoii :51T2—W. g
Į- (Kampas Rftiiid Street) ' g

705 Mato S.L, Montello, Mass. H 
I * *s

k

Iš LIETUVOS

PARSIDUODA
Du namu ir .storus, išviso 4 šeimynos 
iir dvieju kuru gur:idžius su eiekirika 
Ii* stesim heat, Montviloj, Platesnių ži
nių kreipkitės šiuo ąilrosu: (7 U., '17 
Hnyenclen Avė., Motitonoį. Mus,s. (21)

L. D. S. Comu Apskričio; 
pusmetinis suvažiavimas i- 
vyks Birželio 24.-tą d., 1923 
metuose, 1-mą vai. po pietų 
Šv, Juozapo parapijos mo- 
~kyktoj<A6~(^ 
IVatcrbury, Coiiin

.1.

Turto Norma, Uosis. Kaina.. .45 
Mūsų KelĮųi* KrupavičųisH j ?2a 
ĄlgimAntuš. Dr, Pietaris V

tomu ....a^.. ....... *■.-. ,$I.OO 
Lietuvos įstatymai ..; , 4156
.Palydovas, su žęmlapiais..». ,50 
Teisių Vadovas ir Patarėjas .50 
Lietuvos Pilių ženklai (40) ,65 
Klaipėdos Albumas .,.,e *’. - .50

“D ARBI-NINK A S”
366 Broadway, So. Boston, Mass

' Teh So. Boston, 24M

UR. J. C. LANDŽIUS
IiIHTUVIS. GYDYTOJAS xb 

CHIRURGAS,
GydQ aatrias ir chroniškais ligai 
vyrą, motorą ir vaikų. Egsaml- 

Inupja. kraują,spjaudalui, 61ąpn>to 
ir /tE/rirtyp iaboratorljoj. Sutelkia 

į pntoMfli$* įąl|kflte: gyvenam

vtiemfc.\Autobasi: V’’ ų
5Q8BROADWAT( 

r.OUTH BOSTON, MASS, 
I (Kampas G St ir Broaūmiyi

VALAKUOS r 9—11, 2—4, 7—9

\l

1
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Vienas lietuvių tolentas žuvo. 
Pradžioje pereitos savaitės apie 11 
d. birželio savo kambaryje užtroš
ko sif'gazu p. J. Mikuckis puikus 
maliorius ir - piešėjas paveikslų. 
Buvo didelių gabumų žmogus sa
vo amate. Jo paveikslai galėjo iš
kilmingai pasaulį stebinti ir mu
ziejų galerijas puošti, o lietuvių 
vardą’visam dailės pasauliui gar
bingai atidengti. Nelaiminga mū
sų tauta', kad ir ją užkliudė
pragaištinga laisvamanybės ban
ga, kaipo visus silpnuolius 
berilius toji banga pražudo 
tai. Taip-pat ir p. Mikuckis jau
nose dienose pakliuvo į silpnos, 
dvasios eiles. Čia jo talentas- ne
galėjo pilnai išsivystyti ir visame 
skaist tune. pražydėti, ’ lies laisva 
mintis neleido pakelti širdį prie 
Aukščiausio grožybių, Sutvėrėjo 
ir gamtos piešėjo, kur įmes vadi
name Dievu. . Širdis užgauta lais
vamanybės bangų skendo girty
bes purvyne. Čia visi prakilnu
mo žiedeliai vyto silpnuolių pur
vinomis kojomis mindžiojami.

J. Mikiields buvo tykaus gyve
ninio, vargingai gyveno, jo peb 
:nas buvo alkoliaus auka, nes kar
tais ir iŠ tolinus pribūdavo su už
sakymais paveikslų. - Tankiai ne
mindavo jo namie ir tokiu būdu 
jau daugiau nemėgindavo ateiti. 
Pats kartajs prašydavo lietuvių, 
kad kas duotų kokį paveikslą nu- 
maliavoti. Gaila tokio žmogaus 
kuriam vartai pasaulio buvo atvi
ri ir rožių vainikais apkabinti, o

pus
tau-

*

Gegužes mėn.. 26 cl. su
streikavo “Varpo” b-včš 
spaustuves darbininkai,. rei
kalaudami padidinti atlygi- 
nimų 25iiuoš.
. Spaustuves Valdyba pra
nešė apie tai spaustuvių, sa
vininkę sąjungai, kurioje 
pasitarus, nutarta pakelti 
visų spaustuvių *. darbinin
kams "atlyginimų 10 ; nuoš. 
Spaustuvių.darb. prol są
junga sutinka nusileisti iki 
15 nuoš. tik reikalauja, kad 
šis atlyginimas būtų pakel
tas nuo gegužės men. 1 d:, gi 
darbdaviai sutinka pakelti 
tik nuo gegužės 15 d. Mano
ma greit, bus .-susitaikyta iv 
kitose spaustuvėse nebus, su- 
stabdvtas darbas.

«•

Darbininkai, statvdami 
reikalavimus, sakosi, kad 
streikuoti buvę nutarta jau 
senai, vienok . prasidėjus 
rinkimų kampanijai, strei
kas buvęs atidėtas. Mat. 
nenorėta kad tuo metu strei
kui būtų priduodama kokia 
nors politinė reikšmė.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
. KUOPŲ DOMEI.

Brangūs Broliai ir Sesutės’Dar
bininkai ir Darbininkės I Artina
si apskričio pusmetinis susivažia
vimas. Turės kuopos išduoti ra
portus iš pusės motų veikimo. 
Žiūrint į veikimą’nieko daug ne
nuveikta ir mažai pasižymėta or- 
ganizatyviu darbu, kuris mums L. 
D. S. nariams yra vienas iš svar
biausių, darbų, kad sutraukti vi
sus lietuvius katalikus į milžiniš
ką darbininkų organizaciją.- Sies 
■turime, daugiau, domės kreipti i 
orgaiiizatyvį. darbą. ■ Gerbiamo
sios Conn, apskričio -kuopos-arti-, 
miausiuoše susirinkimnbsė pakel
kite tą klausimą ir išgvildenkite 
visapusiškai, apsvarstykite kaip 
galėtume pagerinti mūsų kuopų 
stovį ir ant apskričio. susivažiavi
mo įnešldte. Aš iš savo pusės 
duodu tokį įnešimą: Kad apskri
tis ir kuopos daugiaus’ kreiptų 
domės į organizatyvį darbą ir kad 
į tą darbą būtų pastatyti mūsų L. 
D. S, veikėjai ir kalbėtojai. Ga
lime didžiuotis, kad jų’ turime. 
Štai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lė 
M.. Jokubaitė. ' Didis mūsų tar
pe veikėjas-ir kalbėtojas gerb. J. 
B. Šaliūinas, Conn. apslc. garbes 
pirmininkas, P. J. Tutoraitis, 
moksleivis S'. Tautila. • O vakaei- 
jų' laiku privalome sunaudoti 
svarbiausių ir ’didžiausįjį mūsų 
veikėją, tai gęrb. kun. I?. Keme
šį. Turėsim, rengti prakalbas, pa
skaitas, -diskusijas. Gi neturėda
mi priekyj pastatytų savo veikė
jų kalbėtojų, negalėsime tą pa
daryti. -Būtų gerinus, kad Conm 
apskrityje pastačius du organiza
torių, kad jie galėtų pasitarti ir 
su pagelba kuopų vesti darbą.

’ Gerbiamieji Conn. L. D; S. ap 
skrieto nariai apsvarstykite ir 
prtsiųskite į apskričio susivažia
vimą savo veikėjus, kad galėtume 
pastatyti į valdybą tinkamus na
rius.

P. GumbuleviČius,
L. D. S. 36 kuopos reporteris^

W—m————

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDELIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt. 

AleriiiUHfos Palangos Trejankos*. stam
bi, (>d<ę už pakeli arba 6 už S3.;tn. 

. Puplaiškiu pakelis 35<'. ai-ba (J už si,75, 
ų’rukžolių 3i)m pakutis iirhn (» už Sljn.

žole < šit tutsy tos mio iKTvų, išgąsties, 
nuomariu, gaivūs svaigimo ir tnisyšo 
•ūžimo. yra vienus iŠ geriausią
medicinų -nuo visokiu nervų suirimo, 
su lietuvišku tmi'<»«l.vmu ktrip vartoti; 
pakelis (J už '.'j:4130,

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
vist»kias žt les ir su daugeliu Įūiiulin- 
gų receptu. — ŠLOO.

Mastis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50,

Drukuoli laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas (55c.

Vilktis būna- su j'risiuntinm kaštais. 
M, ĖUKAITIS,

449Hudson'Avė., Rochc'ster,N.' V:

GYDYTO JAS SAKĖ JO NERVAI 
BUVO SUIRĘ.

UMUMUM!

E ___ TeJ. Bo. Boston B2t
| 'i LlHTUVYS DANTISTAS __ _I nnrr. caspeb

(KASPARAVIČIUS)
• Laikinai perkėlė ofisą, po No,

425 Broadvzay; Sor Bostok, Maja. 
OfisoValandas:

Kuo 10 Iki 12:80 ryte ir nao 1:10 
. iki 0 ir nuo 6 :30 iki 9 V, vak.

Ofisais uždarytas aubatoa vakarais 
Ir nedeiiomls. .

■ r
r
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10 Metų South Bostone

08, ii. S, .STONE
AKIU SPECIALISTAS
180a W, BROADWAY

t VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vak. 1
SI

| Tel. 8o, Bostoū 270 I

I J. MAGDONELL, M. D.
CfalteUL tutifatlbsti ir Hetuviiiai, 

' Omso Valasdob ; |
Rytate Iki 9 Wk Po pietų MUM’ B 

Vakarais nuo 6 iki 9.
Į OŽi Broadway, Bo. Bdžojs, g

r  » . - - . ...  . .

fe
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Papasakoja, kaip jis pats 
. išsigydo namie.

I’otms Arihitr II. IlosėntlmT iš Ruse- 
‘•Rašinį jutus šilą 

nei’ėiliinms pranešti iijdo dide- 
ūpturėjiui iš Nugą-. 

.7 Mano viet inis gydy
tojas sakė aš turįs nervą suirimą ir

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

BOSTON, MASS. J,

(kilę, Wis., sako: 
laišką.
les sėkmės, kurias
Tonv’o vnrlojiiiif). Mano vietinis gydy 
tojus sttke ;iš turįs nervų suirimą ir 
liepė man paliauti, dirbus. Tą pada
ryti nebuvo gulima ir ;iš laikiausi dur
im kits sykis vis eidamas silpnyn. Nak
timis negulėjau miegoti iv Jauniaus la
imi pavarĄ-s. Visuomet svėriau ma
žiau uoga reikia. Paėmęs penkis Nu- 
ga-Tone‘o laidotus tiš stebėt Imti pasil
sėjau nukelsi ir Išvurtojęs dvi boitke- 
les aš esu. išsigydęs nito šito nervą su- 
iriino.” Nugti-Tone yra gausus tosto-, 
ru. kuris numalšina, maitina ir stip
rinti silpną, suirusią, nesveiką nervų 
sistemą, pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam piltmni mėnesiui gydytis tik 
81.00. Nuga-Tone’ą pardavinėju visi 
goresnieji aptiekti linkui poisrtingni ga
rantuodami, kad suteiks iplną apten- 
kinimą, irrba pinigui bus sugrąžint i 
(garantiją rusi prie kiekvienos hmt- 
kėlės) ti-rbti tiesiog pasiųs .apmokėtu 
paštu Nailonai Luliovnhmy. HCJS Su, 
W;tteh Avė,. Cliieago; pasiuntus ijeins 
šLOit.. v • ’

(Ailv.1

PIRMININKAS Vincas Zaleckan,
- 81 Mercer St, So. Boston, Masi, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
. 146 Boiven.St., So. Boston, Mass. 

PROT. KAST, — Antanas Macejurias* 
450 B. 7-th St, Sti.- Boston, Ma»Si 

FIN. RAST, — JuoztipiiM Viiikevtčlus, 
r 90G E. B*.Wiiy, Su. Bosloil,’MflSS'i 
KASIERIUS — Andrius Zulleciras,

307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. . 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmoklis,

115 Granite St, So. Boston, Mass.
D. L.’ K. Keistučio dr-ja laiko m§nė> 

elnius susirinkimus . kas pirmą, nedGi« 
dlenį kiekvieno, mėnesio . po No. '694 • 
Vasbington :St, Boston,. Mass,, 6-tą v* 
vakare. Ateidami .drauge ir naujų na
rių su'savim atsiveskite prie musų de
jos prirašytu
m—m—,r - - . .1 -wn M.—■>! ?■ ■ m i

ŠV, ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICtTT 

VALDYBOS ADRESAI,

t

K
*

©&
$
©
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BARGENAS
ANT PARDAVIMO keiulžhj, eigom ir 
vaisių. krautuvė 7u;> Bromlivtiy, Snutli 
Bostone. Darumas gorus biznis. Sa
vininkas išvažiuoju iš miesto. (23 i

PIRK V AK A GIJOMS
Turėdamas fonta-

* ninę plunksną gal&. 
si be vargo susiraiy- 
ti visus įspūdžius, o* 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
Žčiau.

Užsisakyk liandie, 
gausi Lietuvos žem-

• lapį dykai.
“DARBININKAS” 1
866 W. Broadv^ay, 
Boston 27, Mass.

REIKALINGOS MERHNOS,
Visokiems dirbtuves dar
bams. iiarbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama alga 
laiko^nokinimosi,-. .

AMKRI0AN RKBBEK ‘
COMPANY

Arti Keiidall Cambridge

Elzb. Mlelnlklenė, pirmininke,
44 Cedar -St, Hartford, Conn.

O. LabtokienS, vice-pirinlninks,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

I‘, Lablckienū,. iždininke,
44 Jladlson St., Hartford, Conn, 

Marijona Katkau skili te, fin. raštininke,
10 Atlantic St., • Hartford, Conn, 

lt, PundzleiiO, prot raštininke,
19 Walėott St., Hartford, Conn. f 

šios draugi j os susirinkimai būna kas 
antrą nedėldlenį kiekvieno mCnesio, 
bažnytinėje salėje.

f

ŠV, KOIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON> MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.-

į CLUB LUKCH-LIETUVIŠKA VALGYKLA |
,ffl Gaminamo visokius lietuvišktis.•■valgius Svariai ir gardzaai, La-
| Imi patogi vieta, randasi po No. 79 St&niford St;,.Boston, Mass. 
$ • Tik dvi minutės nuo North Štatipn. • . ; • -
:®_. širdingai ūžkvtoeitt visuų - - " • ' 1 m •:

t MARY HANCHEROFF, SAVININKĖ
I 79 8TANIF0RD STREET, , i" BOSTON, MASS. |

. . (APDRAUDIMAS)
: Imiint lusuranee (Audi 

X nui) nuo, ugnies ant muilo.arini 
^1 ailtmnohiliiius nelaimės ir puvo- 
$ Kimo.arba sumušimo krautuves.© 

sUklą,' tėniykito Maut aĮnlmus- 
S tuniūt per lUsąkmiėltis. kompani- ’

Jas, idant nelaimei atsitikus gau- $ 
S t-iimūt pilną atlyginimą. Mo< re- k 
$■ presontuojam ’t virčiausias ir ge- 
ffi; rlausias ktmipunljiis Amerikoj, ir $1 
©. mes. mltIkrtmim pilną ntlyginimą- 
Į| iiėluiriiūs titslilklnie. Rosimfb K 
© •žyiniausi lietuviui himituviai ’jtr ® 
S profesljimhhii- y vii musų khjen-•© 

•© tai, ldaųškite jų upio .imisų k 
tiųiųiviiinu ’ ' • .
. EKSPERTAI UGNIES • | 

| APIPREKIUpTO  JAI | 
H Apiirirttdžhuu- mimus, mkan-B
© tl.us, • automobilius tr taip tolimi. $ 
® kU'ipkltūs į -imts tĮi-l •gėrlausio © 
$ lHiUirnąvimtvg Naujoj" (,AnailjoJ, toį 

Apdraudimą skyrimą jin.vil<lm\v.s- & I te .IiINt) K/KAZLAI

VINCENTA.

