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Orgmuu Amerikos £foėM<|f 

Bfmo Katalikų Švento 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos. .

NUBALSAVO GRĮŽTI. 
DARBAN.

’ . Kaina ^centai*

Į D AR B IU IKR AS
—-Eina^—t 

UTARNINKAIS, KETVERTAIS IH 
^UBATOMIS. .

tlžftfbežy metama ............tS.BO 
DARBININKAS 

^SeS-Broadsvay, Boston 27, Mauk T 
_ TeUSouth poston 5?0.

,........................ ' , ' ✓

Katalikai turi suprasti,- kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

•. ką Bpaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 

• ^negu pirkimas bažnytiniu indų ir 
net negu bažnytines apeigos.. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų. Kataliku Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už- 
daviniu; .. '

Vyskupas Kiliam

Brocktpn,. Mass. — Strei
kuojantieji šio miesto šiau- 

, eini nubalsavo grįžti darban.
. Streikas tęsėsi 11 savaičių ir 

pasižymėjo triukšmais, ko-
. Idą šis miestas, nebuvo ma-

■ tęs jokių streikų metu;
2 Streikininkai buvo suši- 

> rinkę Eagle Hali liepos 31 d. 
Buvo iš viso apie 800. Veik

• ■ vienbalsiai* nutarė grįžti clar- 
ban.

Streikininkai grįš dar
ban kaipo nariai senosios or-

• ganizacijos — Boot & Shoe 
iVorkers Unioh. Tečiau nau
jai sutvertąją uniją Broek-

. z ton District Shoe Workers 
Association teipgi palaikys. 

Diskusijos streikininkų 
susirinkime buvo karštos ir 
ilgos. Diskusavo. ketitrias 

-—.—valandas;—~ - ■ - —

■ ' Ar visi streikininkai gaus 
darbus, tai dar nežinia. 
Vargu taip bus. Senoji uni-

• ja iki pat paskutimią dienų 
skelbė, kad kasdien naujų 
darbininkų priimama, bet
dar vietų esą ir streikinin
kai galį grįžti su viltim gau
ti darbą.

. Kompanijos nežada vi
siems darbų. Tečiau daug 
streikininkų yra išvažiavę 
kitur. Kompanija skelbia, 
kad naujai priimtųjų darbi
ninkų, kurie eidami darban 
statė save pavojun, jokiu 
būdu nebūsią atstatomi iš 
darbo.
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KETVERTAS, RUGPJŪČIO 2 Bi, 1923

Pakvietimas į Parapijos Piknyką
: “ V

DEMONSTRACIJOS i 
LIETUVOJ. *;

Wasliin gton} D. C. Liepos ; 
17,1923, (L. I. B.) — Sąry
šyje su Klaipėdos derybo- ■ 
miš Paryžiuje visoj Lietuve- : 
je pyko jau du šimtai mi
tingų, kuriuose, pareiškia 
pilno pasitikėjimo vyriausy
bei, griežtai reikalaujama 
nepriimti jokių sąlygų var
žančių Lietuvos sūverinitetą 
Klaipėdoje ar teikiančių 
specijalnj. privilegijų Len
kijai. Nauji mitingai įvyks-- 
ta kasdien;
GAISRAS, ŠOVINIAI IR 

STOKA ORGANIZA
CIJOS.

Skapiškis, Rokiškio apsk. 
Birželio 24 d. 13 Vai. vaikai 
papirosais užkrėtė šiaudus, 
nuo kurių užsidegė kloji
mas ir kitos trobos. Pučiant 

tės labai greit. Žmonės, tik 
ką išėję iš bažnyčios, subėgo 
gesinti, bet. užsidegus Da
vainio troboms,, jose pradė
jo sprogti šoviniai ir grana
tos. Vėjas pūtė skersai gat-. 
vę, dėlto sudegė tik 5 gvvo- 
namosios ii" 13 šiaip trobe
sių. Gesinant matėsi trūku
mas įrankių ir organizaci
jos. ? Apdrausti niekur ne
buvo. Praeitą rudenį ini
ciatorių grupė bandė orga
nizuoti ugniagesių kuopą. 
Vienok neradusi materi j ali
nės paramos tarp miestelio 
gyventojų, ypač tarp, turtin
gesniųjų ūkininkų, turėjo tą 
ęumanymą atidėti.

$500 už suradimą vaikų
h i ■ ■■■■ ■. ■

. BUVO PAKLYDĘ 
VAIKAI.

Lcuriston. —. Du vaiku 
Alfred Męrian ir Gaston 

. Dallendscli buVo paklydę 
miškuose. . Kai vaikai nepa
sirodo per keletą dienų, tai 
tėvai išgąstyje pasiūlė duo
sią $500 už vaikų suradimą.

. i Tai arti 100 žmonių leidosi 
... į miškus ir kalnus ieškoti 

vaikų. Tai'du vyru ir rado 
juos ant kalno Katalidiii.’;

' . Miškuose tie vaikai išbuvo 
. šešias dienas. . Maitinosi uo

gomis. Vaikus ..radusiu vy- 
■ru /pasidalįs' penkŠimtipę 

. perpus. r ; ...
• . .. ' v ■ ■ • t ' .-y : .

jTžPROimięiJ^
, ,-t '.V j', __ Į ,

■S<tfįja. ■—.Bulgarijos.dva-
• siškijos■■ ■ suvažiavimas i pri-.. 

eUie revoliuciją, reūnančįą

' 'c' . / ■■■ ■'
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SMARKŪS LENKU ' 
SEIMO ATSTOVAI

. Vilnius. “Dziennik Wi- 
lenski” rašo, kad naktį į bir
želio 23 d. . seimo atstovas 
Piotrovskis, buvęs Vileikos 
atstatymo biuro vedėjas, pa
kėlė viename Vilniaus resto
rane skandalą. Atėjęs • su 
rimis savo draugais ir vie

na ponia į restoraną, jis už
sakė vakarienę su svaigina
maisiais gėralais ir užėmė 
atskirą kabinetą. Po., kurio 
laiko iš ten -išbėgo< atėjusi 
draugė ponia škųsdamosi, 
kad*su ja atstovas -negražiai 
elgęsis. Be to, anot laikra
ščio, nepakako: kai. įteikė 
atstovui sąskaitą už vaka
rienę, jis pareiškė neužmo
kėsiąs, nes iš seimo atstovų 
nieks neturi teisės to reika
lauti.' ’ įloki prašynfttrm?gėto 
bėjo, ir įpykęs atstovas grą
žindamas revolveriu kelnerį 
net- sumušė. Pašauktas po
licininkas taip pat gavo nuo 
atstovo ir be to dar jam bu
vo grąsinama, kad bus pava
rytas iš tarnybos. '

V fe

Laikraštis priduria, kad 
tai jau ne pirmas atsitiki
mas. Nesenai čia kėlę avan
tiūras taip pat atstovai Hal- 
ka ir Vendziagolskis.

SPAUSTUVIŲ KRIZIS 
VILNIUJ; ‘

, Vilniuj prieš karą buvo į 
. .30 spaustuvių. Visos-turėjo 

darbo ir gerai vertėsi. Ypač 
lietuvnj spaustuvės: Vilei
šio, Kuktos, Strazdo-Vegė- 
lės ir puslietuviška Zavads
kio, spaudos darbais buvo 
užverstos. Dabar gi iš to di
delio spaustuvių skaičiaus 
vos 4 šiaip-taip tedirba, ki
tos visos, stokos, darbo de
ltai, sustojo.

įdomu pastebėti, kad se
niausia ii: didžiausia Zavads
kio spaustuvė subankrųtijo. 
Kitos, kaip Vileišio, Straz- 
do-Vegėlės ir “Žaibo’’ pėrė-

v*
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. ATbanip Nį Y. — Geležin

kelių darbinjnkų brolijos ir 
Farmer-Labdr partija nuta
rė bendrai veikti politinėje 
dirvoje.' Išdirbo platformą 
veikti valstijoje ir federa- 
liuose reikaluose. Į konfe
renciją nebuvo įsileisti ko
munistai. S^cijalistų parti
jos atstovai j buvo . įsileisti, 
bet su jais nesusitarta ir su 
jais tapo ryšįai nutraukti.

Konferencija nutarė kele
tą atsišaukimų į-prez. Hard- 
ingą ir gub. Smith.

Gerbiamos ir Gerbiamieji:— .
. A d. Rugpjučįo įvyks šr. Petro • Parapijos piknykfis 

-ajtf^PaUyMPHl^rieras^fteūj  ̂

kviesti viso Boslono ir apylMiu ūietuviusf'kffd.nidlon^ 
fum^ atsilankyti į tą parapijos išraiieirįmą.-

Ėv,Petro Parapija S o. Bostone rengia dar pirmuti
nę pra m o gąt kurioje .visiems bus galima dalgrautL IkL 
ki&lei S o. Bostoniečiai yra daly va re kily parapiją išvažiay- 
vimuose,. taigi; gerbiami LaimynaL nors sykį turite pro- 
gosTuom'pačiu atsimokėti So. Bosionicoiams.

Su tikra pagarba, .. •

I<PN. K. ŲRBANAVYČITTS, 
Klebonas. ,

Wasliington. — Buręau of 
Stąndards skelbia, kad or
laivių gadynė jau netoli. Sa
ko, kad per ateinančius de
šimt metų orlaiviai taip 
augs, kaip kad automobiliai 
augo nuo 1905 iki 1915. m. 
Orlaivių įvedimas komuni- 
kacijon žymiai suartins to
lumas. Kelionė 100 mailių* 
bus mažmožis. Tada Bosto
no gyventojams mažmožis, 
bus nulėkti į Maine valstijos 
miškus savaitės galą praleis
ti-; San.Francisco gyvento
jams bus mažmožis nulėkti į 
Yosemite klonį; Baltimorčs 
ir IVashingtono gyvento
jams bus mažmožis nusidan
ginti- į. Virginijos miškus.

Orlaivių išsiplėtojimas pa
darys tą, kad miestai išsiplė
tos," priemięs'Čių žemė ir na
mai. pakils ir mažesniųjii 
miestų gerovė padidės. Or- 

kaip kad dabar automobi
liams garadžių kad prireikė.

ui

„ TOKS SU TOKIU.
■ ■ . Į • ’

6 1F. Orangeį N. J. Gar
susis Amerikos . raganius. 
Edison Su žmona it. garsusis 
Henry Eord ,teipgi su žmo
na išvažiavo automobiliumi 
į vidurines . valstijas. Per 
New Yorko ir Penhsylvani- 
jos valstiją keliaus į Det-^ 
roitą, o pd f 6?Vyk*š"*rk^pę laiviafoš ,*lTa^a^“ Jn:if?ėllvi 
Michigano 
valstijos;

ar ‘ Wisconsino

A

ir
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t
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VAGYSTĖ ANT
TRAUKINIO.

I •

BUDAVOJIMO KASTAI

Washington. — Palyginus 
namų statymą 1913 m. su 
dabartiniu, tai pasirodo, 
kad kaip mūrinių, taip ir 
mediniu namų statymas dau
giau, negu padvigubėjo;

'• 1 *

ATSIGRIEBIA.

San Francisco. — Proz. 
Hardi ng buvo sunkiai susir
gęs ir buvo beišsi vystantis 
plaučių uždegimas. Jau bu
vo bemanoma, kad preziden
tas 
vyje. Teeinu ėniė < gorėti. 
Prezidento liga atkreipė dū
mę Italijos karaliaus ir 
Šventojo Tėvo. Bostono kar- 
dinolas O’Connell buvo pa
siuntęs sąjausmo telegramą.

VĖL BERISI. ’

Tokio. — Nutrukusios de
rybos tarp Japonijos ir Ru
sijos atsinaujino. Derybos 
eina apie užvedimą diplo
matiniu rvšiu.

fc i. v r

‘ MAŽAI VĖŽIŲ.

Rymas.— Prof. Lut vario ' . 
paskelbė .savo tyrinęjimus 
ir sake, kad vėžio' liga ser
gančių yra mažiausią Itali
joj. : .

prohibiciją. Bet rezoliuci
joj sakoma, kad tas judėji
mas neturį, būti surištas' su 
propaganda prieš tikybą. .

užsidegė vaikas:
IVoreestetf jMą^^Ralph [j0 į lenkų raukas. Kuktos gi, 

vėliau tapusi * ‘švyturio’ .at
sikraustė į Kauną.

: ..Spaudos' darbiniidcų be- 
darbių Vilniuj yra virš 100.

