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Katalikai turi suprasti, kad jų 
t auk<3s' L pasišventimas dėl katali- 

< kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny* 

i į čiai, ir įmonėms naudingesnis, 
; negu pirkimas bažnytinių, indų ir 
1 net negu bažnytinės apeigos. Pa

kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

, . kuri atatiktų Katalikų"Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 

: vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

- ANGLIAKASIŲ DERY*
BOS IŠIRO.

Atlanfic City, N. J. — De- 
■ rybos tarp .angliakasių uni
jų ir kompanijų iširo. Unijų 

. atstovai pareiškė, kad jie iš 
• konferencijos išėjo todėl, 
kad kompanijos nei kalbėti 
nenori apie algų pakėlimą.

Iš Wasliingtono Baltųjų 
Rūmų išėjimo įspėjimas vi
suomenei . nesirūpinti dėl 
šitokio įvykio. Skelbiama, 
kad abi pusi bus verčiamos 

. prie atnaujinimo derybų. Jei. 
derybokir nepavyks^.’ tai ne
bijoti, nes ateinančių žiemų 
anglių vistiek netruks.V.’ **

. ARABŲ UNIVERSITE
TAS.
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DARBININKASi — fflfflA’------ ■’
UTARNINKAIS, KETVERGAIS IB 

SUBATOMIB.
Metams
UlrubeŽy metams )į.|&50

DARBININKAS
866 Broadvray, Boston 27, IftM. - 

Tel. Soutfi Bonton SZO.

SURADO ŠMUGELĮ.

Genoa. — Šveicarijos val
džia susekė Rusijos bolševi-. 
kų valdžios pinigus siunčia
mus propagandos tikslams. 
Tame sąryšyje daug 
mentų pagauta,.

doku-
• t

SAUGOJA.
. S"

Beribi. — Naujojo 
clięriaus Stresemanno

kan- 
rezi- 

dencija labai budriai saugo--

jama. Mat sodne buvo pate- 
mytas nepažįstamas žmogus. 
Sargas norėjo pagauti, bet 
tas pabėgo. Todėl spėjama, 
kad esųs suokalbis kanclierių 
nužudyti.

■ t/- * »

T’OtmKŪS RIAUŠES.

Me.rico Uit//—Vienoj val
stijoj.buvo renkamas guber
natorius.- Šalininkai skirtin- 
gų kandidatų.buvo susimušę 
ir 8 žmonės tapo sužeisti.

NELAIMES
POTVINIS.

■ \l
5TAtr.TA

»

■' Šakiai. Nesenai Šakiuose 
akcinė bencl rovė 
atidarė krai litį , 
žydeliai krautuvininkai nu-

Į.*

sigando ir j radėjo savo ma
nufaktūra ilginti., Tikima
si žmones palaikys savuo-
sius.

plyšimai/
t .

-Gargždų m. ir apylinkėj, 
labai išsiplhtino plėšimai. 
Čia yra keleia vaikinų kurie 

nedirbdami labai linksmai 
gyvena. VtįkieČių okupaci
jos metu tokiems 'dykaduo
niams valdžia duodavo dar- 
)o. Ar nevertėtų ir. mūsų 
valdžiai minimais “ponais” 
rūpintis!. .

ŽINIOS Iš LIETUVOS.'
pavasūrio, javai atrodo ga
na gerai. Rugiai, kviečiai 
daugumoj buinūš. tik vasa
rojus troškau ja lietaus. Do- 
btlaŲprevos^^^
vietų skundžias žmonės, kad 
bus striukai su pašaru. Pa
vasario ankstybasis. pasiro
dymas. kai dairiuos apvylė; 
užėjus vėliaus balčiams turė

ję antru kartu vasarojų sėti.. 
Oi, nepaprastas buvo š. m. 
pavasaris! ;

kauno : cronika:

Į pirmyn. Nuo 
| dienos pradė

jo klasinius Vagonus aprū
pinti tam tiaromis iškabo- 

čioinis kokiuo-

— žingsnh 
liepos mėn. 1

Jeruzolim as—Arabai Je- 
ruzolime sumanė steigtis uni 

’ versitetų. Patrįarkas Bar-, 
lasšina tuomi reikalu rūpi
nasi. Toje įstaigoje arabiš
ka ir angliška kalbos bus ly
giateisės. . Priruošiamosios 
idesos prie universiteto pra
sidės jau šį rudenį.e

Pueblo, Colo. —r Dėl smar
kaus lytaus ištvino Eountain 
upė ir gręsia paupio gyven
tojams pavojumi, nes van
duo neslūgsta, o kįla.