6 Beivcoų St<> Bostdių Mass. ® ė BasijoNlB
Tel(l į(trynuirkė(-Wl— »Ul- S © (vum evr nKlyu»\vAv’ArN’ii.‘tol -K

Tel. Malu 2483

GEORGE B. SHIELUS
Advokatąš 

81L8i2 Old South Building 
294 ŠViisliIngton Sitvėt;

■ BOSTCNi MAKŠA -
r .Valandos; 9 Ą. M. iki 5:30 P. M.. 

GOyč^tno vietą
10 WiNriiK£>r Stuuet, East Bostok 

Tol. ■ ISašt Boston

K
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PIRMSINILVS - VL ParflanttM, ' '
31 Iii 8411 m. Tul. So. B. 3335—Jf. 

VICH-PIBM. —. J. Jarušs,
440 E- G4h SU So. Boston, KTui«, 

PROT. RAŠT. — A. .TanuSonis, ‘
1426 Cptnmbin RU., S. Boston, Mase 

riN. RAST, — K Kiškis, ’
. 428 .E. 84h St., So. Boston, Mus*./

IŽDININKAS — L, ŠvagMlS, '
iii Bo\von St., So. Boston, Maau 

TVARKDARIS — P. Laučiui, .
Ėii'th Su So. Boston, Man, r 

DRAUGIJOS nrirašna reikale —
3G6 BroiuRvąy, So, Boston, Mn-is. 

Draugija sūvo susirlnldmiiH laiko 2-rt 
nedėlillouį kiekvieno mėnesio vaL 
po pietį;, parapijos svetainių, 402 It 
Seventh St., So, Boston, Masa, ‘
ŽV. JONO EV. Bl7pAŠELBINž9 

DRAUGYSTĖS VALDYBOS 
. ' ADRESAI. <

PIRMININIvAS— J. L. .PCtmnskM, ' ' '•
232 Gpltt St„, So, Boston, 

VlCE-PltlM.,Kazys Ainbroifts, ....
- 492 E. 7-th St.į So. Boston, Mass. 

Protą rNšt; —.jmius Sąvięktm^ .
• 141 Bovon Stw So, Bustom MosiA 

fflN. BA^TININKilS — :3, ' -
1 1TX M 54h St, So. Boston, Ma«. A ■ 

KASlEBięS K NandBunwuJ . ■ .
.. '883 K BmdwiūvS; Bustom': Ą

MARŠALKA J, Ždkte. ' ,. A
-< WinfieB:StkŠo. Boston, y ■ į 

Draugija įnikti ausirlnklmūR ink 
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Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny- 

■ čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 

. net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes , 

7 Eegaiftne-til^is -sulaukti- spaudoa-- 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei . ir pajėgoms; Žmonių 
vadai, pirmiausia gi* kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

Orionai Amen/coa

Rymo Katalikų Šventa

Juozapo Darbininkų
p <v

Sąjungos.

s/

Į

50,000 ŽMONIŲ BE
PASTOGĖS,

GADBUTIMMIRVErKS^
M ĖS VOKIETIJOJ,

i

Catania, Italija. Iš ug- 
niakalnio Etna. ėmė verstis 
lava ir užliejo didelius, že-! 

mes. plotus. Dėlto liko be 
pastogės 50,000 žmonių. U g- 
niakalnis Į padanges vemia 
dūmus, dulkes, akmenis. 
t)el dūmų ir dulkiu saulės 
nematyti.

Italijos karalius paskubė
ję iš Rymo į nelaimės ištik
tą vietą teikti ■nukentėjiv

• slėnis pagelbą.

ILDS. 8-TAS SEIMAS NEWĄRKE bininkn tėvas kun. F. Kemėšis,

ŽVANGINA KARDĄ.

Maskva. — Trockį, Rusi-
,s *

jos karo niinisteris kalbėjo 
metalo darbininkų kongre
sui. Jis sakė, kad Anglija 
ir Italiją pagelbėjo padary
ti Bulgarijoj perversmes. 
Sakė, kad karo metu Rusi
jos žmonių išlieta daugiau 
kraujo, negu Anglijos, žmo
nių. LTž tai. Rusiją pasių
sianti Anglijos buržuazijai 
bylą. ■ Trocld užsiminė apie 
susiartinimą su Franci ja. ■

Visas Newarkas laukia L. D. S. 
8-to seimo. Newarkiečiai savo 
gyvenime da nėra rengęsi prie.to
kių didelių iškilmių. Yra buvę 
visokių perstatymų# ir susirinki
mų, bet tokių, kaip kad bus 2G 
ir 27 dd. šio mėnesio, tai Newar- 
kui da naujanybė. Kitos iškil
mės būva tik dalinės — nepriden
gia pilnai gyvenimo principo; 
pastarosios, bus pilnos —■ talpys 
•tiesos, gėsio ir grožio idealus.

Seimas prasidės utarninko ry
te,, 9-se, su iškilmingomis šv. mi- 
šiomis, šv. Trejybės bažnyčioj, 
kampas Adams ir Warwick gat
vių. Po pamaldų atsidarys sesi
jos šv, Jurgio svetainėje, 180 
New York Avė.

“ Garso ” redaktorius I«> Šimutis 
ir kiti.

Z-

VOS IŠSIGELBĖJO.

ManviUe, R, I. — Iš šv. 
Onos vienuolyno vos išsigel
bėjo 500 vaikų. Vienuoly
nas užsidegė ir labai apdegė. 
Aplinkiniai namai tąip-gi 
apdegė. Vaikai kieme be- 
žaizdaini degtukais sukėlė 
gaisrų. .

VAKARAI.

Pirmam vakare bus didelė puo
ta — vakarienė dėl priėmimo ir 
sustiprinimo dalyvių ir supažin
dinimo newarkiečių su garbingais 
darbininkų atstovais.

Apart gardžios vakarienės bus 
iškilmingas programas, kuris su
sidės- iš kalbų, žaismių, šokių, 
žavėjančio. Newarko žvaigždžių 
driliaus, ir įvairių kitokių painar- 
ginimų.

Antram 
koncertas, 
čižauskas 
Baltimore,
vaus apielinkiniai Solistai: M.- ►
Bradūnienė, R. Jurkaitienė, A.k
Verba, newarkiečiai; p-lė Dap- 
kiute iš Harrisono ir p. J. Spra- 
•naitis iš Patęrsono; vietinis šv. 
Oicilijos choras vadovaujamas 
gerb. vargonininko. S. Daunoro, ir 
Harrisono Birutės bažnytinis' cho
ras vedamas _ J. Odelio. k Reto, 
jauna didelė artistiška šokėja E- 
lena Bradūniutė žada išpildyti

vakare bus kolosalis 
kurį išpildys gerb. 

čižauskienė iš 
Taįp-gi daly-

ir M. 
Md.

NESTATYS NAUJO 
NAMO,

VTasliinytoU — Pašto de- 
partmėntas buvo ’ pienavęs 
Bostone statyti nauja cent- 
l’ali pašto namą. Bet pienas 
virto kitaip ir vietoj naujo 

- senasis - bus taisomas ir tam 
bus išleista $6,000,000.

KELRODIS

Atvažiavusiems ant Penn. sto
ties reikia imti Kinney karą, su 
žymę “Elm St.” ir važiuoti iki 
Adams St., išlipus iš karo paeiti 
dešinėn vieną kvartalą-iki New 
York Ave._, kur yra šv. Jurgio 
svetainė, ir ant Adams, tarpe New 

i York Ąvę. ir Warwick St., klebo
nija. Taipgi galima apsistoti. D. 
Janulionio studijoje^ kampas Wal- 
nut ir Adams gatvių. . Nuo Penn- 
sylvania ir Centrai stočių galima 
ateiti ir pėstiems, nes nelabai to-' 
Ii ir neklaidų. Nuo abiejų stočiij 
reikia eiti Ferry St. iki Adams St. 
Pastaruoju einant dešinėn pasiek
site viršuj minėtas gatves. Nuo 
Lnckawana . stoties tai reikia 
imti Broad karą, su žyme “Ir- 
■wington,” ir važiuoti'ik Market 
St., o ant Market St. .paimti Kin
ney karą, su žyme “Elm St.”

P. S. Važiuojantiems Centrai 
gelžkeliu reikia išlipti ant Ferry 
St., ne ant East Ferry. . -

BUTAI

Prieinamiausias viešbutis, ne
poniškas — The Jefferson Hotel, 
prie Penn. stoties,' kiti ir geresni 
yra ant Broad St., o labai geras 
ir brangus ant Park PI., The Ri- 
bert Treat Hotel. Privačius žmo
nes, lietuvius nurodys seimo ren
gimo komisija. Anksčiau atva
žiuosiantiems galima apsistoti ko
misijos nario D. Janulionio studi
joje%

Laiškus, telegramas ir kitus 
1 siuntinius reikia adresuoti L. D.

S. 8-tas seimas, 180 New York 
Avė., Newark, N. J.

Presos Komisija.

PhiĮaclelphia, Pa. Iš 
Europos sugrįžo prof. Ho- 
mer L; Morris išbuvęs tenM 
du menesiu. Jis sako štai 
kij: ' ■

“Padėtis, kuri įvyko Eu
ropoj dėl francūzų įsiverži
mo į Vokietijos Rūrą, pada
rė patogią dirvą . komuniz
mui platintis. Padėtis kas
dien blogėja. Francijos nu
sistatymas link Vokietijos 
gali Įstumti Vokietiją į ko
munistinę revolnieij ą. Pran
cūzams įsibTiovus Vokieti
jon, markė ėmė greit pulti 
ir kartu produktų kainos ė- 
mė kilti. Tas pasunkina 
žmonėms maisto , pirkimą. 
Dėlto per pestayasias dvi 
savaiti ištiko daug maisto 
■riaušių, šitos-riaušės- kĮla 
vien. del maisto pabrangimo, 
bet radikalės partijos tą pa
naudoja komunizmui platin
ti. Ruhro krašte bloga dėl
to, kad francūzai veik pa
naikino policiją. Todėl žmo
nes neapsaugoti. Kuomet

mūšeš^lqIa7Aai^iAra~įanT 
tvarkos vykinti. Prancūzų 
kariuomenė nesikiša į riau
šes, negina užpultų krautu
vių. Francūzanis patinka, 
kad tokios riaušes kila.

“Kai francūz.ai užėmė
- *• ■ ■ .

Rūrą, tai jie Įsteigė valgyk
las biedniems. Vokiečiai jo
mis nesinaudojo iš savęs pa
garbos. Bet ilgainiui tomis 
valgyklomis ėmė naudotis 
vokiečių bomai ir valkatos. 
Iš idt.ų Vokietijos dalių bo
mai pradėjo keliauti į Rūrą' 
kad pasinaudoti. francūzų 
nemokamomis valgyklomis. 
Dieną jie gauna nuo fran- 
ėūzų du kartu pavalgyti, o 
naktį turi laisvę rubavoti ra
inius gyventojus. Kuomet 
pasicilro proga apiplėšti 
krautuvę, tai francūzų už
laikomieji bomai vadovauja 
rubauninkams.”

4-—Toliau prof.' Mdrris aiški
na, kad vokiečiai esą pasi
ryžę tęsti pasivišką pasi
priešinimą, išskiriant komu-' 
ristus.- Bet ar ilgai ir tvar
kūs žmones išsilaikys tvar
koje, kuomet hadas : ims 
smaugti.

* '

Darbininku kooperatyve spaustuvė-
tai mūsų aušrinė, žadanti skaistų gyvenimo rytų. 

Josios Šviesos spinduliai apšvies, ir sušildys išeivijos su-, 

varg’usjas širdis. Ji išmokins mus teisingumo ir broliš-
. ■ • <. .

kūmo keliais eiti.

Kapitalizmą griauti gali tik'tas, kurs savo- širdyje jį su

griovė.

Jei svajoji sukrauti turtus iš kiti} prakaito — esi ne ko- 

operatorius, o .kapitalistas, nors gal ir plikas esi, kaip 

tilvikas.. Pirma atgimk, savo širdyje, tai paskui gali va- 

dinties kooperatorium.

♦

. Pastaruoju laiku kai 'ku
rie Lietuvos žydai pradėjo 

ją prieš Lietuvą,’ sknsdamie? 
si, kad čia žydai esą. baisiai 
persekiojami, jiį teises lau
žomos, visi pažadai jiems 
nepildomi ir tt, žydų Dele
gacijų Komiteto storokas 
Biuletenis leidžiamas Pary
žiuje š. m. gegužės mėn. 15 
d, pašvęstas išimtinai' taria
mam žydų persekiojimui 
Lietuvoje. Jame figūruoja 
daugiausia buvusio žydų mi- 
nisterio Soloveičiko, S. Ro- 
zenbaumo ir Garfunkelio 
kalbos ir argumentai. Prieš 
Lietuvos Vyriausybę ir ats
kirus jos narius paleista vi
sa eilė šmeižtų, kurie gali 
būti kriminalinių bylų ob
jektu. . Komisija vedama 
daugiausia tikslu diskredi
tuoti pasaulio akyse Lietuvą 
jos vyriausybę ir visuomenę. 
Pamatinė premisa, iš kurios 
išeina biuletenas, yra paim
ta iš prof. Voldemaro 
Straipsnio, kuris čia visas 
prancūzų vertime paduoda
mas, ir kuris turįs konsta
tuoti, kad Lietuvos atstaty
mas esąs kuone vienų žydų 
nuopelnas, už kurį Lietuva 
atsimokanti. žydams jų tei
siu laužymu ir persekioji
mais. Faktų, kur tos teisės 
laužomos ir kur apsireiškia 
persekiojimai. Biuletenis 
rengia padavinėti arba pa
duoti tokių, kurie nieko ne
įtikina, tačiau visas tonas y- 
ra griežtai agresingas ir a- 
lermuoj antis. Artimiausiu 
laiku apdūosinie platesnes 
ištraukas iš Biuletenio, ku
rios parodys, kokių priemor 
nių griebiasi kai kurie Lie
tuvos žydai šmeižtams ir in
sinuacijoms prieš Lietuvą, 
kurioj jie gyvena ir naudo
jasi visomis teisėmis plačiau 
negu kurioj kitoj Šaly.

► f Į Z ' ►it *

*
. r

atsiradus gamtoj žaliumy- 
nų, maži ‘hibagttčtai" pnk- 
lijasi su gėlėm. Kiekvieno 
pareiga yra tokiems ubagau- 
-tojams-4HdAunU 
džiuj yra užsiėmimo ir duo- 
iios. . ’

(Kauno “ Laisve ”)

DIEVO KŪNO ŠVENTĖ 
KAUNE. ’

TURTO 
NORMA

i ■ Knygute yra didelio for
mato (5x10) 68 pusi, popie
tes viršeliais. U. - ;

: f KaitįaU tiktai -45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

'Reikalaukite pas: ?
“DARBININKAS’’

366 B’way, Boston 27, Mass,

V
v

dalį programo,- kuris, bus labai 
žavejantis kiekvienam .sp&ktah- 
tui, nes kitos lietuvaitės su tokiais 
neišmatuojamais genijališkhmaiš 
nebuvo ir nėra. Žodžiu sakant, 
pragTamąi pilnai kiekvieną užga- 
nėdins. . - v-- ---.; <

• DIDIEJI SVEČIAI
Yra užkviestas ,. didžiai

Liet, atstovas VUčarneckis.. Bus 
tik ką iš- Lietuvis, sugrįžęs, mųins 
gerai žinomas, garsus ’ kalbėtojas,

SPROGO B ANE A.

tge.rb.

ATieftita, Kau. Amer- 
ięau Stato Banių kuri buvo 
stipriausia šioje valstijoje 
subanlčrutąvo. - Toji. • banku 
buvo pinigų investinu- 

Ail- žibalo biznį ir ton praki
šo.17 į)el Aito prakišinio ban
ku tiu'ė j o sprogti. . ...

f PRIEŠ.PIIOIIIBICIJA-
• '<

. t

Tucker’io bilių, ; kuriuomi 
paniukinamas proliibicijos 
vykiniino Įstatymas valsty
bėje.

Dilius pasiųstas senatam 
Nežinia, kaip ten jis bus su
tiktas.

A

TAI. BENT PIETŪS.