, Negeriau, - eina ir kitose 
pramonės. šakose. , Ten j aii- 
eiaina didelis darbo trūku- 
nias. - To viso pf iežašt is glū
di i tetikusiam lenkų ūkio Ve
dinio ir Vilniaus, kaipo Lie
tuvos kultūrps, prekYbos if 
priirnonos centro atskirinie 
nuo jos, Vieniiiteliš/Vri- 
niaųs atgi j ima ir skurdų pfą- 
šąŪnimūš tai jo grąžinimas 
"Lietuvai, . A . ' su grobiu Ir nuūžer 4.

Orcutt, TO m. vaikas, boy i jo
si su kitais apie ugnelę,. ir 
pilstelėjb gazolino, - Ugniai 
ūžtelėjus,^ užsidegė vaiko 
drabužiai ir vaikas virto Tig
rines stulpu,. Praeiviai Šoko 
gesinti ugnį. įVaikas nuga-, 
lentas ligoninėn ir’ 
Hltieš kad išliktų. '•

maža
1 

-f

PABRANGO PIENAIS.

.• LaumenęeiAIass.-^ Vietos 
pieno pardavėjai puse cento 
pakėlmpięui) kainas,.' Dabar 
ims po Į4įį<\ už kvovtą,. ,

! ė

ų

Wilkes-Barre, Pa. — Pen- ( 
ki ginkluoti banditai ant 
elektrikinio traukimo pada
rė “lioldup” ir pavogė $8^,- 
000. Kovoje nušovė vieną 
pasažiėrą ir keturis sužeidė. 

Nukentėjusieji' bandė pasto
ti banditams kelią.. Važiuo
jant traukiniui per mišką 
netikėtai banditai sukoman
davo j o pasažierius ir pradė
jo kraustyti kišenius. Kai 
atsipeikėjo pasažieriai, tai 
ėmė priešintis.. Žibalo kom
panijos atstovas Ed\vąrd 
Murpliy griežtai pasiprieši
no. Jis per širdį buvo per
šautas. / U. .;'

Vagys žinojo, kad tame 
vagone buvo kasyklos kom
panijos paymasteris sų/intg?. 
linkusių algomis. Razbąiuin- 
kai į jį ir hu^u atkręįpę dū
mę. Paymasteris.dribai sto
jo mūšių su .raabaųiinkais.- 

Bet vieno galvažudžio kulka 
pątąikė jam. j kišką ir pay- 
nųistėris krito ant ’ grindų. > mentą ir savo spaustuvę ver- 
Bąndttai .' pašovė motorma-A 
ną,.. traukinys sustojo, . Tuo 
tarpu greta traukimo? lėkęs 
automobilius paėmė ’ vagilius

j n
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. GRĮŽTA ATGAL.;

Varšuva. Iš sugrįžusių 
iš Amerikos lenkų yra 8,000 
norinčių vėl grįžti Ameri-- 
’kon. Iš jų 4.000 jau gavo 
vizas. ' Iš grįžtančių jų di-

e

PALEIDO D AP G 
KA LINI P.

. fe

Maskva. — Rusijos sovie
tų valdžia paleido iš.kalėji
mų 2,500 politinių prasikal- 

džiuma yra gryni lenkai ir tolių. Iš paleistųjų 800'iš
tik maža dalelė žydų. . tremta į sodžius.

mū 2.<>

■J

LATVIJA MATO 
PAVOJŲ.

Riga. — Latvijos premje
ras Aleiėrovičius pareiškė, 
kad dėl Francuos nusistaty
mo ir jos buvimo Vokietijos 
Ruhro distrikte didis pavo
jus gręsia. Smaugimas Vo
kietijos prives ją prie revo
liucijos ir komunistams pa
tekus ant viršaus, Rusija 
pasiskubintą jiems talkon. 
Tada įvyktą makalienė vi
so j Europoj. Kad tam už
bėgti kelią, tai reikia be ati- 
dėliojimo susitarti dėl repą- 
racijų.

b.
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Esame tik ką gavę iš Lietuvos naują Įmygą “DI
DŽIOJO KARO UŽRAŠAI?' Yra tai nepaprasta kny

ga. Daug mes esame panašių prisiskaitę, bet tos knygos 
buvo daugiausia vertimai,' daugiausiai buvo-aprašoma.ų- 
pie kitas šalis. Šita-gižknyga yra parašyta lietuvio ir vien 
tik apie Lietuvą. Yradaugybe paveikslą ir tt. Reiškia, . 
Ši knyga rašo, vien apie tai, kas karo laiku atsitiko Lietu-

i 
t

i -
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UŽRAŠĖ DARBININ-

" ?' ŲKAMSi:^ '/<' ■
Njmįiąfmld, Mass.■— Ne- 

^veit JA Mausir padare testą-- 

ta $2(10,000' užrašė darfiinįūr 
kaiuA Bė to grynais užrašė" 
$T(įl).OOtl dėl ihk()vp6rayhhu 
Šitos įstaigos^ Ta įstaigį vai-' 
dys 1.0 sMujjij dacMninięt!..

voje. ' . . . . . .
Norėdami tą knygą praplatinti, gerbiamiems skaity

tojams pasiūlome štai ką: . / ' ’ \.
Kas užsirašys ‘‘Darbininką’' metams .užmokėdamas 

$4.50 ir pats prisius pinigus, tas gaus tą knygą DĮIVANIJ 
^DYKAL ’ • • ? . - v ■■■ ■. ■

: ?Kaš is skaitytojų užrašys lutam laikraštį metams ir o 
prisius pinigus, tai.irti gaus dovanų dykaih Didžiojo KtV 

ro,-’Ci-žrasąi?’' -A--'' ■ ' ■ " ■' •

■ . L, įiv K. & nariai ir-gi galt pelnyti; tą kny^ užrašys. t ‘ 

darni.ne nariams metams laikraštį ir prisiųsdami Cęųtran 

pinigus. . . . . . . x - -
■ m proga yra duodama tik tkf^ųgpjųvm 15 <L 19231 

Taigų kurie tą tonorite .dyk * ‘ A ‘ -

tiu

V

A

.4 -

,i

kai gardi,, tai .padirbėki“
. . _ ■ ' ; ■ Y '

t

' iSauniBbsįoū;
-r'' ■' . - .. . ' • '

a DARBI N INK A S\f
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*h* UI Sottth Boaton’o utarnlnkab, 
fcbtnrf !■ ir trabetomU. Leldiia. Am. 
tanmv Bnm KatauūkųSt. Juokam 
BumUomkv SiJuiraA.
*■ Į fa.,-1.1... N ..... .JI. n.

■■nKBBININKįAŠ” 

Į(TheWorkeb)
En UhuakiaJ T»I- WrMLT Pina.

Bibllihed every Tueaday, Thursday. 

IrtiJ Saturday by Sj. Jc^h’i Litm- 
KAKLAM K O. AlIOOlATIOIK OI LABOM.

gyventoji! j 20,000 kasmet is- 
mirsta ten vaikų dar motinos 
yšeiuje. Tat ir-gi sifilio pasek
mė. Paskum kasmet 40,0000 
abortų irgi pasekmė ’ sifilio. 
Mirštančių sifiliu kasmet prL 
skatoma 80,000. Suvedę visa 
tat krūvon, mes . pamatysim, 
kad sifilio fPraneūzijai atsieina 
per metus 140į000 žmonių gy- 

. vybių. 40 niioš, visų sergan
čių ligonių yra sifilitikai su 
aštrios formos ligos t pasekmc- 

~mis? Belgijoje yra 400,000’si- 
iilitikų.o Miršta ta liga per me
tus iki-15,000 žmonių. Ligoni
nėse 22 nuos.. sifilitikų.z » 

“Anglijoje be kolonijų pri- 
skaitoma per metus 190,000 
naujų susirgimų sifiliu, 18,500 
progresingojo parąlizo atsitiki
mų yra irgi, sifilio pasekme, ,55

Veneros ligų pasekme.vi . ■
“Vokiečiuose, Berlyno prof. 

»..<&5ę Į Blaško žiniomis kas met suser- 
ga Hamburge 100,000 vyrų nuo 

I * TllITCK CVFIlfIT 1— • 15~Ž0 metlb susirgimas sie-
< - IHUIŲO OI LIKMIR kia i6i,2f nuoš. Metus žvilgs-

I DnAIlulAudlo■y«IM;Kd.: -ijtų ten daužau, kaif vyrų.
Aiškinama tat tuo, kad viejias 
ir tas pats žmogus suserga po 
kelis kartus. Iš 15 milijonų 
apdraustų lino ligos, Vokieti
joje nuo '5—7 niioš. apskritai i- 
mant 6 nuoš., t. y, vienas mili-

t
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“ “Entered ai Becond-clasa matter Sept. 
’ . 12, 1915 at the post offlce atBoston, I 

Mimu, under the Act' of March 8,1879.” į 
“Acceptance for malllng at ipeclal rate 

x pf poatage proylded for ln Soction 1108, 
Act ot Oct, O0tt, authorized pa Jiuy 

-wwv/ 'O :Hrvb 

fi«b«crt|rf<on Ratui .\j 
STaarly • ..«•••... *••■•■*>.« • •• , J4.R*
Boiton and suburbi ............$5.50

‘ JToreign countrlei yearly ..

turėtų skubiai, pravesti įsta
tymą, kad sifilitikanis būtu l> A- i
uždrausta su sveikais apsi
vesti ir ' taip užkrėsti, vi
są tautą. Abelnai, be gydy
tojoliūdymo nereikėtų prie 
vestuvių prileisti. Tai būtų 
dar menka priemonė, bet 
prie jos pridėjus eilę kitų 
kovos būdų, vis-gi dar galė
tume prieš tą nelaimę kovo
ti. Reikia tik.kovon įnešti 
kuodaugiausia.. mokslinių 
medicinos žinių'ir gilaus re
liginio elemento.

- Prieš keletą metų, išmin
tingas Štamo- (šalę Indijos, 
Azijoje) karalius situitė sa Į 
vo sūnus į. tolimas žemes Į

L- mokslo pasisemti. Pirma- į jonas serga Veneros ligomis.
7 jam sūnui jis skyrė medici- 

»■. ną, gi antrajam — agrikul- 
turą. Tūomi karalius lig-ir 
pabriežė, jog pirnuausion 
vieton jis štato savo žmonių | 
sveikatą, nes nuo jos labiau
sia , /priderės tautos laime. 
gaWė ir galybė. O kad tai 

suprastų ir įvertintų lietu
viu visuomenės ir valstybės 
vadai!

Turi Lietuva gana, vargų 
ir rūpesnių. Įsmeigė Ji sa 

. vo melsvas akis į savo pra 
eities garbes ir didybės cen 
trą žilagalvį Vilnių, mūsų 
pasaką ir svajonėlę. Subū- 

‘ rė Ji savo* 'gyvas pąiegas į 
7;. Baltijos ošiančias bangūs, Į 

senutę Klaipėdą, mūsų lais 
vės simbolį,, mūsų vartus Į 
dydį ' pasaulį. Ištroškusi 
šviesos .ir ramybės, steigiu 
Tėvynė dešimts naujų gim 

'nazijų, dalina žemes suvar- 
gūsiam kaimiečiui, bando 
gydyti karo žaizdas. Pama 

. to Ji šiltine ir kolerą, bijo i> 
ginasi jų. Yrą bet-gi vienas 
žiaurus, ir baisus pasislėpęs Į 
priešas, kurs skaudžiai ii 

. kasdien kanda iš pasalų į 
- nuodais užpila tautos krau 

■ ją,. bet šito priešo tauta ne 
; mato... 'O jis vadinasi -

. veneros ligos.