KONFERENCIJA VĖL 
PROIIIBICIJOS.

NUSISKANVINO.

Bu f falo, N. Y. — Moteris 
Cliarles E. AVatsou nušoko į 
Niagaros vandenpuolį ir nu
siskandino. Paliko vyrų ir 
tris mažus vaikus. Buvo, tik 
30 metu" amžiaus.

na siena. Po griuvėsiais at
sirado virš 50 žmonių—gais
rininkų ir. civilių asmenų. 
Akymirkoj atpvškėjo iš li
goninių ambulansų, slaugių 
ir daktarų. Dalį žmonių at
kasė gyvų. Puiki Šokių salė 
visai sudegė.

7. p-----  BAISI NELAIMĖ.
Vasliington..— Preziden- ' _; .

tas’ Coolidge ketina sušauk- New York. — Brooklyne 
ii valstijų gubernotorių kon- Nexv Plaza šokių salė buvo 
ferencijų pasitarti apie pro- užsidegusi. Begesinant gais- 

■ liibicijos reikalus. rų griuvo stogas ir virto yię-

ŽUVO DAUG ŽMONIŲ.

Tokio. — Iš Korėjos atėjo , *
žinių apie tai kad laike aud
ros jurei užliejus krantus 
žuvo 346 žmonės ir 1,000-čio 
žmonių likimas, dar nežino
mas .

-)

SUDEGĖ10 VAIKŲ.

. Sacramento, Gal. — -Tapo
mi budistu mokykla tapo pa
degta ir. ten sudegė. 10 vaikų.. 
Padegėjas suimtas ir jis esąs 
meksikietis.

MIŠKŲ GAISRAI.

Nė te York. Pereitų pa-, 
nedėli už 12c. buvo galima 

. gauti 1,000,000 vokiškų mar- 
kių.

. BANDYS SULAIKYTI 
KRITIMĄ.

Bėriin. Vokietijos ini- 
nisteriai turėjo posėdį, kur 
pirmininkavo pats preziden- ‘mą..

tas Ebert. Ministeriai nuta
rė griebtis keleto priemonių, 
kad sulaikius markės puoli- «» * 
mą. .

PRAŠYS AMERIKOS
/ UŽTARYMO.
Beritu. — Buvusis. Vokie

tijos kanclierius. Cuno at
vyksiąs Amerikon prašyti A- 
merikos užtarymo ir para
mos prieš- franeūztj smaugi-

Paryžiui. Pereitos sa
vaites pabaigoje pietinėj 
Eranęijoj ištiko miško gais
rai ir. dar neužgesinti. - Tie 
gaisrai gręsia pavojumi dau
geliui sodžių ir miestelių.

SUv. Valstijose anglių su
vartojama per metus už $3,- 
000,000. Tai išeina po $27 
kiekvienam vyrui,. moterei 
ir vaikui. . ;

nesusipratimas' ar
PIKTA VALIA?

Š. m. Petrinėse Čedasuose 
(Rokiškio ap.) įvyko gal ne 
be pirmas Lietuvoj nuotikisy 
su milicija. Vienas milici- 
jantas porą kartų šovęs pa
laidų šūvį, atlaidų nietu. Su
syk atsirado būrvs “tvirtuo-* 
lių,” kurie nutarė “pamo
kint ” milicijautų. Minią ap-, 
spite milicijantus ir jau ne- 
besitenkino nuginklavimu,* 
bet aršieji “vadai” šalike : 
nušaut, užmušt milicijų L Mi
licija Vargais negalais veja
ma spruko tolokai už mies
telio. Pasekmes- to “ant
puolio” buvo tokios, kad 
netrukus “milicijos mokin
tojai” atsidūrė Šaltojoj.