T^ariiington, — Atsistaty
dinusiam pirmsedžiui tk 
Sliipping. Boardo Tiberi D. 
Lasker’iui buvo iškelti pie
tūs? Tokių pietų nebuvo šio-:

»

■i. .

1-
31 dieną gegužio 1923 m. 

Kaune Įvyko iškilmingas su * 
procesija- ap vaikščiojimas 
Dievo Kūno Šventes. Kaip • 
10-ta valanda ryte Į Kauno 
Baziliką susirinko visos. 
Kauno. parapij os su savo 
procesijomis apie 10 valan
dą Bazilikoje buvo laikomos 
šv. -Mišios, pasibaigus mi
šioms,: kaip 11:30 -vaL pra- - 
sidėjo procesija; •. IŠ Bazili
kos iškilmingai su šv. Sak
ramentu, procesija maršavo 
Didžiąją Vilniaus gatve iki 
Seimo bažnyčios, kur buvo 
atskaityta Evangelija, iš ten' 
procesija ėjo prie Saritkų^ 
bažnyčios, kur buvo atskai
tyta antra- Evangelija ir to- 
liaus procesija ėjo Laisves 
alėja iki Įgulos bažnyčios, 
prie Įgulos bažnyčios buvo 
atskaityta trečia Evangeli
ja. Procesiją ir pamaldas 
vadovavo jo Ekselencija 
Vyskupas XX dalyvaujant 
Kauno pralotams, kunigams ’ 
ir klerikams. Laisvės Alėja * 
ir Didžioji Vilniaus gatve, 
kur ėjo’ procesija, visų ki*i-' 
kščlonių namai buvo pa
puošti puikiais šv. paveiks
lais,, gėlėmis, vainikais h* 
žvakėmis. Ypač reikia pa
stebėti Lietuvos Ūkio Ban
ką, kuris puikiausiai buvo 
pasipuošęs kaipo krikščio
nių Įstaigą, gyvomis gėlo
mis, šv. paveikslais ir ža
liais vainikais. .Procesijoje' 
dalyvavo daug žymių r Kau 
no inteligentų, dauguma 
Lietuvos Universiteto pro
fesorių ir studentų. Kaunu 
gdtvės paskendo nnniosc 
žminuų. skėrsai gatves ne
galima buvo pereiti. Kau
no gyventojai dar neatme
na, kad kada nors buvusi 
Kaime tokia skaitlinga pro■ * 
cesija. Ši iškilmė plačiai 

j apibudino ImkšiBoniškus
jausmus žtnonni Širdyse ir 
ji išsiliks ilga atnuiitirni 
kiekvieno krikščionio daly
vavusio iškilmėse širdyje. 
&ita procesija parodo, kad 
inūsų tauta yra stipri kri-. 
kšČKmiškoj dvasioj ir

v .........  . pranta 'savo ImkŠčionBkas
džių, kur buvo 50 šoferių. Augusių Btieatdin rankom, pareigas. 
Pavogė $3,000. ? . išmaldos prašančių. Dabar,

PREZIDENTO RTNEI- 
. MAI. .

Wasliinyton, D, C, Birže
lio 16/1923, (L. I. B.). Lie
tuvos Prezidento rinkimai 
atidėta birželio 19 dienai. .

(Galima spėti, kad Lietu- 
'vos prezidentu bus .išrinktas 
dabartinis gerb. A. S tulgins- 
kis)

y je gėntkartčje.; 'Pietavo tik 
, y \ 'Mudišoth -X Scmw- IS-ąsmenųū • 

oyįąbąr jau jąokslininfcaę, D,r,Ka»Anojilėgisliilūros' rūmai di- buvo prčž. Harcltng;" . Vien 
-Fakstaš.balsų ; pravedė’ papuošimams išleista įlOCtū.

i Taiii<vslv:lieiU;je

12 BANDITŲ ATAKAVO 
GARADŽIŲ, - ;

L Nvw Toriu-r 12 ginklu(U 
iii banditų užatalmvo garą-

• . SauŽudyštės. epidėmij a
pas mus plečiasi. Prieš Sek
mines tą savaitę Kaune mė
gino nusižudyti 4 moterys, 2 
mirė, dvi liko gyvos. ; ,

Karo pasekmės payeiku’ 
sios į žmonių dvasinį, gyve- 
nimų, tebeveikia. Lietuvoj 
duonos1 užtenka, tik paskm 
tinis tinginys' gal badauti, 

ne mieste, tąi sodžiuj 
darbo ir duonos iki-valiųv .

J&kmnikai skundžiasi 
■neturį- piemeųų vasaros ine- 

; tu, gyvulius ganyti, b mieste 
I kasdien sutinki mažų- ir už-

. Lynas.
tu : . j

..™», -irt.t. 
diena Šv. Mišios bus laikomos
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ghWĮtia lr irabatonita. laidžia Am, 
tattvnv Hymo Kataliku fiv. Juozapo 
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| ; EnblliihgKl every Tuesday, Thursday, 
ik*
v'ftM Baturday, by St. Joseph’s Lrrafr 
£ DAigAM B.O. Abhooiatiok- oy Labos.

■r.iį i į 1 .1 . 1
Becond-class matter Sept.

ttie post offiee at Boįrfon, 
the AįtMf Maren.\3/1879.” 
f<jr /malllng/at.Bpcęlal rate

G K poetage provltled for in\$ectlon 1103, 
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ARILGAITAIP TĘSIS
' • I .— h- *

Suv. Valstijose nuo kraš
to iki krašto, skersai ir išil- 

.[ gai darbai visose pramones 
•vi * • "KT 1 -.»1,
Įs
! visuomene iš to žinoma gali 
j džiaugtis.

ji Kuomet viskas eina gerai, 
I kuomet uždarbiai pusėtini, 

tai darbininkai -neretai sau 
| pasivęlija perdaug. Bet dar- 
į bildukai privalo atsiminti 

apie taupumą ne vien ne
darbo metu. Dabartine ge- 
rovė gali ilgai nesitęsti. Vėl 

Į nedarbas-gali kilti. Kas da- 
p bkr išlaidus,: po metų ar ma- 

žiau turės gailintis.
. Netoli prezidento rinki- 

į mai. Tada yra nepastovu
mo laikas. Gali atsitikti, 
kad jau 'ateinančią žiemą 
ims darbai mažėti;

>4

į •* šakose eina gerai. Nedarbo 
niekur nėra. Darbininkai ir

t

jos marke vejasi Rusijos 
rublį. Brąncūzai, įsibriovę 
Į Vokietijos Ruliro provin
ciją, ten tebesėdi ir tebe; 
smaugia vokiečius. Ten te- 
beina karas tarp kareivių 
durtuvų ir angliakasių pi
lnų.- Ar pikos ar durtuvai 
laimes? / •

Prancūzai nusistatę Vo
kietiją prismaugti, kad ji 
neatsigaivintų per gentkar- 
čių gentkartes. Prie to ei
na nei kiek neatsižvelgdama 
į pasekmes. Nelab senai 
Vokietijos kanclicrlus Cuno 

siaymaistas ’del suspaudimo. 
Dabar sugrįžęs iš Europos 
prof. Morris. tą pat sako.

Pranei jos . militariznias
Europą stumia į prapultį, j 19. s 
Krizis gal jau ir netoli. 20.^

- > ■■------------------ - ——— ------- - —-——.1—21.—Jtn~<is—Juokeis— ----- - —-
/

Jasaitis Domas 
Jočys Petras 
Jerinas JcvtichijuS - 
Kardišiauskas Andrius 

. Kairys. {Steponas 
Kindcris Rudolfas 
Kromcris Henrikas 
Radis Nikodemas 
Krupavičius Mykolas 
Kosarskis Kalikstas 
Karoblis Vincas ’ 

• Kregžde Kostas 
Kaganeinaiias Josclis 
Kvieska Vincas 
Laikūnas Liudas 
Lapinskas Ignas 

' Lumbis Pulgis 
Liutykas Boleslavas 
Markauskas Mečius 
Mikšys Peliksas 
Natkevičius Ladas. 
Oleka Kazys 
Plečkaitis Jeroninias 
Petrulis Vytautas • 
Pūrenienė Liuda 

’ Rinkevičius Stcponay.. 
Rogalis Augustas 
Valaitis Jonas 
Rozeiibaumas Simonas

NETIKĮS UŽTARAVIMAS
Kai Lietuvos miestuose 

anuokart buvo išdegutuotos 
žydiškos kalbos iškabos, tai 
tą nei vienas Amerikos lie
tuvių .laikraštis neužgyrė. 
“Naujienos” netikėtai prie 
to klausimo vėl sugrįžo. Nu
rodinėja^ kad prievartos 
keliu negalima lie.tuvinti 
Lietuvos miestų. Ir štai pa
galios ką pareiškia tas laik
raštis: “Kitąsyk lietuviai 
kentėjo Rusijos carinės val
džios priespaudą ir jie, visai 
teisingai, protestavo . prieš 
ją, Bet nejaugi- galima 
■geisti kitoms tautoms to, ko 
mes negėidžiame savo tau- 
tai.” .

. Skirtumas tarp carines 
valdžios spaudinio lietuvių 
ir Lietuvos spaudimo ir per
sekiojimo žydų skiriasi taip, 
kaip baltas nuo juodo. Pir
miausia Lietuva buvo caro f
valdžios neteisingai pagrob
ta. Caro valdžios atėjūnai 
smaugė lietuvius, o žydai y; 
ra atėjūnai Lietuvoj ir kai- 

Ipo atėjūnai jie Lieutvoj tu- 
: ri daugiau laisveš, negu bite 
: gurioj kitoj. Šalyje ir už tai 
? Lietuvai atsidekuoja žydai 
u biauriau, negu kilę kuriai 

kitai taūtaif. neduodančiai 
žydams tiek laisves.

Lietuvių netaktą Nau
jienos” pastebi, ,b žydų iW“ 
dėkingumo ir . pricŠvaĮsty- 
bingutno nemato.

i
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Vyriausioji Rinkimą Komisija šiuo skelbia, kad 1923 m, gegužes 

.. .. .. 12—13 d. išrinkti Seimo narias šie asmenys:

UŽSIĖMIMAS .
Visuomenės darbuotojas 
Darbininkas 
Universiteto, docentas 
Ūkininkas 
Laikraštininkas 
Šaltkalvis 
Juristas * ’
Žydą Cėnlr. Banko Dirckt. 
Kunigas 
Gydytojas ’ '•
Žemes rikio darbininkas 
Universiteto profesorius ; 
Pris. advokatas kj\ • ■

< ELyi'ek\H^& 

Gydytojas A 

Mokytojas . •
Mokytoja - - -
Gimnazijos mokytoja 
Gydytojas .
Visuoin. darbuotojas

- Uldmnkas- 
Medikas 
Buv. Seimo, narys 
Ūkininkas 
Mažažemis 
Inžinierius 
Visuomenes darbuotojas 
Gelžkclie-tis. . ,
Visuomenes veikėjas 
Liet. Kis Deni. Bart. Pirm. 
Inžinierius

55 Juristas
26
37
33
60 .
45.

' 31
39
31
30
30
40 

. 35
- 33 
'35
42
43

- 29 '
64 ■ 

r 33’ 
.48 

' 35-'
27
39
47
.56
43
54
36 '
25 •
37
30
00
37
37
44

Kr. PAVARDE ir: VARDAS 
L
2.
3.
4.
5.
G.
Y

Ainbrozaitis Kazys 
Aleliūnas Tadas 
Bistras Leonas 
Budzyiiskis Viktoras 
Bielinis Kipras 
Beržinskas Viktoras’ 
Butkys Adolfas .

8,. Brudnis'Aizikas 
Dagilis Juozas

• Draugelis Eliziejus 
Daukšys Jurgis >- 
Eretas Juozas 
Idmrelšteinas Ozerąs. . 
^rmnkelfeMyhfV^syyę*/ 
Gri nius Kazys V 
Galinis Vincas 
Gvildienū Emilija 
Galdikiene Magdalena 
Jokantas Kazimieras 
Josiukas Petras

9.
•10.
1L
12.
7»>Ir n „

: 14ė^
15. 

. 15.
17.
18.

$ 
i . į 
ti

AMŽIUS
31
50 ’
33
35
35 ’
45
59
.34 ’
33
35
35
27
59

55
. '25

35
31
41
27

—45—
26

’ 28
48

. 29.
.45 
4f

1 43
23
38
51

‘ ' ■' ■ « •-. " ■ 7* I učiv

VII-TAS GIEDRINIM -
SEIMAS • J

Šiuomi turiu garbes pa- 28. 
reikštų jogNIDtas Giedri- 29. 
ninku. Šeimas įvyks liepos- p°- 
Julv 27, 28 ir 29- dd. AVor- 
cester,, Mass. ’ •

‘Kviečių visus dalyvauti 34. 
seime ir konstaiituoju, kad p5- 
šis kongresas bus labai svar- 
bus, nes reikės išrišti daug L’’ 
gilių klausimų, kurie, jei! 39. 
sėkmingai pastatysime, ga- 40. 
lės . būti išeivijos. aureole. 41. 
Kiekvieno rimto klausimo 42> 
gvildenimas reikalauja_tvir- 
tų pajėgų. Tad-gi stėngįi- 
įneš lųiodaugiausiai susi- 49. 
rinkti ir visus patielduosiusį 47. 
klausimus rimčiausiai išdis- 48. 
kusuoti. ■ I 4')-

50.
51. Robinzonas Jokūbas 

Rtinipelis Vincas 
Rianka Sikstas • 
Raulinaitis Pranas-V ik t. 
Radzevičius Pranas 
Staugaitis Antanas " 
Staugaitis Justinas 
Steponavičius Jonas 
Staugaitis jonas 
Skipitis Rapolas 
Skyrius Juozą* 
Sleževičius Mykolas 
Starkus Zigmas- 
Sugintas Antanas ' 
Šmulkštys Antanas 
šilingas Stasys . 
šlovė.P-ranas

i/.

Neužsinlokėjusieji. ąrba ir 
nepriklausantieji, kurie no
rite būti giectrininkais ir|. Su
dalyvauti kilniajame seime, 
pasirūpinkite narystės pa- 
rcigas atlikti — prisiųskite į7* 
duokles; suspenduotieji ne- 5,3. 
turės balso. \ . ■ ' 59.

Valdybos ir komisijų na- . go. 
riai prirengkite savo meti- G1- 
nūs darbuotes raportus ir 
pateikite' juos seimui.' -(.£

Kuopos ii* pavieniai 11a- 65, 
riai tvirtai pagalvokite apie gg. 
organizaciją, . pagaminkite [ 57. 
daugiausiai įnešimų ir pa
siųskite juos, jei patys riebu-1 
site, 
jai.

no- <J»u.

šaltiniai. Toji gi lygybe’ apie kurią svajo
ją soči jai Lstoi,- būtų ne kas kita, kaip tik ly
gus visų žmonių* skurdas bei vargas.- Iš to 
viso aišku, kad. soči jai izmo prasimanymas 
(iš visų nuosavybių padaryti vieną bendra 
i tin tą., reikią griežtai atmesti, nes, pirma, 
jis kenkia tiemSjdnii’iiųis Tcnkiądąhą.n pade-. 