J au ketvirti metai eina 
kai karo gydytojas Dr. A. 
Tkiksas pradėjo" retkarčiais | Pranei joje yra arti 4 milio- 

 

ieisti Kauno spaudon grau |nų sifilitikų? Vokietijoje 
džius signalus, šaukiančius j virš J milionų, kitose šalyse 
jog baisusis priešas jau čia | ir-gi daugmaž po atatinka- 
pat, mūsų tarpe: karinome-|mą proporciją. Kiek jų. Lie- 

 

nėję,, miestuose, Imtinuose. Į tavoje yra —• sunku pasaky- 

 

Įigomnėse,.. Ar manote, ti, nes tikslių žinių niekas 
kad visuomenė, valstybė ar | dar nesurinko. Gal būt arti 

 

spauda labai į tuos signalus 100,000 arba apie 4% visų 
reagavo? Visuomenė kovo-1 gyventojų. Praeis keli ar 

 

‘ ja ttž duonos kąsnį, valdžia keliolika metų, ir Lietuva 
’ turi, savų vargų, o spaudai Į pralenksPranei  ją ir Vukie- 

 

ir taip gera, .lies dar gana to-į tiją. - ’

Diduma Brancijos gyve
ną daug šiltesuiame, sauses*
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tate; aš negaliu tuonii di
džiuotis nei girtis; tai iie 
mano sumanymas. Jis ina-M ' V
nę prikalbino grįžti prie lie- , 
tuvių, atnaujinti pažintis ir 
kartu dirbti.” Jis nusiste
bėdamas pasakė kad ponas 
Angeles yra vienintelis, žmo
gus kurs turi tokią prakil
nia širdį.

p. Angeles netik kad gali, 
bet trokšta:, Jkūnyti savo~ 
planus, kuriame .tai darbe aš 
noriu prigelbėti jam kiek 
tik galima. Tautiškas Lie
tu m Daileš Teatras visiškai 

. yra skirtingas dalykas kokį 
lietuviai lig šiam laikui ^ra 
patyrę, papieštai būdavo, 
reikalaujama nuo ‘ kiekvieno 
prisidedančio su tam tikra 
suma pinigų, kur būdavo 
prižadama didelė nauda vie
nam žmogui, o mes prašome 
nuo Jus tik kooperacijos ir 
m£ižutėlės^ftansmės--para-- 
mos, beveik tik. padengimui 
lėšų su Tamstoms vesti rei
kalus, kas suteiks kiekvie
nam lietuviui naudą.

Pastudijuoki! patys, . ar 
tai yra blogas dalykas?’Jei
gu ne, tai turi būt geras. 
Dėlto dėkis prie-mūsų; pa
lik nariu) būk mūsų tarpe; 
kooperuokis su miuni!! į

Yra daugelis tokių AmerL 
koje gimusių lietuvių ir lie
tuvaičių kaip ir aš, kurie pa
sitraukė nuo lietuvių; grą
žinkime juos prie savųjų!!! 
Atsiminkime kad pasekmės 
gludi-pas-muspačius, jei tilc 
visi stosim darban, viską 
pergalėsiu!.

Kaip žinote, insirašymas. 
dabar tik $1.50, vėliaus bus 
pakeltas dvigubai įkitokių 
mokesnių nėra, i Informaci
jų klausianties, adresuokite 
laiškus sekančiai: Lithua- 
niaii Art Theatre, 222 So 
9rth St, Brooklpi, K. Y.

Insifašymo piųigai, Če 
kiai. ar nioney orderiai, turi 
būti : siunčiami iždinmkūi 
šiuomi adresu: A. B. Stri
maitis, 294 Eighth Avenue, 
Kew York,K. Y. . . . 
\ Pastudijuok —, o persitik
rinsi kad prakilnus darbas'; 
prisirašyk! Parodyk narys
tės ženklą.

Jūsų draugė —

Diena M'. 17sėti lite— 
Angeles..

Kovos už būvį dėsnysJ brolybės, bendradarbiavimo, 
Darvino paskelbtas viešpa-Į atsako orybes ir darbo dės
tau j ančių augmenijoje ir gy- Į nius. Tie vis nauji ir amži- 
vūnijoje, šiandien rimtų bio- nai seni principai tikrai ga- ’ 
logų jau pastatytas po abejo-Į Ii žmonijai daug daugiau 
ne. Daugelis gamtininkų ir džiaugsmo, ramybes ir lai- 
ten juo tolyn juo daugyn į- mes atnešti, negu anas .žiau- 
žiūri ko-operavimo, bendra- rusis kdvos už būvį priiicL 
darbiavimo ženklų. Materi-pas. Ir ištikrųjų, jeiguvi- 
jalistinė . gyvenimo.: filosofė sį žmonės tai vieną Dan- 
ja bandė padaryti tą kovos gaus Tėvą, jeigu visi tarp 
už būvį dėsnį pamatiniu dės- savęs yra broliai,, tai ir gyve- 
niu ir žmonių saiitilduose.įnimo pasisekimas, ir visokis. 
TeČian tie bandymai atnešė gerlAvis tik tuomet • tegali 
labai liūdnų rezultatų. Vo- būti,, jeigu broliai tarp savęs 
kiečių filosofas Nietsche sa- nekovos, bet broliškai niylė- n 
vo tautiečių buvobeveik dįędsįšA g>ęs h/diiįs/mibkąš\ \ -. į 
vinamas už tai, kad jisai pa- nieko^nęsimausdamaslir ne- ''
kišo jiems mintį, jo^ jie yrą išnaudodamas, bet vienas, 
lašauldi sudaryti virš-žmo- kitam padėdamas, dirbda- 
gių rasę ir valdyti pasaulį, mas iš viem sū lutais, savo 
Vokiečių tauta netruko pa- neatsižadėdamas, kad kur 
tirti ant savo kailio, kaip vienybe ten ir galybė. Vie- 
pragaištinga buvo toji fiMuas už visus ir vBūFvffiąT 
sofija, . Tais principais ir remiasi

‘ Genijalių finansistų žydų|ko*ėperaciįos judėjimas ir 
tauta, išgalvojusi - krėditbj juos jinai gyveniman vyki- 
sistemą finansiniam ir eko- ka. Neskelbdama niekam 
nominiam pasaulio pavergi- kovos, neruošdama revoliū- 
mui ima jau paspringti tuoj^’- nei karų—ji-ruošia ra- 
lačiu auksu,. dėl kurio ji ’miu keliu ir bildu didžiausią 
taip sistemaciai tautas peš-Į•atmainą; pasaulyje: ji perke- 
dind ir revoliucijas dirbo. |jia turtus ir su jais kartu vi- 
Matyt Sutvertojo nebuvo ■ 
skilta žmonėms kovos už bū
vį ir. neapykantos kelias, jei-. 
gu žmonija eidama tuo keliu 
per tiek amžių — vien tik 
žaizdų ir nelaimių tesusilau-
kė., . ...

Ar imsime ekonomines ko
vas darbo’ su kapitalu, ‘. ar 
politines tautų. ir valstijų 
kovas’ už viršenybę*| ir vieš
patavimą — pasekmes 'Vis 
tos”pačios — liūdnos ir pra
žūtingos.

Socijaliai-ekoiiominė kova
— streikai, lokautai, žiau
rios varžytinės^—ne tik ne
kelia žmonių gerbūvio, nedi
dina gamybos, neingyvendi- 
na teisingumo, bet ir pačius 
kovojančius sužeidžia, nu
silpnina ir nupuldo. Toji ė- 
konominė kova/ materijalįu 
žvilgsniu labjau nuskriau
džia silpnesniąją pusę—dar
bininkus, nes sulaiko jų ma
teli jalį progresą, neduoda 
jiems pakilti ir sustiprėtu 
Gi moraliu žvilgsniu abi ko
vojanti pusi ir darbadavius, 
ir darbininkus lygiai demo
ralizuoja ir hupuldo, nes 
naikina ir žudo jų gerąsias 
sielos pajėgas, o . iškelia # ir 
sustiprina : blogąsias. pajė
gas, ir tokiu, būdu, toji kova 
sulaiko materijalį ir moralį 
žmonijos progresą, eikvoda
ma jos energiją ne .statymu 
ir auginimo, bet ardymo' ir 
griovimo darbui.

Dar. ląbjau kovos dėsnio 
bankrutas.. apsnvĮŠkia politi
niuose karuose. Karai išnai
kina ne ‘ pačius silpnuosius, 
bet pačius stipriio^ta 

. sveikuosius žmones: vyrus.
ant fronto, apkasuose ; nm 

. tevis — amunicijos dirbtu
vėse. ?. Naujų kartų gimdyto
jais tina būti liokaiįos, pa- 
.sMitytos; fyziskai netinka
mais karo ręikaianisi -

Be to karai labjau negu
- kitos ’ nelaimessugriauni

Kaslink .Tautiško Lietu
vių Bailės Teatro, drąsiai 
galima sakyti kad kiekvie
nas inteligentuas lietuvis no
ri matyti geriaiisiąs pasek
mes; moksliškai imant, yra 
svarbų kaip jauniems taip 
M seniems uis darbas.____  „
r 'Aš žinau kad Lietuviai 
kaipo rasė, yra sąžiningi — 
pagirtini, taip pat . žinau,, 
kad nekartą apsiriko ant į- 
vairių įvestmentų. Lietu
viai, abelnai imant, yra per- 
daug gerašircižiąis. Mdn 
gaila kad tie apsirikimai iš • 
.dideles' dalies yra priežasti- ' 
mi pasitikėjimo. ■ .

Bet atsižvelgiant į praeitį, 
matome, kad žmonės turėjo 
nepasisekimus nuo pat pa
saulio egzistencijos,' vienok 
nenustojo mąstyt Friešim 
gai, dar kas kartas įgauna 
naujas idėjas, daro naujus 
bandymus. Kliometi žmogus 
būna perdaug atsargus, tai 
perdaug ilgai mąsto ir pra
leidžia geras .progas; jei .tik 
mintims . neleisim veikti, 
greitai mintys sustengsta, 
taip kaip kad vanduo nors ir 
tyras, bet-jei nenaudojamas, 
apauga maurais. Ar nege
riau turėti devynis nepasise
kimus, o vieną laimėjimą, 
negu atsisakyti paremti pa
sisekimą ? Perdidells* atsar
gumas blogesnis negu neat
sargumas.

Niekas negeidžia -turėti 
nepasekmes;. priežastis ne- 

. pasekmių būna tankiausiai 
tą, kad žmogus nesugebi su
manyto reikalo davesti iki 
galui, sukunlpa pusei kelio. 
Čion inan prisieina prisi
minti apie sumanytoją Tau
tiško Lietimų Dailės Teat
ro poną Angeles.

Jis yru atsižymėjęs savo 
darbe jau per 18 metų; jis 
studijuoja Įdekvieną naują 
apsireiškimą dailėje, ne tik 
čion Amerikoje, bet'ir kito- 
-se šalyse; yra atsidavęs su 
dūšia ir kūnu savo darbui, 
atsižymėjęs neapsakomų 
kantrumu. Kas norėtų su
žinoti jo platesnę biografi
ją, tegul kreipiasi prie kru
tamu • paveikslų direktorių 
kompanijos (Motion Pictu- 
re Studio Directory, 729 Se- 
ventli Avė., New York, N. 
Y.); gaus patikėtiniaušias 
informacijas.

Kini. F. Kemėšis, iŠ 
AVashington, D. C., visiems 
lietimams žinomas veikė
jas, .kurs yra nariu Tautiš
ko Lietuvių Dailės Teatro, 
padarė man pastabą: “Ištie- 
sų Tamsta esi gera moteris, 
kad privertei savo vyrą lic-

»

FILOSOFUOSDAKTARĖ
gusi ši pavasarį Friburgo Vi- 
losofijos fakultetą sif Filo
sofijos D-i'o laipsniu, nese
nai taip mums rašė:

“Kadangi žmogiiL tenka 
gyventirne-dvasiniame,-bet- 
matėrialinįame pasaulyje ir 
kadangi patsai žmogus yra 
ne vien dvasinė, / bet dvasi- 
niai-fizinė esybe, tai kad ir | 
idealiausi jo troškimai. be 
matėrialės paramos negali 
būti įvykinti. Didžiausias 
mano sielos troškimas nuo 
pat maželis buvo įgyti augš- 
tąjį mokslą. Nors visuomet 
jaučiausi turintį tam šiek- 
tiek, dvasinių pajėgų, tečiau, 
pablogėjus delei karo mano 
materialiai padėčiai, be' pa
šalines paramos vargu, tą-są- 

~ vo didžiausi troškimą būčiau 
gale jus atsiekti. Bet čia kaip- 
tik pasirodė _ begyvuoj auti 
tokia garbinga įstaiga, ku
ri be kitų prakilnių uždavi
nių ūžsibriežė dar padėti a- 
kademinei lietuvių jaunuo
menei kilniausią savo sieki
mą vykinti — įgyti aukštąjį 
mokslą. '

Toji įstaiga — garbinga- 
saį Tautos Fondas maloniai 
sutiko ir inan mano reikale 
padėti. ■

Dėlto Šiandieną, jau įvy
kinusi savo šviesiąją svajo
nę, įgijusi filosofijos dak
tarės - laipsnį, pirmiausia 
skubu gerbiamam Tautos 
Fondui išreikšti giliausią ir 
širdingiausią savo padėką.

Mano džiaugsmas ir. dė
ki ilgumas yra - juo didesnis, 
kad augštąjį moksl ą man pa
vyko. įgyti garsiame katali
kų universitete Friburge.