Kų reiškia • toks mūsų 
žmonelių pasielgimas ? . Tai 
jau nebe nesusipratimas, tik 
pikta valia ir bolševikiška 
dvasia. Rimtesni vietiniai 
gyventojai papeikę užpul
tuosius milicijantus, kad jie 
per švelniai gynės ;■ reikėję iš 
karto pamokint pusbernius. 
Bet dabar valdžia turėtų tin
kamai įvertint “drąsiųjų žy
gius, parodant, kad yra'Lie
tuvoj valdžia ir tvarka.

■mis, nurodai’
se vagonų skyriuose galima 
rūkyti ir kolq 
ma.

ŠIŲ METŲ DERLIUS.

Teko- važinėti ^R okiškio 
PakurŠėj. Nežiūrint šalto

uosę draudžia- 
Skyriuofe kurie bus ap

rūpinti iškabomis su parašu 
‘nerūkantįem|’ rūkyti drau
džiama norsUr sutiktu visi 

i •
yųžiuojantieĘ; t. Akyliuose jgi 
aprūpintuose^ iškabomis’ su 
parašu: “Šiajįae skyriuj rū

kyti galima i|k visiems ben
drakeleiviam# sutikus” — y.. ' .
rūkyti galimi jei nė vienas 

‘ lį,*

keleivių neprotestuoja. „Bent 
vienam jų užprotestavus, rfn 
kymas turi būti baigtas.

Keleiviai, nepris įtaikų šių 
taisyklių bus. iš atatinkamu t, v fc- 1

* i*'
skyrių bei vagonų pašalina
mi ir, esant reikalui, bus
ant jų surašoma protokolai.

— ATalstybinių Įstaigų Tar
nautojų Koperatyvas jau 
pradėjo veikti.

Tuo tarpu yra avalinės, 
koloualįų prekių, rašomųjų 
dalykų, tabako, birbinių ii* 
kitų. ■ Nuo šeštadienio, lie
pos mėn. 21 d., bus galima 
gauti juodos ir baltos duo- 
nos. . j

—* Nelaimes, šipinis die
nomis nuo Slabados tilto nu
šokusi jauna panelėg nusišo: 
vęs Vidaus Reikalų Ministe
rijos valdininkas ii* susiba
ręs su savo žmona žydas, gy
venantis Žaliam Kalne įpuo- 

. lęs į šulinį. • ’

(Kauno “Laisvė”)

* ■ * .
Velroit, Mieli. — Detroito lietuviai nuoširdžiai užjau

čia Lietuvių Darbininkų Ko-operatyVei Sąjungai. Abid
vi-taipi-r^vrdm'gvrn.--šyrpf’truųiampijoS“W 
tįmianaiuose susirinkimuose1 paimli savo kuopų vardu L, 
D. K. &. šorų. Laikraštis •fc I larbininkas.’ ’ Bet roite jau pu
sėtinai išsiplatinęs, Tečiau kuopų veikėjai ruošiasi šį ru
denį dar ypatingų vajų dai-vti laikraščiui išplatinti. Lai
kraščio gerinimo fondan aukojo: Šr. Jurgio parapijos* 
Pranas Gustaitis $2.00. 1 fe $1.00 aukoj o: K.. Žilvis, K. 
Blaževičius, J. Stulga it is, .K. Sabaliauskas, St Dniškaus- 
kas, O. Staknitttė, K. Abvšala, K. J. Petrokas. ; PerSOc.:' 
J. Kasevirius, M. Zapolskis, V. Markužas, J. Druskinis, 
S. Urnikis, J. Erzokas, J. Ušara, P. (tanias, K. Sinkus. . 
Smulkių $8.96. Išviso.$23.46, Šr.-Petro -parapijoj po 
$1.00 aukojo: Juozas Rokas, Jonas Samuolis, StasysGrin-»~ 
dus, Jonas Matulaitis; Sianisl. Leinrontas, Kazimiera  ̂
Labeikis. Po 50c. aukojo:.Juozas Lofužis4 Pu. Andrulai-- 
fis, Zid. Bukšnys, Petras Matulaitis, Matas Čekanaus
kas, Juozas Vaškelis, Anupras Tumas, Ona Purėnienė, 
M. Stanys, Sta>s.-Atkorlūn-asT Juozas Bizaų-skas, > Adomas. 
Kilbukas; smulkių $4.25.- Iš.vi.so $16.25. ši:. Antano para
pijoj: Po $1.00 aukojo: M. Beudoraitis, A. Sližis. U. De- ' 
insevicienč, J. Ceplevičius. A. Šinkūniene., Tz. Keblaitie- 
ne, J. Žaljagiris. Smulkiais $8.40. Išviso $15.40.