L- HieŠibįįįs įgnįkj,a)į/žm<>*\

dat4M<itės?’ (Cm. i,W). - ’ v' teisei ir trekia, jis išltraipo tikri, vai- Ų
. v • , , • . stvbes priedermiu suprafima bei drumsčia v

Kir, pamatas šeimynai arba naminei ’. v < , ' m/ė tat 1^ r. • ta4 rn, , . v v ... piesąją ramybę. Todėl, norint padėti liau- •
draugnan liesa, tai mažutėle draugi ja J r,< - *, .* •-. » *. , ų x. .. z v ta u tau, reikia pji'iiuąusia laikytis kairio tai-ic i.via ciaUgiją, ji suk šile uz y s y Lyties, kad’-atskiim žmonių nuosavybes yra’ 
ir per tol pnyaJo tetr savas teises U pta;e]ieamra. . Tai'vastebęj(>

valstybes,. Todėl jei, kaip prirodem, nuo-Į- . • .
suvyta-teise yra atskiram žmogui įgimta, Ui. thcraK UARMNINKV KMIW 

tai jis privalo jos Jiiiūti ištapdamas šei- . ...............MO IŠ.SI’IIENMMAS.
mos galva; net priešingai, toji teise tik stip- . , r ’ ‘
rėja, kai žmogaus asmuo šeimoje 'lig praši- t.. KATA! AK U BAŽNYČIOS BENDRADARBIAUT- 
plečia. IMgmiti-es tvarka griežtai, reikalam Į 
Ja, kad' šeimos levas pafupinių, visa, - kas 
gyvybei užlaikyti ir šiaip gyvenimui yrą 
reikalinga tiems, kuriuo;-?jis pagimdė; pa
ti prigimtis įdėjo žmogui noro patiekti sa
vo vaikams, visa, kas reikalinga, kad, gy
venimui nevisacl tikram .esant,, jie. galėtų 
dorai gintis nuo skurdo ir vargo; nes jo 
vaikai tai lyg' jojo paties atsikartojimas. Hi
tą savo priedermę jis tvatiiks, kai turės nuo
savybes ir galės ją palikti vaikams. .

Kaip kad valstybe, taip lygiai ir šei-1^ tylėti šitame reikale reikštų tiek, kaip ir 
ma, kaip .minėjome,.- yra tikra draugija ir priedermę apleisti. . .
rakinsi, savo atskira, būtent, tėvo valdžią. * Žinoma šitoks klausimas reikalauja' 

■•.TocIėlfai'šėmia^tiH bent lygių su valstybe darbo bei pastangų ir kitų žmonių, būtent,, 
teisių,. — žinoma, • ncĮieržengiaut tiesioginio valstybės vadų, darbdavių ir turtuolių-, paf- 

■ šeimos tikslo užbrėžtų ribų — rinktis ir galiau ir f)ačiii darbininkų, dėl kurių čia ■ 
vartoti reikalingų priemonių savo sveikatai ginčijamasi. V ištik, ne kiek neabejodami, 
ir teisėtai laisvei ginti. Pasakėm bent tvirtiname, kad. pašalinus nmę to darbo 
lygių teisių, .nes šeima yra sąvokoj ir Bažnyčią, visos žmonių pastangos liks be 
gyvenime pirmesne negu valstybe^ už- vaisių. .Ir tikrai.Bažnyčia, semdama moks- 
.tat iv jos teises bei priedermes yra pirmos- lą iŠ Evangelijo j, gali tuo mokslu tą kovą 
ties ir žmogaus [gilučiai artimesnės, deigu arba visai sustabdyt i, arba,, pašalinus žiau- 
atskiri piliečiai ir šeimos,, prisidėdami prie vimiųs. Ją bent sųšveliįiiiti; toji pat Bažny- 
valstybes iš jos turėtų tik nuostolių, o ne čia stengiasi savo dėsniais ne ’ tik šviesti 
iiaudosy ir savo teisių suvaržymo jųjii gyni-1kiekvieno žmogaus protą, bet ir tvarkyti yi-, 
iuo vietoje,. tai greičiau reikėtų neapkęsti 
valstybės, o ne jos noreli.

I > (Tęsinys) '

turi, be abejo, laisves, pasielgti, kaip tin
kamas, t. jv ar, eidamas. Kristaus patari
mu, laikyti amžiną skaistybę, ar vesti. Ir 
jokie žmonių įstatymai negali žmogui nei 
atimti tos jam igiuitos teisės^ nei varžyti vy
riausio moterystes tikslo,. paticsADieyp' pa- t 
Mųiio jyM'tįž/ųjy
daugjidiites.” (Gm. m

£

Mažažemis
Rabinas * . ’ .
Glmnazijis mokytojas 
Ūkininkas
Ūkininkas'
Buv, Seimo narys 
Inžinierius
Advokatas 
Vetcrinorius
Kariškis
Teisininkas
Mažažemis
Ekonomišias' ’ ’“"
Advokatas
Ūkininkas .
Bugalteris ' ’
Visuomenės darbuotojas 
Žydrę Taut. Taryb. Pirmin 
Pris. adv.. padėjėjas 
Kepyklos darbininkas

■ Koperatininkas
Daktaras
Ekonomistas
Valdininkas
Kanauninkas
Kunigas •’
Gydytojas
Advokatas
Ūkininkas
Pris. advokatas
Gamtininkas
Teisininkas
Kunigas- .
Juristas
Ūkininkas

L’

• V

MAS.
f

- a) Be rcji gijfj,'-; ; r Bktb///ržo.b‘.'f/frrūb?ūiZiV/ 
Į lihlttsihiaa ueiijrišanKts  ̂ •

Turėdami tam pilnos teisės, Alės drą
siai imaniies tai nurodyti, nūs svarstomos 
klausimas yra tolis,- kad be Tikybos i r Baž
nyčios pagelbos negalimas joks lemtas jo iš
rišimas. Kadangi religijos saugojimas ir 
visų Bažnyčios 'žinioj esančių priemonių 
vartojimas yra pirmiausia Mūsų rankose, ■

įsą gyvenimą.bei papročius; toji put Dažny- • 
čia gerina ir pautą darbu žmonių būvį, steig- • 
dama daugeli ji ms labai naudingu įstaigų: 
jHmkšle-t rūksta, kad. visi luomai, sujun
gę savo pritylama i r jogas., padėtų, kaip ga
lima geriau, išrišti darbininkų klausimą; 
ji mano, kad tam tikslui atsiekti turi būti 

|.lcidžiami įstatymai ir naudojama vyriau- 
yhes gylę. ■'Žinoma, užlaikant išmintiugą .

x

Šukys Kazys 38 Gclžkelietis
Volfas Sulhnas • ' . 45 ■ Visuomenes darbiu
Toliušis Zigmas . • 32 Juristas
Tornau' Aleksandras .27 ■ Savy va Idy kini nkas
Tumėnas Antanas : 42 - Teisininkas
Volkovickis Kazys ■ • 26 Valdininkas ’
Vilimas Adomas . •35 Kunigas
Vailokaitis Juozas. 43 Kunigas
Z akar e v irius Vincas ‘H> Kopcratimnkas
Žygelis Balys * ■/ O'T . 0 r Mokytojas
Žvirgždys Valentinas ęDailydč

i.ias

Pirmininkas (pas.)- K Leonas.
Nariai (pas.)

VI. Mačys,. S. Petrauskas,
R. Kancleris, K. Jokantas,

Į -68.
(59.
70.
71.
72. 

Petras P. DaųzūirdisĄ 73,
Gied. Centro Biriu. 74.
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KALTU. S' 
I I .

. » I

N c tu York. Amerikos 
negrų vadas. Garvey vadina
masis juodasis.Mozė, rastas Originalui aiatinka: 
kaltu apgaudinėjimo šeri- ’ • Virkuticne.
liiitkų ’ • Vyr. Įtink, Koim Sekretorius.

Garvey buvo Afrikos juo- h== 

dosios respublikos prezideii-Į • I |ĖTjIVĮ AI IIARRINIHOI' ’ ATMINKIT0 • -
tas ir Black Star Line ko-m- LILIU ■Iru UHiiUlI a j ?. 1 IĮ t -

panijos vedėjas. Kad “Daibhriukas” jau parduoda Lietuvos pinigų—Ii-:
rr rDr rrA«n - tų perlaidas ir savo• Raugams- darbtadvams suteikia. 

. UPjYPY POJLčJ). -V , : m . . .. -4 T , ta
_ ______ patiųnavmią. Tai-gi.visi tie, kurie iiorite, 'kad J ūsų

Jis dabar yra tųrtiųgiaiu. siunčianli Lietuvon pinigai patektų į Jūs ii giminių r au- 
sins žmogus pasaulyje. [tas, ..visuomet ta'eiykitės pas ‘‘D'iKBiNENKĄ,” jisai: : 
turtas apkainuojaiuas W visuomet nuoširižiatjuinspiaimuius. \ 
(toli ir 750 miliomj doleruj,>a{silįnlęite klttl ‘.Uarbiiimfas” yra Jūsij. 
RoekeMler’iS <&us iUmdžiAUSIAS DUVUOAS. /y y ,
ni'4'ą išdalino. IiilKĮarįiigieiuš: giusįįĮmi pinigus ai- Idausdami litiį feainij visuomet adre"' 
tikslams, o.buu “juodai to-stlo]dte'ioHlais fept'• : V : , K . - k
Tuu” pasiliko 'tik 300 nulio . ■ v ■ \ , ų o'T f ’ ‘
,,,, ' b .. ‘DABB ĮNINKĄS,.

: ‘Kito. Įtiekė tuos teta West Broachvay, ... . . BoąfaĄS^asp

tus daug inaž. f 20 uudų. Jo 
kumpam ja pradėjo da rba sir 
kapitalu .$10(),(i(10, -b dabar, 
•tik .ęasli turi aplę .160 nulio- 
|nų.‘; . Tųta' ■'

H tbnr 4 ei; Kurdas lįkįų prezi-
L OOŪ markių. Taigi Atokietv dtaK liūtų tiirthigiatv

I . . - . '

seimo rengimo komisi-

■.

•%

i

B - Kiminūkūm • .•Voldetl j oų 

|P marke dar smuklele j o.- Dą-

y

• yę lan&Vjjtnf ajj joj W ’njwĮ»ny k

<i[lADD1MIMVr”
- ’ ¥

c) Kada v/jt’iauniįlfč [rgali kiįiis į itt iiiios 
reikalu*?• ••

. Didžiai ir pavojingai klysta, kurie no
ri, kad-vvriausvbė savo nuožiūra kištųsi į’ 
vidujinįšeimos gyvenimą. Žinoma, jei ku
ri šeima randas didžiausiame skurde ir pa-| 
ti iš tos-padėties išbristi nesugeba, tuomet kai Ką. . .
teisinga yra. kad valstybė tokiuos atvejuo- , . F1. „ v. „
se padėtų, nes atskilos s.eimos juk yra pa- . ' z 1 *
čįos valstybes dalys. Vyriausybe privalo Visų Įiirma reikią pripažinti, kadžnm- 
tai. daryti ir tuomet, kada šeimoje esti la-įguš turi nešti savo naštą: negalintas yra da
bai niindžįojamos savitarpio teisės, '.pade
dant kiekvienam atgauti savo, teisių.. Tai 
nereiškia prisisavinti piliečių teises, het tik 
jas apginti ir į tat virtini i teisinga bei priva
loma globa. Bet vyriausybę piivalo tuo ir. 
pasitenkinti, nes, peržengdama tas ribas, 
ji sulaužytų prigimtąją šeimos teisę. Tėvo 
Teises yra savyje nepanailviniunos iy nū .val
stybe negali jų pasisavinti, ms tos teises, 
kaip ir.žuronių gyvybė, plieina iš vieno šal
tinio. ’ “Vaikai yra iielyginant savo tėvų 
:dalis*’ ir lyg .jųjų asmens išplėtimas.. Ir 
Tiksliai kalbant, jie stoją visuomenei! ir vai- 
štyhėn-patys betarpiai, bęt šeimynai, .ku- 
rioje gilta tarpiu’nkaujant. . r.Vos'pačios 
priežasties dūliai, būtent taad vaikai jau 
iš prigimties yrą tėvų dalis.. .. jie lita te- 
ta gta)j, kolei jiė patys nepradės vaįdy- 
ttaavūprotu ir sąvo valia?’ usv.-fLnų X1 

a į«L Metalistai taf ata Vita 
>iį. šeiinų-gyveūiąią k daužo teisybę,;jei, 
bašalitie tėvu glob'ą,- patreda valstybei glu.

■J1 : > *• - *-

boti/- . '~z e ; 7.- y . . • \ ■ y < . ■
■' ‘Bet lutairteta neteisybės labai ■aiškių 

koks taūsiita ir taus Tišardy nms 
durtMtiĮli' iš šitokio ?tajajixtų tvarkynm. 
Suta ir .milkėnvųtmn piliečių.verguvė su- 
ųlarpta tiavydąš, mTiasittajnitmV' ir ta’ 
santaika taštal iopiokslū vaisius’.. 'Atėmus.' 
žiiibgm-1 ai, • ta jnjt > siunaiiumą bei ta’bš-

lykas mūsų visimmeneje visus sulyginti. 
Tiesa, sorijalist.ci žada tai žmonėms; .liet 
kiekviena pastanga,, daiktų Įgimčiai fr^ie- - 
šinga, yęa bergždžia. Ir tikrai. Jau iš pri- 
gimiino žmonės labai skiriasi nuo viens ki
to daugely dalvkn: ite visi turi vienodų ga- 
bumų bckmiklumo. ųe visi vienodai darbš-. 
l.ūs bei sveiki, liet tos žmonių įgimtos ne- : 
lygybės savaime randasi nelygybėje;iurtuo
siu Bet. šitoks skirtumas yra naudingas ir 
atskiriems žmonėms ir pačiai visuomenėm 
ites bendrame’ žmonių gyvenime reikia įvai
riausių gabumų į vairiems reikalams bei 
prievolėms atlikti: kaip tik turtų skirtu-- 
inas labiausiai ir verčia tas priedermes pil- 
dyti. ■— Nuo rankų darbo žmogus ir prieš - ~ 
(Uisidėšiant rojuje nebuvo visai litu>susį tik, • 
ką’pirma jis būtų daręs su;malonumu- ir 
liitcisn imnm tą imskiau už savo nuodėmė jį . 
■privertė *su vargu -daryti būt imtinas. s‘Že- ? 
niė ta. pmkęikta dėl tąvo ųktalgimor tarp ' 
vargti tu iš jos luuitinsies •pervisas suvo gy- 
viūiimo dienas/; tGnū IK IT). ’ y ;/ . ;■•-

Iktiiašmv niviamūiel aiū. žcjites iiėpasi’’ 
baigs ir visi kiti-\ argai, ■nes 'sunkios iv kar
čios. vrū " muidetėvs pasekmės^ ktir'os turi 

Tat gi 
kęšir rryargti žnmgns tuvęs vista.ir, ttors - ■■ 
žtaįvs vtar- išhąmly-s ir daiyso jie-jbkbi. 
jėgą/. ūkta būdų šiury argų visai.
; \ Bus dauginii)
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lik ką -gavome naują siui n 
tint nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman- 
tas” knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. J a- 
me Dr. Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį. .

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi. kaina. . Tiktai vienas do
leris su pri^iuiitimu..

. . Tik ką išėjo iš spaudos
spaudini i ant st oros popieros 
Mišparai. Labai, parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 

“^paltišlainiiiai. ■ Kaina vienu 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama uk 5 dol.

£WA.WININKAS’7
B66Broadvray,

.. ' ■ So. Boston, Mass.
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Siamo ikj'riuie mes laikąs 
nuo laiko gvildensime rcl-. 
kalus {domius būsiančioms 
motinoms ir motinoms jau* 
ny "kūdiki;..

Kūdild; aprūpinimas ir pc- 
u ėjimas J-rajĮalykaa cyvos- 
ovarlios Šeimynai ir tautai- 
ir mcs .jauSiamo,. kad tai 
yra dalykas, kur) pus tu
rime KguIiariSltais laiko
tarpiais atvirai ir laimi 

. pergvlldentL.

«A

■_ " . A l l.