Dėlmodama iš visos šir
dies linkiu kaitų Augštai 
Gerbiamam Tautos Fondui 
gyvuoti ilgiausius metus ir 
•padėti Lietuvai. kuodaugiau-‘ 
šia susilaukti savo katalikiš
kos inteligentijos ir'per tai 
visą Lietuvos gyvenimą in- 
staurare in Christo...!!” 

Amerikos lietuvaitės! Tai 
jūsų sesutė ‘ kalba. Ir jūs 
galite eiti jos pėdomis ir 
siekti, augštojo mokslo'. Ir
jūmi Tautos Fondas-galės tuviams dirbti tokiems pi*a- * Žmogus,5 kurs daro, kaip 
padėti jei būsite panašiose 
aplink;/ bese.' Tuo tar pu gi 
Tautos Fondas šaukiasi jū
sų pagalbos ir darbo, padė
kite savo broliukams ir sesy
tėms, einantiems augštuo- 
sius mokslus' atsiekti savo- 
tikslą., ■ •

Lai kiekviena iš jūsų ap- 
siinąi išplatinti bent'po ke
lius šimtus tikintų Išpra
šyti, tik -K) centų . mokslai-

- v 1 'j -v i

lengva.
. Jei dar. neturite tįkietų 
kiįygutės -t- gnūkife ją . p^i.s 

|mas tik ląikb ' klausinius, kum kleboną ąrbią- TąUtos 
FmutŪ slįvvums >. valdylią. 
Keikia suklusti, -/Laiko'Tlįe-

Dabartiniu laiku Berlyne gyve
na 20 nųoši vyrų sifiįitikų ir 15 
nuoš. moterų. Rusijoje dar 

, prieš karą teko vienas sifiliti- 
kas 100 žmonių, bendrai tat su
darė 1,5 milijono. Karo metu 
iki revoliucijos armijoje buvo 
priskaitoma iki 1 milijoną ve- 

’ nerikų. Gautomis žiniomis,, da
bar Rusijoje .venerikai skaito- 
-mi .Aešimt-imis. jnilijonų. Pas 
mus norima nusiraminti .tuo, 
kad Lietuva yra žcnidirbių ša
lis, ir dėlto sifilio sodžiuje nė
ra, kad jis reiškiasi paprastai 
tik miestuose, ir jo pavojus nė
ra jau toks didelis. Jeigu da
lykai iš'tikrųjų taip atrodytų, 
tai rūpintis taip labai,, gal ir 
neįtikėtų. Miesto gyventojas, 
daugiau nusimanąs apie šią li
gą, gali savu laiku ją pažinti 
ir atsakomu būdu gydyti, tu
rėdamas čia pat nemokamą am
bulatoriją ir specialistus gydy
tojus. Bet dalykas-tas, kad per 
karą ir paskiau einamos okupa
cijos, sifilis Įsiskverbė sodžiui! 
ir dėl žemo pakilimo kultūroje 
sodiečio žmogaus, sifilis pradė
jo ten plėstis-. Daug dabartinių 
kareivių sifilitikų yra naujokai, 
kurie atsineša su savim sifilį į 
karo tarnybą, jau iš sodžiaus. 
Ir man kaipo gydytojui teko 
matyti no tik sifilio susirgimų, 
atsitikimų sodžiuje lyties keliu, 
bet ir stovint sodžiuose mano

' karo.tarnybos metai, man teko 
konstatuoti ir nekalti} sifilio at
sitikimui t. y. kada susirgimas 

' ėjo ne lyties keliu, o nuo vie
no šeimynos nario’prie kito.’’

»

Iš visko matyti, kad

u
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MAKARONAI ATPIGO.

Rymas. — Kadangi Itali
joj užderejimai geri, tai kai
nos ant duonos ii* makaronų 
nupuolė.
■......... ■ . .. .. * .■■■».

‘ Skaitymas, kaipir valgy
mas nenaudingas, jei nesu-

'!■

pasekmes -vis

siekti augštojd mokslo'. Ir

kilniems darbams.” 
sakiau teisingai: “Jūs klys-.

Aš at-jam patinka, retai esti pa
-.tenkintas savo.padarymu.

..— -,.... .. -’, i -,. ■•.....................................

/'r” Ii tie laikai, kada* dėl sifi- 
■o,v lio laikraščių ; skali v tojui 
u- pradės mazinticH... .ąikamL|ftt|ae ir saulėtesnilime kiti 
— ma tuo klmisimii labai ir rū- watv. ~ . Tai

pinties? Tad spauda ir ty-1 * ■
i -y
į .- ^štai ir vėl Di\ A* Fuksas 
į ,oA. (sr taRepos Į &) prabilo a- 
į ' piė vbaisų■ vidaus priešą,’’
L Matanti klausimo svarbųiųą?
b negųdme. susilaikyti neųžcičl lietimų tauta sveika būtų ir 
k tavti'Dr, A; Fukso rimtų žo- pmgtų,- tai Vilniauš .atgavi- 
" Av* “ I. k*T' -’T *-i *• . •‘r 1- -•f darų s : . •
I .. ■ Ate -los

F. či f tčiU 3,900,000 cknu tik tąutosgyvybę ir ga-

Prancūzams sifilis, mažiau 
kenksmingas,^ negu ‘ lietu
viams. /Sifilio įsigalėjimą 
Lietuvoj. . reikia- skaityti, 
daug didesnemeiaime; nėgii 
Vilniaus praradimas.Jei

•■P ■’ Kką> tąi-sudft^.li)Aia< v^jnmtįr Mes jas ręik kovo- ImnedaiĮg, ' ; W
■ KL c v- ■ ’ - *

l
A

*

.■ . . ’. t
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są ekonominę ii- politinę ga
lybę iš rankų saujales didž
turčių —- į raukas darbo 
žmonių, tuos pirmuosius ly
gindama išpalengva su dar
bininkais, gi darbininkams 
teikdama ekonominę, laisvę ... 
ir gerbūvį. ‘ Jeigu darbo 
žmonių vienybė ir susiprati
mas atsirastų staiga (ko 
šuniui laukti), tai toji per
varta pyktų per keliolikų ar 
20 metų., Jeigu, visi darbo 
žmonės imtų pirkti visa kas 
reikalinga gyvenime iš savo 
■kooperatyviškų krautuvių, 
jeigu jie-visus savo taupi- 
nius dėtų į savo kooperaty- 
viūs bankus — kapitalistų 
ir pavienių biznierių luomas 
— per 20 metų jau būtų be
baigiąs savo dienas ir besi
ruošiąs ir patys pavirsti dar
bo žmonėmis.. Per 20 metų 
jie baigtų valgyti ir pustyti 
savo turtus. Iš nuošimčių 
gyventi jiems juo tolyn, juo 
būtų sunkyn, nes kooperato- 
riai po 20 metų bendro dar
bo tiek išaugintų savo kapi
talų, kad iš pavienių pini
guočių nebent be nuošimčių 
benorėtų,imti pinigus savo 
apyvartai.

Tečiau tasai susipratimas 
ir vienybė neateina staiga. 
Pasaulio kooperatoriams ~ 
tiems tikriesiems krikščio
nims jau nebe vien iš vardo, 
bet ir iš darbų—reikia daug 
ir uoliai padirbėti, kol dar
bo žmonių minios supras to 
ko-operatyvio kelio teisin
gumą ir. tvirtumą. Ko-ope- 
ratyve apšyietą ir susiprati
mą beplaunant pasirodys, 
kad ne vieni piniguočiai bus 
tam keliui pyiošingk bet-gal 
dar didesnis priešininkas 
bus pačių darbininkų d\*a- 
sios nerangumas, moralė 
silpnybe, neteisingumas, .. 
meiles stoka ir tt ir tt ■

"Kuo . mažutės, krautuvėles 
iki savo didžiulių fabrikų ir 
bankų — kebas ilgas ir sun-

LIETUVIAI DARBININKAI ATMINKITE
įad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų— 

litų perlaidas ir savo draugams darbitaikatgs suteikia; pa* 
tarnavimą; Tai-gi visi tie^ kurioaiorite,’ kad Jūsų 
ČiitonBiėtuvoii pinigaipatektų į Jūsųgjmimtįtaikau yti 
suomef; krėipkites pas:‘‘DiRBlNTNĮ^P jisai visuomet ; , . • .. < y

ylams sūšelpti'^jnk “;taip miošįrdžiai Jums patarnaus? ti 1 < p' '■»; L - ti ' J* Bet tai yionatiniaijik-

Darbininkai, atsmmikito kkd yra Jū
sų DIDŽLYITSIAS DRĄVGĄati ’r- J $ \į

Siųsdami, pmįgus ar Jdaų^tĮatadįtų kainų^ visuomet 
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- r- ros prieauglius ir žmonių vti 
sai civilizacijai nešamirtį. ; 

•<Tad jau didis Laikas .įtoy 
iii jai -pamoti ranka- ant km

naujo ^atsiminti/ Dievo iųj- 
. meilės.$MU.reikštusL* dėsnius f
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ras iv teisingas kclias ir |uo 
darbininkai turi pereiti, jei-. 
gti jiems ištikrųjų'ęrūpi ir 
savo geresne ateitis, ar visos ? 
žjnpnįjds. rąinybė ir -geiW.' 
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didelė-ir stipri lietuvių kolonija, j ko vienas Tautos Fondas, kuris 
Neužilgo kun. česna mano įvesti priskirtas prie Federacijos, 
informacijų, ir darbo biurą ne tik Vietos veikėjai susirinkę, pasi
niai kolonijai, bej; ir kitų koloni- įtarė, kad reikia, atgaivinti F«de- 
jų žmonėms. Ir dabar jau žada racijos skyrius. Nuspręsta šauk-

žinskienės, Marės Juškienės, šis' 
piknikas ir-gi bus be abejo pasek
mingas. Visi turėtų atsilankyti

• fe

KASGIRDŠTI LIETUVIU JMfllilM
NEW BRITAIN, CONN.
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Jurgis. — Na, Baltrau, ar Jį t Šiandie pamokslais žmo
uoli paldiūt į laisVųiiifcain- 
petį, kurį aš dabar užvedu 
“Darbininke?” . ■
. Baltrus, Nu gi tu kata- 

; likus. Kaip gi gali užvest 
laisvų jį kampelį ir da-gi ka
talikų laikrašty? < 

Jurgis, — Matai, aš noriu 
gaut daugiau skaitytojų, ir 

j bJaisyan kampelį pan įu
kaipMi^^anįbk^^ m

vei privilioti, arba magiiitą 
geležei pritraukti.

Baltrus—-Nieku gyvu ne
suprantu. . •

Jurgis. — Kur tau supras- 
fK ! Nebūtum laisvamanis/

- jei suprastum.
Baltrus. — Meldžiamasis, 

neužgauliok. Juklaisvama* 
nij a tautos židinys ir teligen- 
tija,

Jurgis. — Geras iš tavęs 
židinys, ir intebgentijų iš-t 
tari “teligentija,” tartum 
kokia teliukų gentis. Tiesa, 
tas jums, laisvamaniams, 

. lengvai pritaikoma. Bet grįž
kime prie dalyko. Kaip niag- 
nitas pritraulda geležį, taip 
laisvamaniškas kampelis 
pritrauks skaitytojų.

__ Baltrus. —Laisvamanių? 
■ Jurgis. — Ir laisvamanių; 

ir laftvadarių, ir šiaudinių 
katalikų, ir sandarieeių, ir 

. bolševikų. .' .
Baltrus — Hm.... ICuo gi 

taip juos užinteresuosi ?
. Jurgis. ■— Nagrinėdamas 

laisvamaniškus klausimus.'
Baltrus.^- Bene tu taip 

mokėsi - pliovoti kaip Maikis
■ su tėvu? *

Jurgis, — Ne nesikiesin- 
siu. Aš neužbaigęs tokios 
akademijos. Dagaiiaiis Mai
kis baigia atgyventi savo 
'amžių kaip ‘‘Saulės’^ Balt
ruvienė.

Baltrus,—Tai tu čia klys-, 
ti. Maikis su Baltruviene 

I patinka visiems, o daugiau
sia katalikams. Ir tu pats 
apsilaižai juos -beskaityda
mas.

Jurgis. Kartais ir nusi-! 
sp jau j u, labai tankiai; kų 
sakau, visuomet nusispjau
jų. Jie tvirkina žmones.

Baltrus, ■— Nesuprantu, 
kų reiškia tvirkina. Kiek- 
viens žmogus iš prigimties 
ištvirkęs,. tik reikia užgauti 
ištvirkimo gyslelė.

Jurgis: — Baltrau, tu gi
mei su akiniais.

* / i
Baltrus. — Kų tu čia me

luoji. Mano akys gerbs, nie
kados nenešiojau akinių.