Išviso Detroito katalikai darbininkai-savo laikraščiui 
paremti šiuo sykiu suaukojo $55.11. Adelė Beinatavičiu-

: •“ , F . i.

Atėnai. — Graikijos val
džia, paskelbė dekretų, ku
riuo išdraskoma visos darbi
ninkų unijos ir jų laikraš
čiai konfiskuojami. Unijų 
pinigai bus valdžios paimti 
ir valdžia juos pagal savo

nuožiūrą vartos darbinin
kams sušelpti.

Visu Amerikos miestų 
skolos didėja. Nito 1913 ra. 
iki 1921 m. miestų skolos 
padidėjo ant 49 nuoš. - •

Kiekvienas lietuvys ar lietuvaitė tankiai atsimena sa
vuosius Lietuvoje ir tankiai juos 'sušelpia pasiųsdami 
jiems dovanų—litais.

v . y . • ■

“Darbininko” raštinėje pasiuntimas, litais yra daug 
parankesnis ir greitesnis negu kur kitur. Taipgi litų kur
sas yra pigesnis. Taigi ar neverta kreiptis pas ^ūDarbiniU'- 
ką” persiuntime Lietuvon savo giminė f s dovanų?

“DaTbiniukaš’" perlaidų pardavime jau 5 mėnesiai 
kaip tarnauja savo.bi-oliams ir iki šiol viskas eina kuoge- 
rįausia. Tra tikimasi, kad ir ateityje kiekvienas darbinin
kas kreipsis pas savuosiu ir gaus teiingiausį visame pa* 
larnavinuu . ’ .
. • : Klausdami inferiūacijų ar pinigų kainui visuomet ad
resuokite: ' ■ ’ .

^DARBIN 1 X K AS*’
-• , _■ . >

366 Mest Broadvny, Soiitli Bosttui, Alass.
,yir galisite greiti} nuoširdų atsakymu. ' _

• V
f

Bažnytinis Choras Rugpjūčio
SOUTH BOSTON, MASS. (AUGUSTŲ NEDĖLIOJĘ

j Kviečiami visi kas gyvas atsilankyti, nes RFlt T iŠ H I Il JLl
bus pirmas tokis Išvažiavimas, tokio dar -

į nebuvo. Bus programas, susidės iš vi-
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MATTAPAN, MASS.
I šalę ValstybinSa Ligonines (Statė Hoeplt.1)

į-. į ' , - Kviečia RENGĖJAI ' .
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Hta* lt Botith Boirton'a ttanąnkati, 
Ir rabatoail*. Leisit Jut. į 

tamtnv Htmo Katueuoū gy. Juotato 
DoaonMKv ępvMOA,
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•DARBININKAS” 
,(Xsoi TVobkeb} ' '

ČKB Lihuamiaw TBi-W«aai.r Papul 

ERbllihBd every TuesdEy, Thur«lay, 

IMI tRturday by Jomfb;*! Lith- 

■ JAJMAM B. O. ĄBSOCIATlbir or LABOiU 
tSB^sfi^EeHsasEsssaassKSEsssKSssssaasB' 
*IEutered as gecoiid-cla«s Djatter Sept. 
12, 1915’ at the post officė at Boston, 
MŠm., uuder the Act of March 8,1179.” 
“Acceptance for malling at Kpeciai rate 
pf poetage provlded for jn Sectlon UG3.