■ . KiuIHko I roi i> ir .!/;<
Tėvai turėtą reguluifiškui puM-eet; 

savo kutliiiį ir užMius-iti 'k: l;įiuaiis 
-■ I’er pirmus sešlus- uiėiu -.uis rėk imui. 

dUojahi.i sverti sjki-f būvint.;.' <, p;.s 
l<ūi «lu svki.t i- iir ie>i įnik,- aitln’li. 
lllelą. Silpiiėsui kūdikiai n ii-.i.i 
ii įlažuk'ii. įmėika-'. vena,-hm u^uiiai 
praranda, de.diali ur iiei.iinirką ami- 
šiltlėią suv'įi svorio mi d-v.tias p>> ._į. 
ntifiiui, Ir įieaidaunu ii:i" dršimbi- (oe 
UOS. . ' ; '

TolllUI Slli.S s1 U dili - S.i i'l'l Į:(> ;,[it 
rujai dienai parodo, kad kudi.-.m i-.a. 
kalauja daum 'U imu-do. nvui „mm krū
ty.-! sii u ikia.' . *• . ■/ubelliai kll bkis p...>;dlj-je einną Įlip
tu sveria trr* s; kili- daum:.ii. 'va' . -.ė 
iv ^ini1;-;. |<as .mii ; '-«viL--.--. i.,., 
malu.-i kndikis. p, m
lietuviu ik: š< " ai led iju f.'.ofh-. Aln., 
nes a-ui.s, i» 

-1-arp H į J- 2 
miį ir. lįsi i.i.i;,

l:u sviru pus.-, ar uą., viriad’alim 
svaro <•'ii’d iii.’m mi uie.^į-.'iU'

Kūdikio suuis j’pįitiumu ilt.Hėue b-
‘ į*y jnrnih,h.i Hvieją -;-n\ui* ui. P<» u,. įi_. 

peuld" niėi.t -ao H 4 i’> dlde ji iii;.s ' 
Iaipud-kii i. kilti'- lęsia-m. n,; *■ j į;; t, . 

bviaip spali lai, iki melu «a’i>. ’ i 
antrąją meta kūdiki.-, paira'.ia 
riilvpetdaim c'lius; b'-.v irvvin. 1CĮ( 
trijų iki keturių <'<dių;.i>t y k/-,..-n,, 
mm dviejų iKl trijų, o mm >i,(l ,;<• 
vlviiiudikių kūdiki • mali k .mimi pa a u 
gėja-vii nų ar dli'ęoliiL
• Lai fv n alpi', kuriuum JuHiik. Ud.iaii 
šia aumt. >ra pirmieji p.-idu iu 
įiimo įm'-nt 'ia i, y(<.< i'uuai jm dm.. ;i 
aniiiuni.* mėnesy. ■.nurlanie kūdikis m 
tetą eatlĮi po sesias ai- ir iuonla- Uiici- 
jus svorio.

Sekinai, leitielė pnn tlo li.hniip siu- 
l‘į kūdikio nuo. pat aiHdiim.

■ Ll'lltt l< i birHili L4r/ L iti
I btl tini ,‘U'tlfį.

i
i

’ "Gimus —
Bi riduk;i ' 
žlvriiititės

' TTlji’ in'ąie.'iir - 
l'.ft tiiiUvii 
M- mJ/HS

Sifili mėli 1 ->ų; 
. . BorniuLai ...»

l>i;vlilm< melb'hill - 
Boruiul.ni- .. 
MerimhiS ..

IS.intamšlŲ- — 
r.iTuiuW .. 
.Vtn-uitas' .n *

21 uiėiit'iii —* 
Bi-rniulmi ..
.\lėrąni<i'“i

Toiim i.ųii iimiii-. .____ ___
• ' kili:-’, bi-f ,ių iiioiiti H'‘u;i.U.-jįrktnąi»ti-

d,imk'iim Kn’rdrii’s t.'anl«* l'iė'fu;s-,| mnj 
Iail.es. Tai ,\r:i plllld.silT•"kės pĮi'tuk i, 
Įi'T.kūi. i t-; mlaus*. niūk li.k'il -siutmi 
rjfi jr V‘*rdi ii.V Ikąjo

.. -ims,J/ni liuib-ias I>pilH5i‘.jų:-;s-tilir.llls'l';n
■ ' kVš'ir SM'ilOK r«iiui*,. .Jis ikuULihti ".-u
• -Ū.dldu .š\.»rki." kuris "j <4l;uUi.inn< i-vctk i 

: tat ir’• •tmikiiilMamttfeu-. ,..U<spufoinfn
. Ir iVk'U'iienfbii'Lltiii’.;';".t> d.t io.lffi pff (i..

' jiiol'lis dolvi .Ji> įtuukiis. kbL,ybi--.. AJ(1.
' "Tllmš r;/’, l.:id •ilv-tinl'inaTkdūii 

Iiuibiilor?hi-j'4iii<,s-'irtri* '.ir pli-i<»-,l.;. su 
Eiivlč ■ Bii'iiu, ' »!id iie/.inj.ii kt.ip vi.y-h,

- tt B ?)‘d< i'*.' , r.iiidė I-im.ą, IMiUfrU kiu
■ .pul'ią. pi!" ]> i ibiui", •'kuli-i ; tl’lį’ll runą. 

lil'HbM D jo iii i.'ių I: Jį jt .Tlv <!'•»' 
, u ’-.i-H-1 vh si ii-at t> 'l n[

burė Ii.-1 iljk*'1 Ii'- miip . lybiifi t. t uųl.l 
iii r' t'.-,ul.iil • Vi.ibil.U t,-- III,. dilti‘-.l.1.in iu 
įsvfnrium i,b* luip pxl'iu-Vi lb riĮVo -U< ku'

' ‘ (1)1 I. .. ' ■• ■"'. • .■ " _ _ t ■ " - -VZ ■* ' . ■ , - .
■ M.Mitlfk tdlntėi ; tifr. itht^ hl\ Zni’ftUC 
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Kas Tai Yra Nedapenejimas
Nedapenejimas reiškia badavimą kūno. celių 

paeinančių nuo klaidingo metabolizmo ir blogai 
parinkto maisto. Abu faktoriai yrą lygiai blė- 
dingi. Norint apturėti visišką naudą is suvalgo
mo maišto, musų kūnas turi būt geriausioj pa
dėtyj. Ir patsai maistas- turi turėti savyje tokias 
dalisy kurios gali duoti geriausias medegas kū
no veikimui.' • *

'Be ątejonės, visi tęvai geidžią 'išauklėti, savo 
paikučius geriausia kaip galima.'Bet blogybės.- 
nuo nedapenejimo, nėra dar .pikiai suprantamas 
ir apvertinamos. Neturėtų būt 6,000,000 neda- 
penėtų vaikų šioj šalyje jei jų tėvai suprastų to 
pavojų. Tėvai, kurie nors ir per nežinojimą ap
leidžia savo vaikus, jie tuomi -neišpildo papras- 
tiijų savo priedermių, kaslink savo vaikų ar savo _________ ______
salies. Kiekviena motina ir tėvas priyalo apsi- kūno ydos nėrA jo stovio priežastis.} 
skaityti ir žiūrėti, ar: daug jie prisideda prie is- ‘ 
aūklčjįnio savo ivaikų nyniergąieių tinkamų fiziš-

' • kii ii’ įLidrhi\yivasiskai/Lx kitais, žodžiais,\įikgel-' 
Įėjimui ^avo vaikams pelnyti kuodaugiausiaV są- • / 
yo gyvenime. '■ ’ '

Nuo Ko Paeina Nedapenejimas
Bloga sveikata, Įpročiai ir netinkamas mals- •' 

tas davecla prie nedapenėj imo padėties^ Svarbiau
sios gi priežastis yra: ’0

Blogą essimiliącija
Kėivarka virškinimo kfilyja 
Prastas' parinkimas maistą 
Negeras virimas . . •

■ Perdidclls iruo vargia . - 
Blogas padėjimas ♦ .
Užkrėsti organai ' ' .<•
Blogą Įtaką namuose (stoka disciplinos^ 
Klaidingas prisilaikymas sveikatos , ,
Klaidingas prisilaikymas maitinimo.

Kaip Pažinti Nedapenejimą:
ženklai nedapenejimo ne visuomet esti aiškiai 

matomi musų aikiai. Kada vaikąs yra neran
gus ir be svarumo, arba išblyškęs ir aržus, moti
nos paprastai jo padėtį aprašo kaipo “augančio”. 
Aplamai, svarbiausių ženklų parodymui vaiko 
sveikatos yra jo svarumas. Nedapenėti vaikai vi
sados yra be svarumo. Kožnas vaikas turi būt sve
riamas‘ir niiėruojamas, taip reguliariau kaip jus 
sveriate kūdikį. Svarumo lentele paduota- že
miau parodys jums vaiko padėtį labai greit. Min
kšti, gležnus vaiko muskulai, nerangumas, neno
rėjimas žaisti kaip kad kiti vaikai, .atbukęs ape
titas, išblyškusi oda, užjuodavę paakiai, .nežibu- 

. mas plaukų ir'.akių, visi .tie yra ženklais pavo-

UŽLAIKYMUI JŪSŲ KŪDIKIO GEROJ SVEIKATOJ
. fe

Nėra svarbesnes problemos šioj šalyj fcaip problema nedapenėto kūdikio. 6/ 
000.000 nedąpenėtų kūdikių randasi šiol šalyj, Vienas trečdalis mūsų mokyk- 
ios .vaikii yra žemiau svarumo ir nedaaugę —< kūdikiai jš turtingų, kaip ir iš 
beturčių namų. Tėvai turi suprasti pavojų, kuris gręsia jųjų vaikams ir sten
gtis užbėgti kelią ar išeiti iŠ tos nelaimingos padėties. CŠio skelbimo tikslas 
yrą nurodyti tėvams svarbiausią kelrodį vedimui mūsų tautos jaunimą, kad 
jie’ galėtų vesti gyvenimą su veiklumu ir naudingu darbštumu.

•f :

Išmokink Gerų Valgymo IpMČių

Valgiai yra svarbūs nedamaitinimą prą 
šalinant. Svarbu rūšis ir kiekis valgių, 
taipgi kaip jie valgomi. Kūdikio maistas 

Ttailai reikia išimti, dantiį pataisyti, o «
MS pr^ni  ̂W prašalĄtk/Mii ««“ ?P®na W .■
gaMti geriausia prižiūSa^ii ’ V" J™
penimas ir yis būti nedamaitintas. Tai energiją? peleną dėl kaulą; ir v.taminp, 
dėlto; W jo liūnas ižpriimą maisfaj kaip. «B * 31 »tet>na- >

reikią, •

Kąp Pergalei Nedamaitinimą;
Pataisyk Kūne Ydas;

IŠekzaminiigk- jiedamaitintą kūdikį; aū

i* 
teriolai randami piene, kiaušiniuose, žu
vyse, mėsoje, javuose ir gruoduose, vai
kiuose ir daržovėse. ’Padaryk Namus Maloniai^

s . t . _______
—;—Kūdikį reikia apsupti geromis apysto* : • Pieno Svarba:

ydmiš namūoses Kūdikiai labai opūš M _ v Į. , - .. . : v ’
,; . . :.T.; . < Prašalinant nedamaitimmų pienas benųatsargiai reilaa su jais elgtis. Namai tuų fomoi bfitinyt)e. ĮįeHa3
būti yieta linksmumo ir padrąsinimo, O svarbus kūdikiam, nes turi kiekvienąsub- 
ne vietą baimes ir draudimo.

Pirmiausią reikia įgyti kūdikio pasiti
kėjimą, Kiekvienas kūdikis, 'nori, kad jiš 
būtų suprastas. £ada, pavartojant padrą
sinimą ir ant minties užvedimą, galima jį 
Vesti sveikatos keliu, Linksmas ūpas .turi 
.stebėtiną vertę keliant sveikata. Tat lai
kyk kūdikį linksmų^ ' "..Į

jaus. Jei jūsų vaikas turi bent vieną .ar du tų 
symptomų, pradėk ir Įprask daboti jį rūpestin
gai, kol galėsi prieiti prie supratimo jojo padė
ties. Ant laimės, nedapenejimas gali būt praša- . 

, lintas, jei laiku.
Nedapenėti vaikai lengvai pasiduoda užkrečia- 

■ moms ligoms ypač džiovai, kuri visuomet, kle
sti tarp nedąpenėtų. Kaipo- pasekmė, nedapenė- • 
tas vaikas apielinkėje gresia kitiems limpamo
mis ligomis sykį atsiradusiomis tarp nusilpėlių, 
pastato į pavojų ir visus kitus. Taigi, dėl savo 
vaiko gerovės ir, dėl bendros visų geroves, rei- 

' kia- auklėti jį energingu ir stipriu^ . . ■ ‘

EMP ATRASTI SVARTIJMĄ JŪSŲ VAIKO.
Normaliai svarumą justi vaiko rusito sekdami liurizantiš.'

/
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ATRASTI SVARUMĄ JŪSŲ VAIKO

kas (gulsčias) eilutes skersai stačiųjų liniją, ties jo augš- 
tumu ir metais. Paprastai, vaikai privalo būt sveriami ir 
mieruojami vidaus aprėdalais, be eeveryku. Nedapenėtaa 
ivaikas visados yra žemiau svarumo. Prižiūrėk jį rūpes
tingai —■ sverk ji dažnai, palygink jo svarumą su šią Įeą-. 
Jclo. - ■■

Kiėlž Kūdikis Vidutiniškai 
Reikalauja Energijos

Amžius metais
1-2-

’ S-S '
6-9

10-13
14-17

Valgiu Sąrašo; Pavyzdią Dėl Mai- 
įtinimo Vaikų Nuo 6 iki 9 m,

■ r. Kad. parodžius Kalorijų Kiekį

iViso- kalorijų
900-120Q 

52004500. 
1800-240^ .-
2300-3000 
2800-4000 *

i.

pusrytis

fe

Orilticilis. “J— 1—>. «*' •—
Kunialti kviečiai *— **» 

•.'-Pieno Dnviršiiii (lė line.)
Pienus, Engiu Brauti —" 
Toiiutni -— «-r- ■— —•'-— 

■^viofitųa ~~ ~~ ■— -h

Įpratink Prie Gerti Sveikatos Įpročių
■ Atgaunant nedąmaitintą ‘ kūdikį, tokie 
'dalykai kaip poilsis, šviežias oras, maudy
mas ir tinkami drabužiai yra labai svar
būs., Laikykis sekamų taisyklių;

1. Būk kodaugiau ant šviežio' orei.
2. Dėvėk lengvus, liuosus, retus drabužius. . '
3. Visados miegok 'prio šviežio .„oro. Atdaryk ■

■ 'langus... ’’
. 4, Kvėpuok' giliai, pjillc j plaučius šyi'iižią orą.

5. Vidurius liuosuok kasdien, tuoj po pusryčiij.
C. Visados cik, stovėk ir sėdėk tiesiai.-
7. Kūną laikyk švaru. Maudykis dažnai.. Dėvėk 

švarias drapanas. •
8. ‘Vengk užkrečiamą ligif*
9. Ilsėkis dienos laike. •

10. Niekados nesirūpink. ’
11. J3ūk .visados linksmas ir skleisk tą kitiems.

Sveikatos įpročių galima įkūnyti pas 
kūdikį bežaidžiant., žaislų tam tikslui pa
rūpina Nutration Department,. Bprdęn 
Company,

EORMULA
• t Du' 'šaukštai■ Eagle .

Fieno į puoduko 
lęduotaį šalto- vandens* 
Duok tą sveikatą bu- 

' davojantį maistų sykį 
" . dienoje, priešpiečiams

ar. popiečiams*

THE 
BORDEN 

COMPANY

KaHa Duoti Eagle Brand
/Nedamaitintam vaikui duok pusantro puoduku 

atskiesto Eagle Brand pieno kas rytą apie dešini- 
tą valandą. Tyrinėjimai čiopai aprašyti parode, 
jog tokios porcijos vartojimas, buvo pasekmin
gas. Atskiesk Eagle Brand pagal specialius mal- 
nutrition nurodymus: du šaukštai į tris bertai* 
nius puoduko šalto vandens.