Jurgis.— Bet tavo sielos 
akys apvilktos laisvamaniš
kais ylūmais ir tau nieko, 
daugiau nerūpi, kaip tik tas, 
kad kas nors tavę patrauk
tų už ’ išfvirldmo gyslelės. 
Tuomet jautiesi laimingas. 
Geresnė ji gi tavo asmens, da
lis pančiais surakinta.. .

Baltrus., — Kalbi kaip 
koks kunigas. Ir kur tau' 
vesti laisvamaniškų Immpe- 449 Hudson Avė., Rochester, N. Y,

v

iiių nenžiiitėTesiiosi, r -
Jurgis. — O g&l? f Lietu

voje kunigai laisvamanius 
užinteresavo ir ne vien pa
mokslais, bet ir politika. 
Žiūrėk, kaip liaudininkai 
,pi'ie jii glaudžiasi. . .
’ Baltrus, — Ka gi čia me
ilioj i ! Nieko panašaus nėra. 
x Jurgis. -WKu gi įkaityk 
koinunišĄ/ “j^isv'ę. Ten 
laisvamaniai sužiedoti 
klierikalais per amžių ani- 
žius. Ir kas aršiausia, kad 
katalikai — ponai, “o laisva
maniai jų vergai.

; Baltr>s*. —NMelas, niekŠis7 
kas melas I •. ' '

Jurgis (patĮuoda jam ko
munistų “Laisvę”) — Skai- 
Vk- '

Baltrus (perskaitęs) — Čia 
kaž koks niekšiškas nesusi
pratimas. Niekados prie 
klierikalų nesidėsime.

Jurgis. Tai kur gi jūs 
dingsite? Komunizmas lais- 
vamanijos viršūnė. Jei prie 
komunizmo neprieisite, tai 
būsite nė pakarti, nė paleis
ti. Laisvamanybė skina ta
va komunizmui, nes ištvirkę 
na minias, gi komunizmas, 
ar geriam , sakant bolševiz
mas tilt ištvirkimuose prigy
ja. Laisvamaniai tai tik
ras bolševikų skambalas- 
bimbalas, . jie sušaukia mi
nias, o bolševikai pamaldas 
atlieka. Jūs laisvamaniai 
turite arba žygiuoti prie bol
ševizmo, ar grįžti prie svei
ko proto ir .doros, vadinasi,, 
katalikystės, kitaip turite 
žūti neš nėra jumyse pagrin
do.. /' .

Baltrus (užkimšęs ausis) 
— Ne, ne,.mef Mes-vieni,, 
vieni! Mes tautos židinys ir 
te.... te., .r . ■
Jurgis,taip “te- 

ligentija,” tikroji teliukų 
gentis, žmonės be rytojaus, 
laiptas į bolševikų rojų.

Baltrus.—Kolionė! Šmeiž
tas I Aš — aš pasitarsiu su 
p. Barzdaičių ir pamatysi, 
kaip tavę sukinsiu kitam nu
mery 1

su

Čia yra įsigyvenęs paprotys 
tarp lietuvių berniukų ir ženočių ir paremti šią draugiją, kuri pusę 
žmonių gifteyties ir kovoti už par- pikniko pelno skirs šy. Kaz. para
tifas. .Tarpe tų. ginčų išeina ir 
prasivardžiavimas, pajuokimas 
vienas antro. Iš to kįl^ nesutiki
mas. Bet iš Šalies žiūrint į visą 
tą darosi keistai ir gaila, kad pas 
mus lietuvius brolius .yra tekis 
žiaurus paprotys neapkęsti viėnaą 
kito ir statyties kas. aš, arba *'*eo 
to ja pane.” .Tai iš paliokų tas 
išeina. O juk mes esame visi lie
tuviai darbininkai, vienos moti
nos vaikai. Mums kovoti už par- 
t” "ra reikalo. Tautas ateitis 
įf \m6® pyiM^lso^/ *bet iiuo 
musų veikėjų inteligentų ir .moks
leivių. Tokioje pusėje mūsų tau
tos vairas kryps ,, kokioje pusėje 
mūsų veikėjų inteligentų it moks- 
eivių dauginus, bus. Bet mūsų 

tauta yra katalikiška, mūsų ir vai
rui, lemta būti katalikų rankose. 
Kad taip ir liktų, tai mūsų prie
dermė yra remti moksleivius, tau
tos Fondą, nes dabar yra gera 
proga paremti moksleivius ir gau
ki $100, $50, ir $25 pasiperkant ti- 
kietą už 10 .centų. Tuomi tikslu 
moksleivių pirm. B. Daužvardis 
važinėja, po lietuvių kolonijas 
moksleivių reikalais ir’pardavinė
ja tikiėtus. Pas mus bus 3 d. rug
pjūčio. Mūsų priedermė paremti 
šį' užmanymą, o ne vesti tuščius 
ginčus dėl politikos. ■. .

“Paklydėlis.”

t

VIENINTELIS ,

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių , žolių, šaknų, žiedi£ ir tt. 
Geriausios Palangos Trojanuos, ■ stam

bi, 60c. už. pakelį .arba 6 ųž $3.30. 
Į'uplatštęlij pakelis 35'e, arba 6 už $1.T5. 
Trukžollą 30c. pakutis arba 6 už $1*40.

žolės- sutaisytos nuo nervų, išgąsties, 
nuomario,’ galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tai yra' vienos iŠ gerinusių: 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis Šuo.; 6 už $4.150.

Knyga TGaktaras. Namuose” ' aprašo 
visokias žoles ir su. daugeliu naudin
gų receptą.$1.00; .. / ' . •

Mostjs gydanti visokius niežulius ir 
odos išliėrlmus,. dėžutė $3.ti0«

DrukiiOft.l laiškai tėvynėn rašyti, tū- 
ztnns'OSc. / . -■ ... ..

Viskas būna su? pidšiuntlmb-kaštais!
M. KUKAITIS,;
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Parihu-lmui ims Jusi; Krautuvininką ; Penktų kokybių
* KLAUSK am'l&O Htr. UAimOX\,TOSTTO PAIŠELIO

- EAdLE MIKADO. \
RAfftTB PEKG1L COKutaSS. W YORK
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Liepos 22 tai buvo diena pildą 
laimės ir džiaugsmo Prpyidence’o' 
.lietuviams/ Tą-dicną seni ir jau
ni --r-tėvai ir motinos su savo 
vaikučiais, vaikinai su ' gelton
plaukėmis meilužėmis traukte 
traukė link vietos, kuri prižadėjo 
visus pilnai sudžiuginti. Ir ištik
to, kaS tik atėjo į šv.« Kazimiero 
parapijos cliord pikniką, tas ne
atėjo veltui. Diena buvo graži, 
gražesnės nereikėjo. Ir ūpas ir en
tuziazmas-..tų .jaunų vaikinų ir 
mergaičių! Žmogus dar neatsilan- 
kęs į Provideiice’ą ir. matydamas 
nekartą kitij kolonijų jaunimą ne
turintį jokios tautiškos meilės ir 
supratimo, tikrai nusistebėtų.’ Štai 
matyt vaikinai šen ii1 ten bėginė
dami Užsiėmę su visokiais biznio 
reikalais. Ir mergaitės nepasilik- 
damos nuo vaikinų tik, neša sal
dumynų baksus ir meiliais žode
liais kiekvieną prikalbinėja kad 
pasipirktų,. Tolcis ūpas, riebuvo 
be pasekmių, neš kiek žinoma, tai 
pelno apsililto apie 70 dolerių.

Choras savo gražiomis, dainomis 
sųlinksmino ne vien atsilankiu
sius lietuvius, bet ir svetimtau
čius kurie negalėjo atsigerėti lie
tuviškomis dainomis. Gausus vi
sų delnų plojimas liudijo žmonių 
užganėdinimą. Reikia priminti, 
kad Providence’o choristai narsiai 
veikia muzikos dirvoje. Nekartą 
jie yra surengę'puikius koncertus 
ne tik čįonais, bet ir tVorcesteryje 
ir kitur. Rafolas Juška, vietinis 
vargonininkas ir choro vedėjas y- 
ra vienas iš. gabiausių, lietuvių dai
nininkų; Pats dar' jaunas jis ga
biai* veda chorą ir po jo. vadovys
te Šv. ICaz. choras pastatys ant 
scenos vieną iš gražiąushį opere
čių, - *

Ant minėto pikniko ypatingai 
pasidarbavo visų piknikų tėvas —- 
Petras Ęeržinskas. - Gaspadoriai 
buvo Jonas Gecevičius ir Mikolas 
švedas. Iš darbininkiį atsižymis 
jo Juozas Gecevičius, Dominin- 
kaš Bornotavičius, Terese Daiig- 
veckąitė, Jule Dzekevieiutė, Ona 
LukoševiČiutė, Qna Sinlcovičįųfe, 
dievą DzekoviČiųte, Adele ŠhiuS- 
kiut'e,. Jie va x Turoniute, Magde 
šauĮiutė, "Izabele Paloniutč/ Jieva 
.Grigeleiųčiiite, Mare. Gųdašąuš- 
kaitė dr Marė^Kacevičiutė. Vie
tinis-klebonas ktm.. Julius- Čapli
kas ųž‘ choristų uolų veikimą, pri
žadėjo jiems ekskursiją kurios-le
sąs jis pats užųtokčs. Taigi .cho
ras ikmgiasi išvažiuoti už.* kokios 
savaitės į‘ NaraganseĮ(e Pins kur 

• galės laiką linksmai sau'praleisti., 
Rugpjūčio 5-tą dieną* šv,' Guos 

‘draugiją raikysi pikniką- tojo, pa? 
čioje*vietoję, po vadovyste’Ąle7 

' noš Aylžidhieni's, .$ląįijenos BU*' 
. . * ' ’ ’ 1 -

DETROIT, MIOH. y
L, i), K. S. 72 kuopa pradeda 

gyviau veikti. Du mėnesiu atgal 
nutarė surengti pikniką su dova
na $10 auksu ir visą pelną skirti 
savo suvargusiam nariui, kuris iš 
priežasties silpnos sveikatos, ir di
džioj Šeimynos, yra vargingame 
padėjime, TĄrii‘; dk^bųi;. 
ta komisijai Ant pereito susirin
kimo, kuris įvyko 15 d. liepos ko
misija. išdavė raportą, kad jau 
viskas prirengta ir kad minėtas 
piknikas įvyks 5 d. rugpj. Abysa- 
los darže, Tai-gi, visi Detroto lie
tuviai ir lietuvaitės esat kviečia
mi atsilankyti minėtan piknikan, 
o atsilankydami parodysit prie
lankumą mūsų brangiai organiza
cijai ir paremsit mūsų suvargusį 
narį.

Kaip pasirodė “Darbininke,” 
kad gerb, kųn. Kemėšis aplankys 
visas kuopas su prakalbomis, tai 
pereitą susirinkimą buvo rimtai 
svarstoma apie tai. ' Nutarta su
žinoti kada mūsų kuopą atlankys, 
-nes išanksto sužinoję galėsime-ge
riau išsigarsinti ir tinkamiau pri
sirengti. L. D. K. S. 72 kuopa 
;uri narių apie 70, bet ant susi
rinkimų ne viso lankosi. Tiesa, 
kiti turi pasiteisinimą, bet didžiu
ma dykai kur laiką praleidžia.] 
Daug yra ir tokių, kur. raštinin
kas ir mėnesines turi ant gatvės 
arba į* stubą nuėjęs iškolektuoti, 
nes ant susirinkimų neateina. 
Gerbiamieji, jei mes prigulim prie 
organizacijos, tai mes turim ir 
pamylėti, turim stengtis, kad* kas 
kart eitų aukštyn, tobulyn-, o to no
rint atsiekti, reikia atidžiai skai
tyti organą “Darbininką.” Rei
kia lankytis į susirinkimus, kad 
sužinojus kas yra veikiama ir kas 
turi būti veikiama, duoti gerų su
manymų ir dirbti pagąl savo išga
lės, o jei kas dirbti negalit ar ne 
norit, tai ateidami .ant susirinki
mo priduokit daugiau energijos 
tiems, kurie gali ir nori dirbti or
ganizacijos'labui'. Taigi gerbia
mieji L. D K. 72 kp^ nariai Ąr 
nares, stokim visi kaip vienas į" 
darbą, o pamatysime nuveiktus 
milžiniškus darbus. * .

J. V.

BROOKLYN, N. Y.

Ras mus 'darbai*eina gerai, nors 
kai kuriose dirbtuvėse streikuoja, 
Pas mus randasi, daug čėverykų 
dirbtuvių — apie 80. Čeverykų 
dirbėjų randasi ‘daugybė luiijų: 
Boot & Shde unija, United Shoe 
unija, United Shoe Workers uni
ja, Children.’s Shoe AVorkers uni
ja, Amalgamated. Shoe AVorkers 
unija, American Shoe AVorkers ti
ni ja., Tai šitiek ūnijįt randasi če
verykų išdirbystėje. Šitos unijos 
taip savęs nesutinku. Jeigu vie
na pageidauja geresnių sąlygų, iš
eina ant straikų, tuomet kitą uži
ma streikirtJjančių vietą ir tada 
.streikuojantiems nerą progos lai- 
meti, . ' z..

A. j. A

i MM*ręr--

J. Balsis, L. Dūkias, S. Žilina, J 
Brazaitis, V. Mickus, J. Jakaiti- 
A. Šlapelis, J, Karecka, J. Kuilį 
ka, vietinis ir solistė poni S. Imi 
raitienė ir vedėjas A. & Pottfu 
Aš čia neminėsiu ką visas šhora 
giedojo. Tik priminsiu, kad ka1 
rie-solo giedojo: Avė MarU t 
Ramanauskas, paskui <Aoras i 
vėl solo Justas^ Balsia ir v<l ube 
ras, trio dainavo poni S. Laura 
tiehS, S. Žilius irJ. Ramanau; 
kas. Užbaigta, palaiminimu š 
ŠvA Sakramentu/ ką suteikė kut 
Juras iš Lawrence, Mase,, asistui 
jaut vietiniam airių kun, Klerfe i 
kun. Anicetui Linkui iŠ Ciccr 
Užbaigus bažnytinį persimetė 
parapijos svetainę ir prasidėjo V< 
su tautiškomis dainelėmis link: 
myti diriguojant A. S. Prieiną

/ v 1 ' Viskį <Wt^

• . . t'

jų žmonėms. Ir dabar jau žada I raci jos skyrius. Nuspręsta šauk- 
suteikti visiems reikalingus patar- kį vigų katalikiškų dr-jų valdybas, 
navimus. Raš«r taip-gi rekomen- m d. liepos 7 vai. vak, šv. I&ži- 
dacijas dėl gavimo darbų. Su vi- miero parap. salėje atsibuvo gusi- 
šokiais reikalais kreipkitės Šiuo [rinkimas. Tapo paklausta, ar vi-Į 
antrašu: Rev. George G. M, Čes-Li pageidautų atgaivinti Fedcra- 
na, 1011 Dauglas St., Sioux City, cijos skyrių. Visi vienbalsiai su/ 

d [tiko. Bių dr-jų valdybos dalyva- 
Kiek sužinojau, Čionai lietuviai vo s Šv. Kazimiera, S. L, B; K. A. 

gerai pasiturintys. Vyrai ir mo-165 kp., L, Vyčių ir L. D K. S. 18 
terys dirba, dirba ilgas valandas [ kp. Nutarta kad kurių dr-jų val- 
ir gerai uždirba. Turi ne tiktai dykos yra ant šio susirinkimo, kad 
savus gražius namus, bet.nekurie per savo . draugijų susirinkimus 
ir automobilus, bet ir gražių pini-[pakviestų dr-ją, išaiškindami rci- 
gų turi padėję bankose. Galima kalingumą ir paraginti išrinkti 
iš to suprasti kad visa parapijos 
paskola yra iš vienų parapijęiių ir Į< 
parapijariuųŠimČ^  ̂už pa-|ū^ųskM 
dėtus parapijoje pinigus. Tūks- Į K A. ji 
tančiai dolerių yra paskolinti pa
rapijai, Kada žmonėms pritrūks- K. S.* kuopą M Stanulis, Moteni 
ta pinigų, parapija išmoka taip dr-js pakvies tJ. Sprainaitis ir Iv 
kaip bankoje. Tokiu būdu pini-V. Kulikaitis. / 
gai — uždarbis neina per svetim- Gal nebūtų reikalo daug aiškin- 
taučių rankas. Puikus yra šios ti apie Feedracijos reikalingumą 
kdlnijos lietuvių, paprotys. Valio ir naudingumą. ■ Visi manau, ge- 
Bioux OitieČianrs!. Savi paš- sa- irai tą sifprąnta, Tečiaus mes kvie- 
vuosiits I Stiprinkime savuosius! čiame visas katalikiškas draugi- 

. . • jas prie darbo?| Meldžiame pri-
JSizuicn&ife |• t, - tu - ' o 3 • t v isiųsti atstovus 8 d. rugpj. vak. sv..

Yra čionai nemažai lietuvių biz- Kazimiero parapijos saleii. Svar- [ 
nierių ir visi perka pas savuosius bus ir naudingas mūsų tautos ir į 
ih už tai tarp lietuvių mažai, žydų bažnyčios darbas laukia, I
randasi. Turtingiausias iš lietu- Kep.
vių turbūt bus Jonas Mikenis, ku- r —— -----------
ris laiko drapanų krautuvę žy- 
iriausioje, miesto adlyje. -Antras ■ . WESTVILLĘ, ILL. 
ir geriausias parapijonas bus Adoj . Nors. koiollya 
M Juta, kum ląiko bueems ir l m«a. M a J gTItJiII.SXK .w
grosemę, tatp-gi žymioje vietoje. lktayi maža£ .
.Po tam pasekmingi biznieriai “ Mkraščtae * iŠ ■ lietuviu
labai geri parapijonai bus ^- gyvenimo. 'Susirgus kūdikiui reikia gydytoj
zas Grežis, Petras - JaškauskasJ ne c. qk ttiojaiiš duoti žinią, o motina tūri tJonas Kaušnėdas Pranas Valiu-1 75 k P DarbuRkli « 85 lo temneratara
Jonas MAUspecia ,. a Vyčiu buvo susidėję ir turėjo iš- pulso. Rusėjimą, verklmo<skausn»ie.
siš, S. Ūselis, B. Lukoševičius, J. L,oxį„„im„ tau, Jr abejuos kūdikio išvaizdos. .
Kraušelis^ Anart kitu geriausi PUe atžymėti kieta ir ko. kūdikis vav S. .\ T /[kur buvo labai gražių visokių zai-|ge, Įdek vandens gėrė, ie sykių 6.
jarberiai'bus Baranauskas ir Bul-| v. Tr... ____ASoa ’ n.i+4 lauk ir kaip, kiek šlapinosi, ką vėmkevioms Yra* čionai tafo’ei iau ' W JnaudeS1’ virvę ir hpdrelšk

’■ ev c " _ _ • ® 'I traukė, kiti supėsi. Pribuvusi mus. Reikia palaikyti dali Šlapumą; ■
nas geras advokatas Antanas Ta- w<<Kmn, r,,;-,,; I guotu dėl gydytojo .mite,
mošaitis. Pageidaujama da gero . T «« ■ ką Įsakius, reikta tas pi
.. . • - .? -j .. . |m vai^funinkųįJ. Kudirkai ir (lyti tikrai griežtai.-Motina turėtą u
lietuvio gydytojo, dantistę, aptie- fclierikam, tapo moterėlių tania ji išpildė ir ką patėmlj '
kėliaus ir graboriaus, tuomet ne-.l Rytoją-negalima greitai gauttUhL™ ^sTjL+j ant kalnelių gražios pievutes uz-Įt{U reikia prisnaikytl sekamą dalyk
įtikės lietuviams ieškoti.patauia- tiesta staldengtės, apdėta viso-įKūdiki reikia laikyti lovoje kol tik r< 
vimu pas svetimtaučius ar geriau h ... v ’ . . dys temperatūrą virš 99,5 laipsnių 1nelėk veikti bažnveios ta tautosF1“8 skama,s valSla13.' Atkalbę-1 fel llg,t buTO sunkl, tnI renę)„ j( B, 
galėtų, veikti bažnyčios n tautos -ns gerj,~hiei,onui. maldą, visi pa-|tatay,tl lovoje dar trys-ar septiulos <11- 
naudai. ■ . ,. . . T v- . 'v- - - Inos po to, kaip- jo temperatūra paltį" , sisotmo ir naminio, alučio uzger.e „ormaie (98,6 iki 99,5 F.) ir laikė

Veikimai, ir šaltakbšės užvalgę vėlyvam va-1 toWa 24 valandas. Galima išveng
L .v T. v ■ ... i . daugelio ligą pasekmių pallglaant Šit■ Rugpj. 19 d. Jvyks putras šhj. “S taže bu-P“" — ’

metų parapijos piknikas su įvai- o T t> tz- a r-v Turi savo kūdiki -laikyti sveikuriris ■nroirramais Darabiios darže V° Blkmkas S’ L- E‘ A* Lie’ stipriu. Kndtkioo sveikata ir išslvy 
•n 5 j vP ' P°s ri. buvo moterų Šv. Rožan- tymas priguli daugiaašiu ant prtežh
Rugpj. ■26 d. sv. Cecilijos cho-lv. . . •, ros ir peno kuri jis guvia. Kūdiki remaus draugijos piknikas, o. 14 d. 1.ill K^(Uen it teguiiarišfc

liepos buvo pagarsintos prakalbos I penėti. Jei negali savo kūdikio žii 
I;.. n <lytl» pabandyk Borden’s Eagle I’ienn plakatai išmėtyti B. Jhnkausko, į ^yr.t pų.mrtems žudikių penas ■ 
žinomo kunigužio, kuris ir tveria pagam Intas iš riebaus karvių pieno, 
ldi kužes. Jis lanfei aut vakari-

, ,T -r, r, 1. ju pas švogerį, kuris dabar gyve- jo kokybė ir vienodumo. Perkėlei 
sakines mokyklos. P., E. šlapelis. /-^t. . MOM'Mdvmni -bia gentkarčią tukstanėiai Amerikos motvasara mokina vaikus lietuje OhlcaSQh Fo pasirodymui pla- lgauk^jo didikius w Bor 
P 5 -. 1 .. ‘ katu, baisu trttkšmą buvo sukėlęs den’s Eagle Pienu. Jqš tą darė deln
viskos rašybos, skaitymo, grarna- L _ nirm buvusiu'fštikimiiin na- *Ie,w bwro ■}oms “komeitikos, istorijoj, žaidimo ir tt. Tė-; t^?! PY ? . ? IS iTwt«s tougųjr Uelto,. Raa jos rad
vams bus malonu maty ti kaip vai
kai yra gerai lavinami.

Mieštas.

Šiame mieste yra apie penkios 
didelės' skerdyklos apart kitų į- 
vairių fabrikų. Kaip girdėti,; tai 
čionai yra didžiausios -‘ice- 
crem’o” ir “pop corn’o” fabri- 
kos visame pasaulyje. Miestas y- 
ra ant kranto Missouri upės. Pen
kių kompanijų gelžkeliai įvažiuo
ja į šį miestą, k. t. C. & N. AV.; 
III., Cent; Gmt Nor.th; Burling- 
ton Route; C. M. & St..P.
/ . Sutuoktuvės.

Gcg. 17 d. kun. J. česna surišo, 
amžinu moterystes ryšių Karoliną 
Niąurienę su Anicetų Šalteliu, 

Birž. ’d. Karoliną Liuniėuę 
su Mikolu, Norgeliu, Vienas it1 ki
tas šliūbas buvo su iškiimingohris 
Šv, iiiišiomis, kas visiems labai pa-- 
tiko, '

t

veiklius atstovus. Šv. Kazimiero 
[dr-ją apsiėmū pakviesti V, /įSas^ 

s\ir ^Mtanktis,. S/jtKR. 
x. ■.kuopų M. Stanulis, L. Vy- 
kuopą J. .Sprainaitis, L,, R,v»

C1U

K '-

DĖL APRŪPINIMO H
MOTINtf lR JV * 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.ffl

ĮUtsirodaryk su Gydytoja Greitai.

f*- - * r

ras, po vadovyste p. E. Šlapelio 
vaidins veikalą “ Kastutė ” para
pijos e svetainėj. Tas vakarėlis 
bus įdomus. Laukiame svečių.

Rugsėjo 2 d. bus užbaigimas va-

SIOUX CITY, I0WA.

Nors ši kolonija nedidele, vie
nok gerai darbuojasi- ir daug da, 
rengiasi nuveikti. Matytis iš jos 
darbštumo ir augimo kad taps ka
da nors viena iš garsiųjų lietuvių 
kolonijų. * ..*

Ligšioliai šios kolonijos lietu
viai buvo išsiskirstę po visas mies
to dalis, dabar visi perka, stato 
stubas gražesniojo vietoje,/ prie 
lietuviškos Šv, Kazimiero bažny
čios. ; ’’ . .... ’
’ Gėrb./kleb. kum Jurgis Cesna, 

įtorfi nesenai įšventintas į kunigus 
ir išeinantis iš garsios kolonijos 
&erantomi, / darbuojasi ir rūpimu 
si visokiais būdais pritraukti lie* 
tuvius ‘i šįvairių kolonijų, ir jam 
sekasi. Nesenai hiĮp-gt pritrankė 

. visas savo gimines. Alni čionai tiu. 
ei ger uą dariam ir. .višaihe labai jxv

* tenkinti.’.' Bus čionai -kada nors
■ ■ ■' - > ' - '» . *. .*.