Jei delei mokyklos,- davimas priešpietines; po?-* 
ei jos butų nepraktiškas, duokit tatai popiečiaiSj 
tuoj po mokyklos valandų.'Jei jus nuolatos ir . 
per visa laiką seksite šiuos nurodymus, ir, tuo 
pačiu laiku prisilaikysite čia nurodytų, norma
lių sveikatos taisyklių, galite būt tikri nugalė
sią nedamąitinimo pavojų ir yišti kitų nuo to 
paeinančių ligų. ' ’ *

Borden’s Eagle Brauti suteikia netiktai veiks- - 
nį gėro>( lengvai .suvh.^ip.m^b maisto fotmoje, 

A bet jis taipįi yrą. tyras iy vienoda^, VJoks pienai 
ųiegali būt rūpestingiau pi*; turimus ir prirengia* 
mas. Kiekviena vienąta 1 ./gle Brand pieno yr^ 
peržiūrima ir ragaujama, Mi, kad jus galite b'uiį 
tikri apie jo tyrumą, kade jis pasiekia jūs. Mi-* 
Ii j onai vartotojų patenkint > Eagle Brand, tai y* 
■ra jums geriausiu ženklu J > tyrumo, kokybes itf

. naudingumo,____ :___ _—----------------------- . ------ -—

Kaip Žinoti Kięl Jūsų Vaitas 
Maisto Rei .alaūja

Daugelis vaikų ima neg lėtiną apšti maisto; 
kas žinoma pagimdo ’ ned maitinimą, žmogau^ 
kūnas yra lig dirbanti m. - Iną, kuriai reikalui- ’’ 
ga yra tepalas, šis maiši kuris susideda iŠ 
proteinų, riebalų ir karbol ydrato, atlieka parei- " 
gas teikimo kunui ęnergi os. Energija lengvai- ;

‘ persikeičia Į šilumą" ir veikia nusaildai. Energi- " 
jos saikas —> karštis galir.'/s iškelti.vieną kilo-' 

tini eksperimentai vesti-mokyklos vaiku gramą (2.21 svar.) vandens, vienu Centigraclo- .

stanciją . reikalingą vikriai sveikatai,.
Reikia' mažiausia puskvortę pieno var* 

loti. Paprastas pienas dažnai netikras kas 
link švarumo. Turi žinoti iš kiryiienas pa- 
eina ir kaip. jis prižiūrimas.

Borden’s Pasaldintas Evaporafėd Pie
nas Eagle Brand įrodė .savo atžymė- 
tiną vertę gydant nedamaitinimą. Stebė-

.r*

' f

j
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J
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tarpe- Nutrition Deptž Borden’š kompani
jos parodė gerų pasekmių. Kūdikiai auk* sniais Fahrenheit. 
lėjrnni Bordeno -pienu, rodė geriau, negti 
kiti. Jie augo giėriau, negu buvo laukta^ 
Kūnas jų buvo geresnis, ir protas geriau 
,veikė. Tas beabejo paėjo nuo didesnės? 
energijos, kurį yrą Eagle Brand piene,-.
; Eagle Brand pienas yra paprastas piė* 
nas — grynas,. šviežiasrir sveikas karvės 
pienas- — -tik Įdėta kiek cukraus/Jis turi * 
kūną būdavo  jaučių proteinų; ganėtinai 
riebalų; riebių pelenų; visus tris vitami- 

. pus, bet ypatingai pridėtinĮų karbohydrą 
. to energijos vienetų, kurie taip reikalingi 

Įaugantiems vaikams.
Energija reikalinga žaislams ir darbui

• Jei- maistas jos neparūpina, tai kūno me
džiaga degina' save, idant jos parūpinti* 
Is to kĮla svorio kritimas ir suirimas ner
vų sistemos: Taigi šios energijos vieneto^ 
kurias. Eaglei Brand patiekia yra labai 
svarbios. Pbteisybei, Eagle Brand turi visų 
yettę-paprasto pįeiid ir dar šias vienetas.

laipsniu, arba-vieną svarą ."vandens keturiais laip-

Sprendžiant pagal priim mo maiste -šilumos- 
pavidale, jus galit numanyti ar jūsų vaikas gau
na pakankamai maisto per dieną, ar ne."

■ SVEIKATOS TAISYKLĖS < -
1.. Geras ismaudymas dt-uRriii noąn ??'ki Į favuito.
5. Šveitimas dantų nVi/.iiuudti ‘ i-ykį dicro.Je.

(Mes patartam Colgato’s K’tbon Ų'-nbil Činara) •
3. Miegojimas ilgu vakui.lu prie atdsru langu. , •
4. Gėrimas kiek’galint daugiau.-iu ph-ao, bet no arBa>'

tos ar kavos.
. 5. Valgymas nors kiek dnrlovln ;? v.ū'iu .kasdieną.

6. Gėrimas mažiausia kciuriu stiklu vandens per dieną.
7. -Žaidimas tūlą laiką ant atviro oro kasdien.
8. Ištuštinimas vidurią kasdiena.

♦
Prisilaikant 'aukši-iau nurodytu sveikatos taisyklių ir, 

aštriai prisilaikant maitini.iuo taisyklių, pageidaujamas pa
sitaisymas, kaip fisiški’-, taip dvartiš’ma turi pasirodyti. 

. ■Rekomenduojama Valką -tsvdkapaguino Urganizacijod 
‘Amerikoje.
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YORSt.O^Ssš:

ŠIANDIEN
PaUuoE savo užsakymą ju-*. 
šų groserninkui -ir per tūlę 
laiką neperstojanti vartok . 
Eaglo Brand. Dabok savo 
vaiko svarumą,- kadangi 
padidėjimas svarumo' reiš
kia pasitaisymą padėties-. 
Eagle Pienas nedaug to 
kainuoja, -kaipo * maistas,- 
nes- kiekvienas jo lašelis. 
suteikiu tinkamą maistim-:' 
gumą jūsų vaiko, k'unui.

BORDEN 
BUILDING 

NEW YORK

Vidutiniškas ' Vaiką Svarumas • Kuo .Antrą Iki
■ . ." Penktą Metą

■ 1 '-l -  ' ■■■ : ■
• • AMŽTCS ' Į

2 metą vi- ilu-j
ire.i'ait“

2 metų vaiku,. _ I
me .y.uitė "

4 metu v uikv.-a

nuvcaiir'

J ’

< -

r1

ii

- b‘\AVT’MAK.

. 25

jin

35 .

Svcrldb savo vaiką d-'.žmd — taip p;;l. kaip sver* 
davot jį kuomet buvo kūdikiu. Jo svarumas dabar 

. yra taip jau tvarkus.’ kaip kad buvo. tada.
—- - -- ------- ‘__  ______ ■ —----------- ------ ---- --------

■»
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Miera'
Du penktduliui puoduko 
tu puoduką lygnialo 
tjį puoduku •• 
% puoduko atskiesto"
1 puoduku®

? ĮG9 Kalorijų Dalių ..
Mietą

lĮį puoduko
H puoduko . .
3 šaukštai . •

, 1 puodukas
91 puoduko
1 pyragaitis ‘

JAVINIS'Maistas
Kvrpfleikt.t’a- 
Farl-na virti 
Graponuts 
Oatmeal .virti 
Byžiai šutyti.

.109 Kalorijų Dalių _

MĖSOJE IR ŽUVYSE (Virtose)

Miera

}

Sekama lentelė parodys jums kiek ku
ris maistas duoda šilumos arba energijos. 
Su šituo fankvedžiir, kiekviena motina ga
lės prirengti tinkamą maistą deį savo 
vaikų, . ’ .

10Q Kalorijų D;
GĖRIMAI

-Koklio

Kiaušinio puodukai 
Btenas (iš boirkosy 

*. . Kąnil. pienas E.B.
. Orančio skystimaa

DUONA, PiragaiČiai, Piraggliai, Etc,
• Bnking poAVtler pK 

r Talaičiui' 2 mažiuku; "
; Duona npbkrmliut'a \M-ebI’ 3 col, cliiimv 

Graktun duona 3 šJūįJtelIni %Ji3e'»x31&
Balta duo-nu ■ - 2 ripkutūti 3mxlmx2.-col
Noiiumiiltų kviečių.' " - '

tlitimo. „2 rlvkutea bok
. KtaKbp'iftni'Iiiirti)' '2 krekiu, ■ .

dudl (1’nin.cuziška^' 1 roŪ ' '
, Tolintais (ąit smbtbną) Trys-’ jmnktndtiliai’■.'■.■Butai-

‘ . kyto tj! peuKttultiliš jiįnh 
dūko-no.io. '. ■ v.-

3. šmociiMi- alie.s'lab-s
- - - 1 1J,į'colio, j

KUKIAimPlKAGAtr
Vąpkiiiti kukiui ■ 
klkd/Vi. linkiui 

. '- i 'h .ikrui nt oi.ųt ižų'
. Autini''.

”.KENDes
■ ftdądatb -piuuęf'

* ."(Bordvnbb 
kfvduu,
UalrtūA liullut -
- imulkuu

lO’Kiai Bųtyti. <
K vic tia i n tunaiti

KIAUŠINIENĖ,..Pudingas ir šaltoji Košė
Ghuulią košė -H pųQihlI>tf

• žuĮuU'yihC s ‘pudingas Į V puoduko •
" Putni, Kianšink'nPs 1,-s puoduko
Ryžtą 'pudingus . " Hu penkttulalini puoduko
Tapioka-creatn • ."Du, p'enktadalM "puoiluko .

■ Kvptns Indijoniškas
•puduigtis. Iltį šaukšto

Vanilių ive eretini -jį šuukštOĮ , 
ienteno" pieno " ’ , ■ -

gėrimas U puoduką *
KIAŠINIŲ ir Sūrio Valgiai D

Kiaušinis žalias . lįį '
" KitiUsihis supluktus U ptodukd .- 

tsuriu žildiniai - %: puodukų
VAISIAI ‘ r ■

Keptus f lutolis bū ‘ . •
• • 3 šauIvMaia cttkr. ^.didi’ltft ohnolioj

Jautiena, džiovinta, su 
binetmūi

Jautiena, round slv.ik 
JautivntT šutii ta, su darž. 
Mamburger stenk.

fe-
iežią žuvis, rutuliuose 

'. IlaĮibut stenk 
laimimai su. mėtomi 

tv&stu - -

Avienos, šutintos
Vietiniu su smetona, 
Klnmsn.
Dygteriu

tl
SRIUBOS

'$pnrag.y užbaltinta
Buliunua

. Gysterlų putintų

l

ant

1 c

P;, puoduke
šmotelis 4
Ita penktailulini ^mmiukp 
Hutui"' »>į. diametro

7 aštuntos col. stotie*
1 Mitulis 2 tol. dilinu 
šluotas 3 cl.x£Uxi eol. • ■

- Į į pwdttko' sulmonij it*1 '
Ai, šmoto toasto •
1 riežis 2 eol.x2col.x5u -CoL.

. ’ į puoduko
12 klamsą
«‘15 . . -.U^"

i

pietūs: / Z’’-
. Kapotą ni"sn. —i'-r- -7J
.-Sskoiitu yakiuiidi bulvė — ——- lot),

• Duona ■— —r101)
• Bvifiblau' —*■ ’ **** '■~i- .i~VT' mU JOi)
' Žirniui ir morkos ms, uinotoną — ■— — -w~!; -$J

Dublius pudingastartukaiB)' *-»■ -'—r-' 2:ob-
' Dkiitis, Engiu Brunū: —* t-* r-.-?* 123 

;• , .: - . ' 
Vąkarietie; . '* ;

J<rttfifii ii? luihių "y- *— ’ i—1 'b-*.. TCd
NlVunuiltų k\iečių" dnontt.- — »-* JQi)

x ” fMvfiFuB ***■ “ ,~s •*"- "s‘*~ •**' 5*1' -
' ^utytį Ulnioliaf fe**."y- y"!i—*.'***. D'ft -

" 'BluKŪtttų n-vlžą sausainiai (poolric-s)' — —
‘ - •’ : ' ' p|l°\

ŠTino por dieni r-t m -hm **. “7-.

giviiiback’>
■ t , ' ,.

v • ,fe 
<•

JU -
C,

e* s
T-

2 -liukiąt.-ŽĮįecil. dydžio . ' 
yniočiukllH- i’Ąe.vl '.įe»-\2 ei.

ST kukio. 3 col. dydžiu . 
^-i-r * ' „ '■ «*“ T

- z ' . *•_ •

. limotiia 2Hu.siC.x’ueaD
•.Į. šaukštas ’• ‘"

• ."'Oi Uftukštaii
- v< ■t

tJ

(ilnudiui švieži
■ Gbiuitių įsohiut- 

Baiianua .
- „Batcą bw -Heldumiij. • 3 lig 4- ‘Mted .

' l’ygbs džiovintos llį didėlės 
01‘aiivini- ■ I didelis. >

šviežios.'' . • S.Aitliltints
l’yįW kvniūkūs 2 dįdoli šinętąį 'jt 3 lialikH

(■Irušė; kviečius
." Grnšėą kvii.uiifoą, , .

. ITttt.iįpple kvicži. ■_
.." l’bivtcTTto^VAuoii'

į Ūtilelis ohuolią 
pUodllJiO "

1 illdelU

%

Mid skystimo • " - -
.2 vidutinėj •
2 Jiinn'k it 3 ŠfiukSliii 
.2 inudat ll.ėųL iįtorto 
1 •htiųUw.ir> 3j^ųkūtai • 

škysHuitv nrbą NįPJ
■,. dūko š'ugrfptų’ .

”2 tiv. ir-2 iiuikš, ’ skyst*:. 
1į puspiuk’!- 
’y" ptooduku ■ v;

.. D'novįnlok^Biyvas,:
'Fųtintoa '.j.

• ■ k’’i Juliui .
- - liuVarbąl imtini V „ .

StcmogcB Svitojų. 1U puoduką'

L......_
I< 1 . •

z

ŽuHiį žirnių, užbaltinta 
Bulviy.

. Špinatų," urkalfinta ’ 
•Tomci?iig užbaltinta' ■ 
Sparagų, su toy-stuis 
Puąų su sviestu 
Buroku ... . -

Morkų ■

. SulTflij.
SųkiUiJ ■

- ' ŽirtflV -
. Btllviij, kęptfi Pafd.iihV

Bulviii, hulįij virtu->•'
" BuMų, lutitukt, Migmtų 
; Bnlilų* bjiftu* Žutiutu . 
'' iSpIauku virtą . "

. ^omėkių, kęuąotų 
. ivkilų

. '. 'i

M puoduką
4 puodukai
L’ puoduko
5 puoduko '■
v>.puoduko ...
Trys penktadaliai puoduko 

puoduko
. Du pi'uiitadAliūi puoduku

• • U pUi’dul O • - ... "' •
4 burokui 2 vol. fHarn. af 

l’i puuJk uukipotu.
4 lig S .(iitmų morkų 3-4--.

' ėoHo ilgio . .r
4 pu-‘d. 11 cot šmote!

•;2.\Udcl"s galvutes ‘r*.’ 
puoduko 
yklutiursr „

I yiduHuiJ
1 vidutine< - ’ • » -•■■I’4, *
Sį -puoduko tikruBŪi^.' •

2K puoduko 
puoduko .

M ar 3 .vidutinį

skrumno 1 • /
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■ UŽ STREIKĄ.

Birželio 14 d. Bostono ir 
apylinkių - tolefonystes bal
savo tiž streikų. Tepiau su
tarimo nėra, Lynno telefo- 
nyštės atsimeta'nuo unijos.

NtrsižirnB.

.Harvardo universiteto stu
dentas Bonnett Wells, 27 
m. amžiaus, papilde patžu- 

•'dyst^ Buvo turtingu tčvtj 
tėvu sūnus. Tą padare dėl 
mergfw ‘ 1

BS^ORI^ŠKAS M 
DŽIŪSTA..

C-

Wa$hing,ton Elnį Cani- 
bridge’iuje prade jo džiūti ir 

medžiu Jurgis AVasIiington 
paėmė vadovybę aut Ameri
kos revoliucinės armijos

NEWARK, N. J.

Ateina situacija,

ry

■1

IŠKELIAVO.

W«Wwf/to)i.—Prez. Tlarcl- 
ing* „apleido sostinę ir isko- 

. • Iiavo tolimon kelionėn. Vyks 
' 1‘Alaską, Kanadą, paskui į 

Panamą ir Porto Bico. 
kys pakeliui prakalbas.

PAPILDYMAS.