'»

4

sekėjų,, lmrie visaip išmisUjo. Tie- ų uJganėclirinnčhi, * ' 
ni sakė, kad kunigas papirko už I Yra k*^;ltalt
kėlius šimtus, kad juos išiiiekili- būna, nedapeneti tuo metu kada ji 
tn kiti iršif relHa nrimnštl tnk<? sparčiausia auga. Begis jie Yivlgo u tų, Jucį. Kita lemia primušti ro s Rietimu, bet tikrenybėje ją maistas1 m 
vėidmainis, o kiti dar baisesnį teis- suteikia jiems tinkamos soties. Nes1 
rrn rė’nffė sn liežuviam ' Žinoma v<?sfl ty»Unat mokyklos vaikų taimą ringe su liežuviais, zanoma par(KW< kA(l Easl(v PIenat5 yl.a p.
parapijos darže svetainėj * buvo sėkmingas taisant nedapenėtus vaitai 
pavelyta prakalbas laikyti. Kaip SrtST“»2S« \
buvo kviesta be skirtumo visokių vailms turi gauti kasdien poįdit Šauta 
nfl-žiiirn •njidtfrftiTn VatavrA -nviAi- Eagta Pieno. atmieŽto trimis ketvi: paziuių pašautam vakaie piisi- [todall^s g-nto vandens. .Pu®
rinko visdkioi plauko žmonių, ra- papyčiais Ir po pietą. Senesni kudfkii . 
ildrtfn vnVinrtfn Tanke lanko o dnžnai lubinu ji mėgsta šit gingeč ai* skirtoj valandoj rauke,, muku, o. i* i
kalbėtojas vis nesnųdė. Tai kle-bskunskon tu.
bodas siiki'ieto į svetainę ir .pa-r Si(„s s('^;i„s 
aiškino, kad Jankauskas atšauk* ‘ pasidėk 
siąs savo klaidas, kuriam buvo -------- -------- - —

kur Lietuvoj kunigužis mokslą e- . .. . ..
Tarptautini

Mūsų choras buvo kiškį ąlisįab- Darbo Biuraš ^kelbiaj jo? • 
įlojęs ir gerkles buvo pakinių, bet statistikos rodo, kad dųl ’pi ■ 
dabar užėmus gerb. J? iojo Karo valdžios išmok;
itargonininkysta pmimaM. Tat- io(0į)0,000 pensijų. Vokre 
tarnai ^ristai ta kitos

Darbai pas mus vidatinibki ei- Austrija lėįOOp,- Austrnli 

uūj nuunos dirba po ketuniaą ir|į|$ '7(ų000> Belgiją ą(i,v0v 
penkias dienas Į savaitę, alo vadMKiūiada iSjOGtk SūV. Veisti 
narni mainieviai mažai uždirba J “ ’
kur įruo tonų dirba,, nes karų ne
duoda, mat perdaug žmonių pri- 
sikišę, O^adinaniieji kunipahiu- 
ni rąkhmnai gauna gerai po $7.25, 
n tittibeinonai it kiti gauna pn^T.-- 
50, Kitokių darbų ilčių, - . ,,

22-d. liepos buvo bažnytinė ir 
tautinis koncertas kur Chieagos 

;vĮ4 vargėttitfinkrLi dalyvavo 8 
vai vaksyc prisirinko #nmnvlių 
pilna bažnytėlėj visi daugiausia tė* 

... niijri į chorus. - Artistų buvo TQ> 
Pagąlids palu ^tai jhp B., Lauraitis, K Saboniu

Kolonijos Reporteris.

PATERSON, N. J.I
■ ■ -■ ■—......■ ■•

Federacijos reikale. .

* Nors nuo ; pat Federacijos, įkū
rimo. Amerikoje buvo ir pas iftUš 
sutvertas, skyrius, bet užėjus 
daug darbų Lietuvos reikalais, y- 
ipatįngar rimti ekonomiška^ v|ai 

: veikėjui ir draugijos sukruto- į 
iUrbą ir su visomis jėgomis dar
bavosi. Veikę per Tautos Fondą,' 
Raudonąjį Kryžių iv ; Paskolos 
skyrių. Tečiaus Federacijos sky- 
Tiits buvo ’ nusilpnėjęs i v .visai. su* 
sįrinkimųlitelailiei .

f , ■ A
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jM 1B7,WO, KinlaMdija i0» 
000. Kravicija 1,500,000 
Anfelija MW Italija 
<$0,000. Lenkija 320,000 
Ruūnmija 1(MUW Jugosk 
vija Ib'LOOO, Kilsi ja 775,000 
čeko * Slovakija '236,000 
Naujoji Zelandija "
StatįstikTį liftksta iŠ Jap^ , 
tujos, Turkijos, Pabaltjūl*k 
valstybių, I^ortugalij^^M 
N^ugrijds* •*. . ' i

■ t

> ?

f
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fc™ Kviečiami visi kas gyvas atsilankyti, nes 
InBL bus pirmas tekis Išvažiavimas; tokio dar 
į B|įW nebuvo. Bus programas, susidės iš visokiu 

žaismių; taipgi dalyvaus Parapijos didžiulis 
choras ir sudainuos daug gražiu dainelių.

3S!S©©©©@©ffl$©©©©©©tS©ffl©©©®S®S©S©©©©©®©©©©©ffi©©©©©©©©©£©©S©©©©©$©©©>X^^©©©©©©S©©©©©©©©©©©©©ffl©©©©©©©©©®©®^^

5-tą
iUST) NEDfiLIOJE I

PATTS HILL 
MATTAPAN, MASS I

Sale Valstybines Ligonines (Statė Hospital) I
Kviečia RENGĖJAI |

r

V •

r swriwmaš,
V '-z ?s v v

L.. VyČiųu7 kp. mėnesinis 
susirinkimas : įvyks rugpjū
čio* 2, savuose kambariuose 
7:30 vakare. Malonėkite vi
si nariai susirinkti.
 ■ 

IŠ SUSIRINKIMO.

. Moterų Sąjungos 13 kp. 
ekstra susirinkimas ’ buvo 
pagedėlyje 30 d. kas-link pa
rapijos išvažiavimo. Nuta
rė savo stalą prirengti iir vi
sos sąjungietės prižadėjo ką 
nors dovanoti ir skaniausių, 
valgių. Taipgi bus padary
ta būda, kur bus čigonas ir 
čigonė ir svečiams laimės sa
kyk ir dar duos pavalgyt. 
Sąjungietės deda savo visas 
pajėgas, kad tik šis išvažia
vimas būtų’ kuolinksmiau- 
sias ir visus užganėdytų. ’ .

. Sąjungiefc,

liuj, rugpj. & d, šv. Petro 
lietuvių bažnytinėj salėj ant 
5-tos gatvės So. Boston, 
Mass,., a/.’ . v,ZV-

Savo keliu .mes iAneeiame . 
Į tą suvažiavimą iš visų ko
lonijų skaitlingai suvažiuoti 
m laiku pribūti. Sesijos 
prasidės tuoj po sumos, ir 
greitai pabaigę svarstymus 
yi&iTA^džmmmUmusųų^rapi-- 
jos pikniką.

Suvažiuokite, tad, skait
lingai' iš visli apylinkių. At
liksime svarbų reikalą ir tu
rėsime progą dalyvauti šau
niame piknike.

' Bostono Skyriaus 
Valdyba.

buvo vos atgaivinta. Vienas 
sūnus prieš porą’ metą ’ be- 
žaizdanias baisiai nugarą su
si žeidė ir tebeguli ^goninej 
be yilėęs pagyti. '■ Sil thfšle 

dar liko dvi. dukterį, Velio
nis, buvo apie S0 m. amžiaus.

Reporteris.

DR. JOSEPH WEINREBE
—00—Httfttiagton— Aven-ABontaUr-Massr- 

Medieinos I’i’ofesoriua Universitete, 
Specialistas kraujo, skaros iv šlapu
mo ligų, taipgi romatiztno. Kalba len
kiškai.

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. 
PPtriy'čiattrt yir liPdeliomfe- lytima pa
gal sutarti ' ■

Telefonas Bark Bay 0370, Ros. Rox. 
:5307—R.-

Tel. .Broekton 5112—AV.
(Kampas Broad- Street)

705 Main St., Montello, Mass,

. Šiuonii pranešame gerbiaraięma mūsų kostume- 
hS ritunSj kad mos savo geležiniu daiktų krautuvę per-

•keliame į buvusį Pran Hill U aitvare Co.,.po munc- 
juc| riu 379 Broadtvay, So. Boston,

—Pi4ežaštis^mūsųdc]^Ht-Hyės-pmt.vėlinmy“-tai-sene-
•gi je vietoje Bebuvo galima visoms mūsų kostume- g-

riams duoti geropatarnavimo. Naujojo vietoje’ti- gį 
Si. kimūs, kad visi bus užganėdinti. g|
S IŠKILMINGAS KRAl'TUVĖS ATIDARYMAS ®I 
B ''---------BUS—— . : g=
tas ■ • - ■ njc

(GUMAUSKAS)

N (T tt -S TAS

B TėL So. Boston 821
® . LIBTUVYS DANTISTAS ©I DR. M. V. CASPER į
1. (KA8PARAVIfiIU8)' | \ /
II Y Lftikinal perkCll ofisą po Nu. ©
į I 425 Bioadwat, So. Bostost, Mam. g 
į 1 Ofito Valandom £
i Į Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nao 1:80 $ 
|| iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v, vak. gį 
| > Ofliai uždarytas BUbato* vakarali įn
® < ir nedėltomla. tg >
e©©©©©®®©©©©©©©©©©©®©©©©©©

«k .

■ PIRKS ŠERU.
Pereitą panedėlį įvyko L. 

D. S. 1-mos kuopos susirin-l 
kimas. Buvo išduoti apskri- 

* čio suvažiavimo ir šeinio de- 
' legatų raportai. Nutarė 
pirkti L. D. K. S. Šerų, tuo 
tarpu du, d vėliau daugiau. 
Nutarta rengtis prie rudeni-- 
nių pramogų.

NTTSISITK OSDRANDĄ.

Dovilus. Klemka, gyvenęs 
12 City Point Ct;, na^tį. iš 
nedėlios į pauedėlį susilaukė 
savo galo. Iš ryto'rastas ne
gyvas viduje" p-riė. trepu. 
Spėjama, kacl jis nuriedėjo 
tropais žemyn- ir- nusisuko 
sprandą... Jis besąs basas. 
Turbūt vėlai vakare ėjo pas 
kaimynus nesugrįžtančios 

| šeimynos ieškoti'ir nelaime 
atsitiko kaimyno name. Ve-

• I w

lionis dirbo AVahvortlie . ir 
buvo gabus mašinistas. Ne- 
lab senai jo viena duktė, 12 
motų amžiaus prigėrė besi
maudydama, o -antra duktė

IŠVAŽIAVIMAS
f

Rengia Cambridge ’io Lietuviu
Kooperatyve Bendrove 1

NEDĖLIOJ, RUGPJ.5D.
Ant STASIO ŪKĖS

92 Village St., Millis,' Mass.

Trokai išeis nuo ko-opera- 
ei,jos krautuvės, kamp. Main 
ir I?ortlanc[ Sts> 9:30 vai.’ iš' 
ryto. . Nepamirškite ir ne
pavėluokite.

Išvažiavimas kaip ir pra
eityje bus kupinas smagu
mo. . •

Visus kviečiame.
Rengimo Komisija.

Re p.
■-----------------------------------------------.

APIE ORĄ.
Šiomis dienomis oras pri

vertė apie save prabilti. Pe
reitą nedėlią lietus “suspoi- 
lino”-piknikus, o po to lie
taus atvėso, kad gyvsidabris 
nusmunka kartais iki • 58 
laipsnio.

<r

dtftėritas
• ' (Krioklė)

gerklę sopot, sunku 
šal in iuose • ( migd< >- 

pilki plėniai, pažan-

Rugpiučio 4 dieną, 9 vai ryte g
Naujoje mūsų' krautuvėje. bus galima gauti 

pradėjau nuo ploniausios vinutes ir. baigiant didele- H§- 
mis mašinomis, visokių geležinių daiktii ir visokių 
maliavų.. ’ . ' , -g=

E

į.................... ............................................ .............. ............,,

B DARYMO MUSŲ KAUTOS KRAUTUVAS |

Rugpiučio 4 d., 1923 | 
Joston Har»ware Co. i 

roadway, So. Boston, 
. Telephon.e So. feoston 0122.,

,1. KLIMAS ir P. BOLYS. Savininkai;

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

t mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Boston, Mass;

Tel. S. B.,0770

1 Tek So, Bonton 270

J.MAGDONELL,M.D.
Oalima naikalbett irlMwMluL 

Onao Vatasdob: 
Rytais iki 9 vaL Po pietą nmi I—|L

Vakarata nuo 6 iki 9., 
6M Broftdvay, Bo. BoatoK.i*'

III Metą South Bostono -

DR. H. S.STONE

AKIŲ SPECIALISTAS 
I90« W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 t. vak.

<Į

SUSIRINKIMAS.

Bostono Federacijos sky
riaus susirinkimas įvyks 

' ateinančią subatą, rugpj. 4 
d. 4 vai. po pietų, ‘.tparbinin- 
ko’n kambariuose, Vietos 
veikėjai prašomi, sueiti.

Valdijba.

KVIEČTAMI
‘ SUVAŽIUOTI.

■ Tma 
nuryt; 
luose) 
džių ’patinimas,, karštis, to 
liair perėjus' ligai į košerę/ 
užkimimas,- smaugimas, du- 
sinimaH ir, mirtis. Gydy
mas: tuojau kreiptis į gydy
toją, kad įleistų po oda tam 
tikrų vaistų; pradžioj; be
veik visuomet gelbsti; kuo 
ligą .senesnė, tuo gydymas 
mažiau gelbsti.

Bo to, ligonį tuojau at
skirt nuo sveikųjii. ir
siėms šventiesiems, ypač ma
žamečiams,. įleist pi: icšdi fte- 

tad

VI-

■Naujosios Anglijos Pede-ritinių. vaistų po odai 
racijos apskričio valdyba he.užsikręs.- 
jjaskelbė suvažiavimą uodė- Dr. J .C. La

-♦ «

PRIPILK ARUODUS 
SU GERESNIU KURU

t* ■

..... OBNGtANDGoKE tūli dauginus anglies ir ki-‘ 
tų elementų,-kietosmalkos.
•Įfe^iAHDGoKE tuŲ-mažiau pelelių ir ne- 

•/.•.i’eikalaiijūe čystijimo. k \ '
NbvEngiandCčke dega negadindami pečiaus

1 grotų ir šonų. r
; MAŽI-DIDESNI—DIDBLI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., , BOSTONU MASS.

' ,. Main 8532 ' . —TĖLBF0NM—’ Mulu tim .
. 7, ■ , * . z; . ..v 7-y? * --

- >

PARDAVIMUI NAUJA 7-NIŲ 
KAMBARIŲ STUBA 

šiluma, naiijajs pečius, veranda ap
dengia su dvatais. % tikrų žemės, ne
toli gelžkello stoties',. dirbtuvės; ir tt 
laibai pigini. D. B. OI AVĖ R. Boi S4. 
Millls, Mass. ; (,7)

Apnminyinul ar pardavimui vinvuo- 
giu farma. l’arcliimhinui vinvuoges 
vynui., l’a ra litai Ilolltslon karais, švie
sa, telefonas ir automobilius. Pilnai j- 
ren-gta. <». C. McKity, 327 Little Bldg., 
Teieplioiie Beark U>75, (7)

PRANEŠIMAS

e

/

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo. ■
SUTALPINA savyje daug rašalo.
NĖBEGA—Siunčiame per paštų ir espresu į.visas 

Šalis' pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios; • • _

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna

Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, * 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6,00 ir augščiaus.

. Pirk dabar f Mtims ir mes už kiekvienų plunksnų 
garantuojame.

“DARBININKAS” .
366 W. BroadyvaY, Boston 27, Mass.

f

a. . kasas taip greit, saa su loiua Kita piuns
i TTTT k negalęš lygintis-—be kratymo pirm, pradėsiant. ’

lluZtopj

:x terš e««< *

“Motinėlės??> metinis susi
rinkimas įvyks šįmet 8 d. 
Aug\ Strand viešbutyje, At- 
jantie City, N. J. •

Kun: M. A. Pankus,
. Raštininkas,

GEORGE H, SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old * South Building 
■ 294 Washtagton Street 

BOSTON, MASS. .
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 P. M. 

Cfyvėnimo vieta
10 WlKTHB0P STBEET, EAST Boston 

Tel. East Boston 152—J.
_ ■ Tel. Main 2488

«

PIRMOS RŪŠIES BARBERNĖ|
Nukerpam plaukus vyrams, Iner-g 

ginoms" ir vaikams. i
Turime visokių kvepiančių toni-a 

kų plaukams. »
Ateikite ir persitikrinkite, aš tl-© 
kiu, kad busite patenkinti. ©

, C. S. B AB E N I 
TL16 DORCHESTER AVENUeS

SOUTII BOSTON, MASS. ~ |
(PBIE PAT BKOADIVAY TŪNEIi’lO) £

tAJt/^pCfJt^tfrJcjptp^į^y^p^ptįptjTtĮKĮKĮĮffjPĮnjpFĮ^P^ĮylĮytĮytĮP'

S

f 
T f 
Tt.

¥ BOSTON'O IR APIELINKIU BIZNIERIAMS
♦♦♦ Turime-labai gražią sieniniu didelią ir ma-

Žą KALFNDOBIĮi, kwieju^ij norėtumėt;^ kad
t

♦|* tolde būtu laiku atspaudinti, pi'ašonii ateiti į
“Darbininko” raštinę ir pasirinkti, pasirinki- X 
mas didelis. ■ • V

♦f
D I V Z VK A 5

3G& TFesč fioM Boston, Mass, 5*
• . Y

PARSIDUODA
F ATSIDUODA namas su gro- 

seime., taipgi laikoma ir . visokį 
gėrimai. Gali.pirkti vien biznį, 
be namo. Kreipkitės pas

JONAS JAKŠTAS, . _
257 Fifth St., So. Boston, Mass.

(2)

REIKALINGI:
VAROpNININKA.S, kuris gitlėtl/lr. 

italirMljohiUiii.
: . MOKYTOJA-niergiiuų kuri- gaW 
iridkintl Uetuvlškiil ir nngMštaik Ma
lonėkite kreiptis: ■

ItEV; VANAGAS .
720 Partlioiiiiis-St.; Mmitonl Uun.iultb

LZ>

'V

(APDRAUDIMAS) g 

i Imant Insurance (Apdraudl- © 
mų) nuo ugnies ant namo arba g 
automobillaus nelaimes ir pavo--g 
gimo arba smaugimo krautuvės £ 
stiklų, tęmykite idant apdraus- B 
tumet per atsukančias kompant- a 
jas, idant nelaimei atsitikus gau- ® 
tumet pilnų atlyginimų. Mes re- 
presentuojam tvirčiausias Ir ge- 
riausias kompanijas Amerikoj Ir s 
mes užtikrlnam pilnų atlyginimų ® 
nelaimės atsitikime, Boston’o B 
žymiausi lietuviai biznieriui ir & 
profesl jonai ai y ra musų klijen- g 
tai, klauskite jų apie musų pa- S 
tarnavimų. _ ®

EKSPERTAI UGNIES | 
APIĘREKIUOTOJAI |

Apdraudžiant namus, rakau- ® 
dus, automoblitas.ir giIp. toliau. © 
kreipkitės i mus dol geriausio g? 
patarnavimo Naujoj Anglijoj. ® 
Apdraudimo skyrius po vadėvys- ® 
te JONO K. KAZLAUSKO. g 

VINCENT k. JENKINSI

6 Beacon St., Boston, Mass.
Tel. Haymarket 5840—5841 •' g

tf

4

I

d»r

I
. So. Boetoa 2488 ©

DR. J. C. LANDŽIUS

LIHTŪVIS GYDYTOJAS IB 1 
CHIRURGAS. ©

606 BR0ADWAY, |
■OUTH BOSTON, MAS1, g 

(Kampas G St ir BroadwayT '
VALANDOS : 9—11, 2—4, 7—9 &

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DE-JOS VALDYBOS' ADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIBMININKAŠ —• Vincas Zaleckai, 
81 Mercer St, So. Boston, Mum 

VICE-PIRM. — Antanas Paštelis, 
146 Bowen St, So. Boston, Mass, 

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

FIN. RAST. — Juozapas VinkeviČius, 
906 E. B’way, So. Boston, Mass.

KASIERIUS Andrius Zalleckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mass, 

MARŠALKA — Aleksandra Jųlmokau, 
• 115 Granite* St, So. Boston, Mass, 

D. L. K. Keistučio d r-j a laiko mgne- . 
stalus susirinkimus kas pirmų nedėk 
dienĮ kiekvieno mčneslo po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass., 6-tą v« 
vakare, Ateidami drauge lt naujų na* 
rlų su savim atsiveskite prie musu dr* 
jos prirašyti

AV. JONO EV. BL. PAiELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI,

PIRMININKAS — J. L. Petrauskai,
' 250 Gold St, So. Boston, Mass. 

ViOffi-PlRM. i— Kazys Ainbrožas,
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

PROT, RAST. — Julius Savickas,
111 Bowen St., So. Boston, Mūša, 

FIN. RAŠTININKĄS — J. .ŠvagŽdys,
171 W. 5-tti St, So, Boston, Mass, 

KASIERIUS r— A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA r- J. Zaikls,
7 Wlnfleld St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nbdčldienl kiekvieno mėnesio, ‘2-rą vai, 
po pietų <▼* Petro parapijos, salėj, 492 
% fieventh St, South Boston, Mhm,

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOSADRESAI

Elzb. MlelniktenS, pirmininke,
44 Cedar St., Hartford, Conn.

C. Lablckiene, vlce-plrmtainkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Counų 

P. BabickienŠ, iždininke, - .
44 Mndlsėii St., Hartford, Conn, 

Marijona Krftkauškuitc, fin, raštininke,
16 Atlantic Št., Hartford, dona. 

R. Puiuizlenė, prot raštininke, -
19 tValcott St., Hartford, Conn, 

ŠIo« draugijos Bunlrlnkiiuai būna kas 
antrų nddėldlenį kiekvienų, menesio, 
bažnytinėje saloje.

LAFAYETTE REALI Y COMPANY
- Mes perkamo ir purdiiadame. namus, ūlces, kmUnvOs; ap. 

graudžiam barnus, iakhudus, automobiliu^ fnižeidinius. ir 
tt, Su visais reikalais kreipkitės į mūs'agc.ntrii*ft iv būsit 
užganėdinti.'' ■ ...

LADAYETTĖ RBALTY COMPANY
7 • • ;REAL,USTATK & INSŪRANCE Ų _ '

4B6 MaBsačhusetts Avenue, tląmbridįe, Mass.
v VINCAS j. DEųUTią Ir DANIELIUS M,STRIKAS, Savininkui: l .

! Tik ką išėjo v nP sprmto 
: spaudinti ant storos popieros 

; Mišparak štabai ^aiwnkūs 
clioraiiis Vartoti, y lietuviški 

i paaiškinimai. Kaina vieno 
y lakšto 6 ėeniak ~ Imant 100 
į' parduodamą už 5 dol j,

‘^DARBININKAS” ■ 
i 366 Broad^ąy, * į ■

• Š o.'Boston, Mass.

IV. KAZIMIERO R: K. DR-JO3 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VL Paulauik&t,
314 a Š< SU Tol. So: & 88S&-Mk 

.VlCH^PIRM, — L JatnSa. .
440 E. 6-th ŠL, So. Bbatom H«M 

PROT. RAŠT. A. Janušonis, v •
- 142dColumbIftRd., S. Boston, Mass. . 
klN. RAST. — K. Kiškis, •

Hi 8-th St, So. Boston, Mm*"- 

I8DININKA8 — L. Sv&gidls, 
111 Bo\ven St, So. Boston, Mm 

.TVABKDARIS — P. Laučka, 
89B.H' Flfth St, So, Bosftm, Mus,.

DRAUGIJOS anrašasrelkale-—
808 Broadreay, So. Boston; Maak, 

Draugija savo suslrinklnius laiku, Š-ni 
fiedSIdienl kiekvieno mėnesio l-mą vai _ 

, po pietų, pšny^tjos įvetainBL W B, ' 
•*- SaVeilth Stį 'So, Boston, Mm
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