Ha-

^Darbininko” No. 70 tilpo af- 
-sakymas, bet žymiai apkarpytas, 
o reikią,’ kad būt patalpintas kaip 
jam reikėjo būti .

f<Darbininko” No. 68 buvo tok
sai raštelis “.Kur jis tada buvo.” 
Tilpo Vietinėse Žiniose. Tasa" 
narys pasirašė, kad jis esąs Cho
ristas—Vytis—«L. D. S. narys, tai 
tas yra pagirtina, bet gaila, kad 
minėtas narys nelanko choro sitsi- 

, rinkimų ir nežino nutarimų ii- kas 
juos nutaria ar visi nariai ar tik 
dvi ypatoš, kurios jam nepatin
ka. Ir minėtas narys begėdiškai, 
užsipuldinėja ant gerb. choro ve
dėjo M. P. Karbausko ir Kores
pondento kad choras nutarė va
žiuoti šu programų j L. Vyčių N. 
Anglijos apskričio • gegužinę lie
pos 4 d. .Tai jeigu- tasai, nbrys bū
tų., turoj^s daugiau supratimo ir 
mančlagTShb, tai būtų taip nera
šęs. Ale būtų visam chorui du-, 
vęs papeikimą, jeigu jam taų> gai
la, kad ebortfs dalyvaus L.. Vyčių 
gegužinėj. Jis gerai žino, kad 
choro vedėjas turi prisitaikyti 
prie didžiumos narių, o Korespon
dentas ir-gi nieką negali padaryt, 
jis tiktai turi choro nutarimus 
parašyt.

Ir ansai narys baigdamas savo 
neišmintingą .užsipuldinėjimą, da 

■ - daugiau išlieja savo neapykantos 
ant Korespondento sakydamas: 
“Ar anas Korespondentas su sa- 
V'o pasekėjais mislina, kad So. 
Bostono veikėjai nežino kaip ir 
keno čia padaryti? Taigi kurie 
netinkamai pasielgėte,' susigėski-. 
te ir pasitaisykite. ”•

.Tai čia kaip tik ir tinka Cho 
ro—Vyčiu—L. D. S. Nariui. Pa- 
sielgei tamista nemandagiai ir ne
išmintingai taip rašydamas, tai 
siisigėskic ir pasitatsykie ir atei
tyje (langiaus lankykie organiza
cijų susirinkimus ir tčtnykie jųjų 
nutarimus, tai neveikei ant tų y- 
patų užsipuldinėti luirios tamistai 
yra neapkenčiamos, nes gerai ži- 

’ nai, kad neapykanta ir šmeižtai 
tai yi’ft nuodėme.

’ Korespondentas.
, Redakcijos prierašas. Gaila., 

kad ištiko , tokie piikaišiojimai.
. Vytis—Choristas—L. D.- K Narys 
apsiriko priktšdaains Kovcspoie 
deniui, pasipriešinimą dalyvauli 
L. D.’ & apskričio' piknike.. Delio 

■ Korospondentiii yru priežasties i- 
. sižoistl.. Bet gaila, kad Kerps-- 
..pphclentas panom pu vaišinti sav t- 
oponentą .sii gausiam komplįineji 
tais. Negeriu,' kad - Vytis —Clio: 

č ristas—L.' f), B; Narys.pjjkišo .Kn '
g. respondentui nenorą .dalyvauti, L
C D. apskričin piknike, bot Ko

r į’eapondehtns prikiša,.:bfik - janl
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Nevisuomet taip yra kaip vai
dentuvė sako. Praeitis savaites, 
ketverge, laidoje, “D,,” “Gudr.- 
Darbiniiikas”. vaizduoja Neivarką 
priešrojuišgarbina Jevps ir vai
kus dėl jų icleališkumų;. žodžiu 
sakant, tempia Netvarką į padan
ges. Bet, deja, Neurarke talpi ne- 
sikloja. Didžiuma tėvų yra di
deli konservatistai ir tikri oportu
nistai' — tiki vien doleriui ne
nujaučia, kad ju vėjikai gyvule ja, 
bė£h litu/savo. mdnVJ -M ne&vi- 
klauso prie lietuviškų organizaci
jų,, nedalyvauja, su lietuviais.

• Tėvai ir motinos, pagalvokite 
ką darote; persisiūtykite kokios 
jūsų bus paskutinės gyvenimo va
landos, jeigu -vaikai bus ištaiite- 
ję^Apsiyedę^^iLlydajsiir^žydaiUL 
komis. ■ Pasistatykite pnieŠ save 
du paveikslu: vienų tyrai lietuviš
kos organizacijos, pa vyzdžiui Vy
čių, o kitą kelmuoto dirvino. Pir
mam paveiksle matosi populiarus, 
draugiškas, • tėvų-žemę ir tėvus 
mylintis jaunimas; o antram cice- 
liais. apsikarstęs,1 sutabejęs, bė
gantis nuo. .lietuvystes kratinys- 
mišiuys dviejų tautų. Iš kratinio 
nieko gero negalima laukti.

Tėvai, prisirašykite patys nors 
phie vienos geros lietuviškos Orga
nizacijos ir stengiatės, kad jūsų 
vaikai priklausytų prie jaunimo 
organizacijoj' — Vyčių.

Amerikos lietuvių jaunimui ge
resnės organizacijos už Vyčių nė
ra. Kas smerkia Vyčiij organi- 
zaciją,• tas - nesupranfa^. jįj -tikslo 
bei yra žmogus.blogos.valios.

Vyčių judėjimas.

I’er keletą metų Vyčių kuopą 
palaikė tik keletas narių. Jų 
tvirtumas ir pasišventimas nenu
ėjo niekais — gana gražūs vaisiui 
pradeda rodytis. ' Ketverge, bir
želio 14 buvo surengta prakalbos. 
Kalbėjo P. DauŽvardis. • Ideališ- 
kurn.u ’ ir organizacijos mėginiu 
pasirodė Amerikoje gimę mergi
nos — jų buvo daugiau negu vai
kinų ir suaugusiuosius' sudėjus 
kartu. Keletas gana energingų 
merginų prisirašė, o kitos. pasiža- 
dėoj prisirašyti.

N odelio j, birželio 24 d. visa kuo- 
: pa .. važiuoja Į savo, vienminčių, 
IGizabeth’o Vyčių rengiamą labai 
dideli išvažiavimą.

Pirmadieny, liepos 2 bus pus
metinis susirinkimas. Šiame Susi
rinkime Įvyks pilna vyčių atgimi-’ 
mas. Nepamirškite datos.

Sekasi.t • »*
Tautos Fondo vedamasis Vajus 

plačiai it ugnis sausoje pievo
je. ' Visi laukia knygiičiij pasiro
dymo ir žada, padaryti “surpi’ize” 
kitoms kolonijoms, Gerb. J, Že
maitis f dids. moksleivių mylėtojas 
pasižada parduoti 1000 tildėtų/t. 
y* surinkti $100.00. r Vytės, šv. 
Cecilijos choristes žada išgauti po 
10 centų iš kiekvieno newarlde- V*' .eio.

Bravo, Newarldečiai! Kuri ko
lonija pasirodys gražiau?.

vA7 \ / 'žvalgas!

SIOUK CITY, I0WA. VV
J

F ’

Birželio 10 d. įvyko labai Įspū
dingas programas buvo parengtas 
šv. Cecilijos choro po vadovyste 
p. Eniil, C, šlapelio pagerbimui 
vietcis gm,fb. idebOno G. Cesnos 
sukaktuvhi vienų’ metų kunigys
tes. Visu pirma pradžią padarė 
choras su dailiomis dainomis. Bu
vo pertraukose eilučių, Soliu ir 
prakalbų. Kalbėjo moksleivis J. 
Zabalionis. Ant gao kabėjo gerb. 
kebonas G. Česna ir dėkavojo su
sirinkusiems. • Po jo. kalbai buvo 
teikta jam dovana nuo šv. Ueei- 
i jos choro auksinis laikrodėlis ir 
retežėlis su randėmis Nuo Šv. Ce
cilijos choro o ant antros pusės 
gėrb. klebono vardas ir pavardė. 
Gerb. klebonas G. Česna širdingai 
padėkojo už dovanas choristams 
ir choras sudainavo 
programą “

užbaigiant 
Ilgiausių Metų” ir 

Lietuva Tėvynė Mūsų. Po tani 
nivo visi susirinkusieji arba pub
lika .su šaltakoše ir. sandvičiais ir. 
ša Įtakose vaišinami n tfo gerb. kle
jone. Yra pagirtini choristai už 
tokią puikią programą ir jų va
dovas p. Em. Šlapelis. Girdėtis, 
choras rengiasi statyti operetę 
“Nastute” scenoj. Bravo choris
tai, nes darbuojatės tautai ir baž
nyčiai.

e

i

Parapijonas.
f" • *

BALTIMORE, MD.

Liūdna žinia.

I DAKTARAS HENRY C. TURNER
y Buvęs seniau io94 Wnslfiugton St, Norivotnl, Mass, h* šiuo lttikn baigęs 
f j mnitslą Harvardo -Fniversltc ir MassiK’Inisetts Teelmologijo,u In.rtiiiito 

gavęs laipsnį,' praneša kad Jau pradėjo genuriilę gydymo praktiką ir 
|| v . apsigyveno po numeriu .
H 444 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON 18, MASS. 
p Kampas Columbia Avenue'
h TėTeplione.Back Bay 8240. ■'»»
II Valandos t ’2 iki 4 ir 6 Iki 8:80- vak, ttytfn.es vak ir netlPlfoms susi torus.

.... ■..... .  ..
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L. D. S. kuopa.

L. I). K. kuopa gyvuoja gana 
.gražiai. Visi nariai susidomėję 
seimu Svetaines pridengimas, ti
ldei ij pardavinėjimas eina pilnu 
žingsniu. Šeimininkės rengia gar
džiausią, vakarienę, kuri kainuos 
tik $1.00 vienam, o porai $l.j50. 
Tad-gi visi netvarkieeiai pasisleg
iate tikietu.s nusipirkti iš kalno, 
Ues tą vakarą negausite.

Šešfadie.nio vakare, birž. .16 d. 
buvo ekstra susirinkinias. Paga
minta keletas rimtų inešinnj dėl 
seimo ir-apkalbėta abelni prisi
rengimai.

14-ta kuopa pilnai pritaria ko- 
operaeijos steigimui. - .

f ’ taip gaila, kad chorus dalyvaus jų.
■< ■

i* t

L. Vyrių gegužinėj.” Gi Vytis— 
Choristas—LDS;.Narys savo raš
telyje yra parašęs: “Nei mažiau-- 
siu nepavydžiu vyčiams, tegyvuo
ja jie ir ieinic jiems talkon visi.” 
Kas iš' šilų žodžių gali išvesti pu- 
vydojimą vyčiams? O Korespon
dentas-tokią išvadą daro.

• *■ A
% ’ ,

Choras bo abejones tūri teisę ei
ti talkon tiems1, kurioms jie nori 
ir atsisakyti dalyvauti ten, kur' 
nenori. Bot choras atsisakyda
mas dalyvauti U įk K apskričių 
pilmike pasiolgM negerak1 Juk L, 
D. S. organasmielai patarnauja 
chorui, tai kmlel už tai ncatsidė- 
kuoli ir nopaUrnauti už patarna
vimą? .Teisybė čja ne visų cho-, 
ristų tėkš ūtusištatymaš.. ' Tarpe 
choristų yrą uolių L. D.? S, retnė*

s. -

«
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girtybė Viską sugadino. Šiuojni 
paskutiniu-kartu pas gimines pa- 
sirandavojo kambarėlius ir sakė, 
kad jąit mesiąs .šalin silpnybes, 
bet štai ir nelaimė atsitiko^ ar ty
čia ar netyčia, Dievas žino.

Lietuvos. Pilietis.
\Ą.'U. V d\

GARDNER, MASS. ' . v

Didelis piknikas.
Rengia S. L, R. 1<. A. 162 kuo

pa nedelioj, Birželio-June 24 d.T 
1923 m. ant Baker Grand Parker 
St/ Prasidės kaip 12 vai. 'ir* tęsis 
iki vėlumos, i . ~ 7 /

Gerbiamieji, kas jik mylit links
mai laiką praleisti, nepamirškite 
atsilankyti. Bus geriausia orkes
trą. Kaip vietinius taip ir iš a- 
pielinkės S. L. R. K. A. kuopas ir 
pavienius užkvieČiam ’ atsilankyti 
knoskaitlingiausia.

Jeigu tą. dieną pasitaikytų lie
tus,. tai išvažiavimas bus liepos 1 
dieną, toje pačioje vietoje/

Komitetas.

TIKTAI 35 CENTAI
NEPAPRASTAS PIGUMAS,
Vienam mėnesini laiko nupigb 

name nepaprastai . reikalhigus 
kiekvienam lietuviui daly kėlius,, 
būtent: “Didelį spalvuotą Lietu
vos Memlapį ir Lietuvos Valstybes 
Konstituciją. Abu TIKTAI už 35 
centus. Kurie norite tuos <iiisipy
ti, pasiskubinkite užsisakyti, nes 
Inkis pigumas bus tildai per vieną 
menesį.

' “DAREININKAS’’ ‘ 
•366 Broadvvay, 0o, Boston, Maus,

NAUJOS KNY-GOS

DR. A, J. GORMAN
(GUMAUSKAS) .

•D A N T 18 T A R

Tol, Broektoii :51T2—W. g
Į- (Kampas Rftiiid Street) ' g

705 Mato S.L, Montello, Mass. H 
I * *s

k

Iš LIETUVOS

PARSIDUODA
Du namu ir .storus, išviso 4 šeimynos 
iir dvieju kuru gur:idžius su eiekirika 
Ii* stesim heat, Montviloj, Platesnių ži
nių kreipkitės šiuo ąilrosu: (7 U., '17 
Hnyenclen Avė., Motitonoį. Mus,s. (21)

L. D. S. Comu Apskričio; 
pusmetinis suvažiavimas i- 
vyks Birželio 24.-tą d., 1923 
metuose, 1-mą vai. po pietų 
Šv, Juozapo parapijos mo- 
~kyktoj<A6~(^ 
IVatcrbury, Coiiin

.1.

Turto Norma, Uosis. Kaina.. .45 
Mūsų KelĮųi* KrupavičųisH j ?2a 
ĄlgimAntuš. Dr, Pietaris V

tomu ....a^.. ....... *■.-. ,$I.OO 
Lietuvos įstatymai ..; , 4156
.Palydovas, su žęmlapiais..». ,50 
Teisių Vadovas ir Patarėjas .50 
Lietuvos Pilių ženklai (40) ,65 
Klaipėdos Albumas .,.,e *’. - .50

“D ARBI-NINK A S”
366 Broadway, So. Boston, Mass

' Teh So. Boston, 24M

UR. J. C. LANDŽIUS
IiIHTUVIS. GYDYTOJAS xb 

CHIRURGAS,
GydQ aatrias ir chroniškais ligai 
vyrą, motorą ir vaikų. Egsaml- 

Inupja. kraują,spjaudalui, 61ąpn>to 
ir /tE/rirtyp iaboratorljoj. Sutelkia 

į pntoMfli$* įąl|kflte: gyvenam

vtiemfc.\Autobasi: V’’ ų
5Q8BROADWAT( 

r.OUTH BOSTON, MASS, 
I (Kampas G St ir Broaūmiyi

VALAKUOS r 9—11, 2—4, 7—9

\l

1
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Vienas lietuvių tolentas žuvo. 
Pradžioje pereitos savaitės apie 11 
d. birželio savo kambaryje užtroš
ko sif'gazu p. J. Mikuckis puikus 
maliorius ir - piešėjas paveikslų. 
Buvo didelių gabumų žmogus sa
vo amate. Jo paveikslai galėjo iš
kilmingai pasaulį stebinti ir mu
ziejų galerijas puošti, o lietuvių 
vardą’visam dailės pasauliui gar
bingai atidengti. Nelaiminga mū
sų tauta', kad ir ją užkliudė
pragaištinga laisvamanybės ban
ga, kaipo visus silpnuolius 
berilius toji banga pražudo 
tai. Taip-pat ir p. Mikuckis jau
nose dienose pakliuvo į silpnos, 
dvasios eiles. Čia jo talentas- ne
galėjo pilnai išsivystyti ir visame 
skaist tune. pražydėti, ’ lies laisva 
mintis neleido pakelti širdį prie 
Aukščiausio grožybių, Sutvėrėjo 
ir gamtos piešėjo, kur įmes vadi
name Dievu. . Širdis užgauta lais
vamanybės bangų skendo girty
bes purvyne. Čia visi prakilnu
mo žiedeliai vyto silpnuolių pur
vinomis kojomis mindžiojami.

J. Mikiields buvo tykaus gyve
ninio, vargingai gyveno, jo peb 
:nas buvo alkoliaus auka, nes kar
tais ir iŠ tolinus pribūdavo su už
sakymais paveikslų. - Tankiai ne
mindavo jo namie ir tokiu būdu 
jau daugiau nemėgindavo ateiti. 
Pats kartajs prašydavo lietuvių, 
kad kas duotų kokį paveikslą nu- 
maliavoti. Gaila tokio žmogaus 
kuriam vartai pasaulio buvo atvi
ri ir rožių vainikais apkabinti, o

pus
tau-

*

Gegužes mėn.. 26 cl. su
streikavo “Varpo” b-včš 
spaustuves darbininkai,. rei
kalaudami padidinti atlygi- 
nimų 25iiuoš.
. Spaustuves Valdyba pra
nešė apie tai spaustuvių, sa
vininkę sąjungai, kurioje 
pasitarus, nutarta pakelti 
visų spaustuvių *. darbinin
kams "atlyginimų 10 ; nuoš. 
Spaustuvių.darb. prol są
junga sutinka nusileisti iki 
15 nuoš. tik reikalauja, kad 
šis atlyginimas būtų pakel
tas nuo gegužės men. 1 d:, gi 
darbdaviai sutinka pakelti 
tik nuo gegužės 15 d. Mano
ma greit, bus .-susitaikyta iv 
kitose spaustuvėse nebus, su- 
stabdvtas darbas.

«•

Darbininkai, statvdami 
reikalavimus, sakosi, kad 
streikuoti buvę nutarta jau 
senai, vienok . prasidėjus 
rinkimų kampanijai, strei
kas buvęs atidėtas. Mat. 
nenorėta kad tuo metu strei
kui būtų priduodama kokia 
nors politinė reikšmė.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
. KUOPŲ DOMEI.

Brangūs Broliai ir Sesutės’Dar
bininkai ir Darbininkės I Artina
si apskričio pusmetinis susivažia
vimas. Turės kuopos išduoti ra
portus iš pusės motų veikimo. 
Žiūrint į veikimą’nieko daug ne
nuveikta ir mažai pasižymėta or- 
ganizatyviu darbu, kuris mums L. 
D. S. nariams yra vienas iš svar
biausių, darbų, kad sutraukti vi
sus lietuvius katalikus į milžiniš
ką darbininkų organizaciją.- Sies 
■turime, daugiau, domės kreipti i 
orgaiiizatyvį. darbą. ■ Gerbiamo
sios Conn, apskričio -kuopos-arti-, 
miausiuoše susirinkimnbsė pakel
kite tą klausimą ir išgvildenkite 
visapusiškai, apsvarstykite kaip 
galėtume pagerinti mūsų kuopų 
stovį ir ant apskričio. susivažiavi
mo įnešldte. Aš iš savo pusės 
duodu tokį įnešimą: Kad apskri
tis ir kuopos daugiaus’ kreiptų 
domės į organizatyvį darbą ir kad 
į tą darbą būtų pastatyti mūsų L. 
D. S, veikėjai ir kalbėtojai. Ga
lime didžiuotis, kad jų’ turime. 
Štai uoli veikėja ir kalbėtoja p-lė 
M.. Jokubaitė. ' Didis mūsų tar
pe veikėjas-ir kalbėtojas gerb. J. 
B. Šaliūinas, Conn. apslc. garbes 
pirmininkas, P. J. Tutoraitis, 
moksleivis S'. Tautila. • O vakaei- 
jų' laiku privalome sunaudoti 
svarbiausių ir ’didžiausįjį mūsų 
veikėją, tai gęrb. kun. I?. Keme
šį. Turėsim, rengti prakalbas, pa
skaitas, -diskusijas. Gi neturėda
mi priekyj pastatytų savo veikė
jų kalbėtojų, negalėsime tą pa
daryti. -Būtų gerinus, kad Conm 
apskrityje pastačius du organiza
torių, kad jie galėtų pasitarti ir 
su pagelba kuopų vesti darbą.

’ Gerbiamieji Conn. L. D; S. ap 
skrieto nariai apsvarstykite ir 
prtsiųskite į apskričio susivažia
vimą savo veikėjus, kad galėtume 
pastatyti į valdybą tinkamus na
rius.

P. GumbuleviČius,
L. D. S. 36 kuopos reporteris^

W—m————

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDELIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt. 

AleriiiUHfos Palangos Trejankos*. stam
bi, (>d<ę už pakeli arba 6 už S3.;tn. 

. Puplaiškiu pakelis 35<'. ai-ba (J už si,75, 
ų’rukžolių 3i)m pakutis iirhn (» už Sljn.

žole < šit tutsy tos mio iKTvų, išgąsties, 
nuomariu, gaivūs svaigimo ir tnisyšo 
•ūžimo. yra vienus iŠ geriausią
medicinų -nuo visokiu nervų suirimo, 
su lietuvišku tmi'<»«l.vmu ktrip vartoti; 
pakelis (J už '.'j:4130,

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
vist»kias žt les ir su daugeliu Įūiiulin- 
gų receptu. — ŠLOO.

Mastis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50,

Drukuoli laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas (55c.

Vilktis būna- su j'risiuntinm kaštais. 
M, ĖUKAITIS,

449Hudson'Avė., Rochc'ster,N.' V:

GYDYTO JAS SAKĖ JO NERVAI 
BUVO SUIRĘ.

UMUMUM!

E ___ TeJ. Bo. Boston B2t
| 'i LlHTUVYS DANTISTAS __ _I nnrr. caspeb

(KASPARAVIČIUS)
• Laikinai perkėlė ofisą, po No,

425 Broadvzay; Sor Bostok, Maja. 
OfisoValandas:

Kuo 10 Iki 12:80 ryte ir nao 1:10 
. iki 0 ir nuo 6 :30 iki 9 V, vak.

Ofisais uždarytas aubatoa vakarais 
Ir nedeiiomls. .

■ r
r
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j

§ 
Mc r-’ 
Į;
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10 Metų South Bostone

08, ii. S, .STONE
AKIU SPECIALISTAS
180a W, BROADWAY

t VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vak. 1
SI

| Tel. 8o, Bostoū 270 I

I J. MAGDONELL, M. D.
CfalteUL tutifatlbsti ir Hetuviiiai, 

' Omso Valasdob ; |
Rytate Iki 9 Wk Po pietų MUM’ B 

Vakarais nuo 6 iki 9.
Į OŽi Broadway, Bo. Bdžojs, g

r  » . - - . ...  . .

fe

H:
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Papasakoja, kaip jis pats 
. išsigydo namie.

I’otms Arihitr II. IlosėntlmT iš Ruse- 
‘•Rašinį jutus šilą 

nei’ėiliinms pranešti iijdo dide- 
ūpturėjiui iš Nugą-. 

.7 Mano viet inis gydy
tojas sakė aš turįs nervą suirimą ir

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

BOSTON, MASS. J,

(kilę, Wis., sako: 
laišką.
les sėkmės, kurias
Tonv’o vnrlojiiiif). Mano vietinis gydy 
tojus sttke ;iš turįs nervų suirimą ir 
liepė man paliauti, dirbus. Tą pada
ryti nebuvo gulima ir ;iš laikiausi dur
im kits sykis vis eidamas silpnyn. Nak
timis negulėjau miegoti iv Jauniaus la
imi pavarĄ-s. Visuomet svėriau ma
žiau uoga reikia. Paėmęs penkis Nu- 
ga-Tone‘o laidotus tiš stebėt Imti pasil
sėjau nukelsi ir Išvurtojęs dvi boitke- 
les aš esu. išsigydęs nito šito nervą su- 
iriino.” Nugti-Tone yra gausus tosto-, 
ru. kuris numalšina, maitina ir stip
rinti silpną, suirusią, nesveiką nervų 
sistemą, pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam piltmni mėnesiui gydytis tik 
81.00. Nuga-Tone’ą pardavinėju visi 
goresnieji aptiekti linkui poisrtingni ga
rantuodami, kad suteiks iplną apten- 
kinimą, irrba pinigui bus sugrąžint i 
(garantiją rusi prie kiekvienos hmt- 
kėlės) ti-rbti tiesiog pasiųs .apmokėtu 
paštu Nailonai Luliovnhmy. HCJS Su, 
W;tteh Avė,. Cliieago; pasiuntus ijeins 
šLOit.. v • ’

(Ailv.1

PIRMININKAS Vincas Zaleckan,
- 81 Mercer St, So. Boston, Masi, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
. 146 Boiven.St., So. Boston, Mass. 

PROT. KAST, — Antanas Macejurias* 
450 B. 7-th St, Sti.- Boston, Ma»Si 

FIN. RAST, — JuoztipiiM Viiikevtčlus, 
r 90G E. B*.Wiiy, Su. Bosloil,’MflSS'i 
KASIERIUS — Andrius Zulleciras,

307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. . 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmoklis,

115 Granite St, So. Boston, Mass.
D. L.’ K. Keistučio dr-ja laiko m§nė> 

elnius susirinkimus . kas pirmą, nedGi« 
dlenį kiekvieno, mėnesio . po No. '694 • 
Vasbington :St, Boston,. Mass,, 6-tą v* 
vakare. Ateidami .drauge ir naujų na
rių su'savim atsiveskite prie musų de
jos prirašytu
m—m—,r - - . .1 -wn M.—■>! ?■ ■ m i

ŠV, ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICtTT 

VALDYBOS ADRESAI,

t

K
*

©&
$
©
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BARGENAS
ANT PARDAVIMO keiulžhj, eigom ir 
vaisių. krautuvė 7u;> Bromlivtiy, Snutli 
Bostone. Darumas gorus biznis. Sa
vininkas išvažiuoju iš miesto. (23 i

PIRK V AK A GIJOMS
Turėdamas fonta-

* ninę plunksną gal&. 
si be vargo susiraiy- 
ti visus įspūdžius, o* 
net ir laiškus.
Ją kainos: $2.50, $3, 

$3.50, $4, $5 ir aug- 
Žčiau.

Užsisakyk liandie, 
gausi Lietuvos žem-

• lapį dykai.
“DARBININKAS” 1
866 W. Broadv^ay, 
Boston 27, Mass.

REIKALINGOS MERHNOS,
Visokiems dirbtuves dar
bams. iiarbo mokėjimas ne
reikalingas. Mokama alga 
laiko^nokinimosi,-. .

AMKRI0AN RKBBEK ‘
COMPANY

Arti Keiidall Cambridge

Elzb. Mlelnlklenė, pirmininke,
44 Cedar -St, Hartford, Conn.

O. LabtokienS, vice-pirinlninks,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

I‘, Lablckienū,. iždininke,
44 Jladlson St., Hartford, Conn, 

Marijona Katkau skili te, fin. raštininke,
10 Atlantic St., • Hartford, Conn, 

lt, PundzleiiO, prot raštininke,
19 Walėott St., Hartford, Conn. f 

šios draugi j os susirinkimai būna kas 
antrą nedėldlenį kiekvieno mCnesio, 
bažnytinėje salėje.

f

ŠV, KOIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON> MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.-

į CLUB LUKCH-LIETUVIŠKA VALGYKLA |
,ffl Gaminamo visokius lietuvišktis.•■valgius Svariai ir gardzaai, La-
| Imi patogi vieta, randasi po No. 79 St&niford St;,.Boston, Mass. 
$ • Tik dvi minutės nuo North Štatipn. • . ; • -
:®_. širdingai ūžkvtoeitt visuų - - " • ' 1 m •:

t MARY HANCHEROFF, SAVININKĖ
I 79 8TANIF0RD STREET, , i" BOSTON, MASS. |

. . (APDRAUDIMAS)
: Imiint lusuranee (Audi 

X nui) nuo, ugnies ant muilo.arini 
^1 ailtmnohiliiius nelaimės ir puvo- 
$ Kimo.arba sumušimo krautuves.© 

sUklą,' tėniykito Maut aĮnlmus- 
S tuniūt per lUsąkmiėltis. kompani- ’

Jas, idant nelaimei atsitikus gau- $ 
S t-iimūt pilną atlyginimą. Mo< re- k 
$■ presontuojam ’t virčiausias ir ge- 
ffi; rlausias ktmipunljiis Amerikoj, ir $1 
©. mes. mltIkrtmim pilną ntlyginimą- 
Į| iiėluiriiūs titslilklnie. Rosimfb K 
© •žyiniausi lietuviui himituviai ’jtr ® 
S profesljimhhii- y vii musų khjen-•© 

•© tai, ldaųškite jų upio .imisų k 
tiųiųiviiinu ’ ' • .
. EKSPERTAI UGNIES • | 

| APIPREKIUpTO  JAI | 
H Apiirirttdžhuu- mimus, mkan-B
© tl.us, • automobilius tr taip tolimi. $ 
® kU'ipkltūs į -imts tĮi-l •gėrlausio © 
$ lHiUirnąvimtvg Naujoj" (,AnailjoJ, toį 

Apdraudimą skyrimą jin.vil<lm\v.s- & I te .IiINt) K/KAZLAI

VINCENTA.

6 Beivcoų St<> Bostdių Mass. ® ė BasijoNlB
Tel(l į(trynuirkė(-Wl— »Ul- S © (vum evr nKlyu»\vAv’ArN’ii.‘tol -K

Tel. Malu 2483

GEORGE B. SHIELUS
Advokatąš 

81L8i2 Old South Building 
294 ŠViisliIngton Sitvėt;

■ BOSTCNi MAKŠA -
r .Valandos; 9 Ą. M. iki 5:30 P. M.. 

GOyč^tno vietą
10 WiNriiK£>r Stuuet, East Bostok 

Tol. ■ ISašt Boston

K

A..-'
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>

4
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PIRMSINILVS - VL ParflanttM, ' '
31 Iii 8411 m. Tul. So. B. 3335—Jf. 

VICH-PIBM. —. J. Jarušs,
440 E- G4h SU So. Boston, KTui«, 

PROT. RAŠT. — A. .TanuSonis, ‘
1426 Cptnmbin RU., S. Boston, Mase 

riN. RAST, — K Kiškis, ’
. 428 .E. 84h St., So. Boston, Mus*./

IŽDININKAS — L, ŠvagMlS, '
iii Bo\von St., So. Boston, Maau 

TVARKDARIS — P. Laučiui, .
Ėii'th Su So. Boston, Man, r 

DRAUGIJOS nrirašna reikale —
3G6 BroiuRvąy, So, Boston, Mn-is. 

Draugija sūvo susirlnldmiiH laiko 2-rt 
nedėlillouį kiekvieno mėnesio vaL 
po pietį;, parapijos svetainių, 402 It 
Seventh St., So, Boston, Masa, ‘
ŽV. JONO EV. Bl7pAŠELBINž9 

DRAUGYSTĖS VALDYBOS 
. ' ADRESAI. <

PIRMININIvAS— J. L. .PCtmnskM, ' ' '•
232 Gpltt St„, So, Boston, 

VlCE-PltlM.,Kazys Ainbroifts, ....
- 492 E. 7-th St.į So. Boston, Mass. 

Protą rNšt; —.jmius Sąvięktm^ .
• 141 Bovon Stw So, Bustom MosiA 

fflN. BA^TININKilS — :3, ' -
1 1TX M 54h St, So. Boston, Ma«. A ■ 

KASlEBięS K NandBunwuJ . ■ .
.. '883 K BmdwiūvS; Bustom': Ą

MARŠALKA J, Ždkte. ' ,. A
-< WinfieB:StkŠo. Boston, y ■ į 

Draugija įnikti ausirlnklmūR ink 
.iifcMldtenį kiekvieno mMefllo, yni* 
po pĮėtų 1tv Itotro parapyoi mM. ,ė* , . j

i

T

|PIRMOSRUŠIES-BARBERNŽI^
1 Nttkei'pmn plaute vytimis, iner-v 
ųrgiiioins ir. vaiknimC .L ... • - . ’ s
1$ .Tiumiič vNnldą kvepiančią toin-įt 
W l<Ų ■ĮmuifcĮttks. • .. ■: ;
4 Ateikite- Ir imsiHkvhikite, lik tt K 
jOto, kad teito patenki utį... .ų*

&
"St JUTU Kosti >N0LVS»% &
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