_ 8ufyfi<r&(on •
Vtttrly .»v>..............
ffoatoii nivEtjnb(irb» .........»«45.50( 
Forelgn'cvnntrk’a yrnrly ........£5.50 

DĖL llttuviy MMffJ
■i*

V

< j P AB BJLKĮK

A, b R, K, FPIBAC^Vili T1C VfitffiBEOie * [nuskj įlįs kim. kam Naijaus- 
Allh|flw KUVIlilitvAv J&i Romon su misija, tapo 

priskirtas už sekretorių, Čia
A? L. R. K. Federacijos naudodamasis proga ir pa- 

XIII-sai Kongresas įvyks įstojo į Romos Karališkąjį u- 
Chicago, Ilk,>28, 29 ir 30 dd, niversitetą, juridinį skyrių, 
rugpiūčio. . Paskyrus Dm J. šaulį atsto-

Rugpiūčio 27 d., pirma- vu prie Krįvinalo, p. MaČiu- 
dieimje įvyksta lietuvių ka-r lis tapo perkeltas pas Dr. 
taiiieiškųjų laikraštininkų Šaulį už laikinąj į sekretorių, 
susivažiavimas. Rugpiūčio kurio pareigas ėjo iki lap- 
Ž8 d., .antradienio 9 vai. ryto krivio mem, 1921Tm Gi ga- 
iškilnūngos-. pamaldost Šv. viis Tautos Rondo stipendi- 
Jurgio bažnyčioje, Aubnin I ją, 'pasišventė vien mokslui, 
Avė. ir W. 33-rd Htreet. Po kurį laimingai užbaigė 14 d. 
pamaldų-Ped. Kongreso se- liepos su teisių daktarato 
^ijos, 1 Mark AVAute Scpiare laipsniu.
svetah^j^^kiiĮ^pas So, Hals- Girdėjome, kad ir kitas 

ted ir AVest 29-oshgatvių, Tautos Fondo stipendijan-
Visos. organizAci jos prB [tas. užbaigė mokslus-, tai yra 

Maitsančios į ’ Fedtrociją ir Iz|d. liekis, skulptorius ehL 

užsimokėjusios 
nustatytas duokle^ siunčia Įapie jį neturime.' 

d4aVmatsWwrįyKwgre^^
kančių bųdu; \ . ttokime ka.ogęmwū pasise-

1. Centrai ės organizacijos rkuno'.
turinčios nemažiau 1,000 na- [ 
rių 1 atstovą, nemažiau „5,- . 
000 narių 2 atstovii, nema
žiau 10,000* narių 3'ystdvušrF

2. Parapi jos tris atstovus;
3 .Federacijos apskritys 2[

i I

M K I ■■■ I— I . ■■■ -- ■ 1 -r

Ir auklėtojų nereikia! Kam 
jie-f Juk tai buržuązini^iš-1 
misiąs, tik vien klerikalams 
betinkąs. Juk laisvas žmo
gus, it vištukasj anot “Tė
vynės” pats save “išsiaugi
nąs. ? J J eigų čia ko reiks, t ai 
tik gal inkubatoriaus... Šiaip 
jau, laisvi žmonės patys už- 
aųgu jtuopidldausiai ir esti 
kiiogeriausios veisles. "

Tik pabandyk-gi kur. su
rasti tokių vyrų, kaip Ame
rikos lietinių laisvamaniai; 
Tai baika, kad jie joĮdems 
dievams netiki, bet jie yra ir 
kitais atžvilgiais kuogeriau- 
si ^įnonūsi visupįtina,, jie 
laisvi, \ sąžiningi, prie stptf- 
iHii pačių jų ir su ntunšaine 
nepri masinsi, nes jie pilni 
aukŠčiausiit cnatų ir - dory
bių; jie patriotai, jie žmo
ni j os. išvaduoto jai ir geinda-, 
imą-koktu - šiandien-vatgiai 
ir muzejuose’ besurastiun. O 
apie jų mokslą, kam čia iv 
bekalbėti: jie ir be mokyklų 
vistiek yra mokyčiausi. Tik 
paskaityk “Tėvynę,” amži

ną atilsį Šakę,” “Vana-. 
gą,” “Laisvąją Mintį,” o 
kur dar Šliupo raštai, Moc
kaus Biblija, Bimbos pa
mokslai, Grigaičio rekolek
cijos. Juk tai inoderno j o 
mokslo papuošalai 1 Ii* šituos 
vyrus jūs dar norite į mo- 

‘kykias siųsti ? Šalin mokyk
los lt Lai gy vuo j a laisvama- 
nvbe!

•<

Su “Tėvyne” pašnekesį 
•ižbaigus, bene verta būtų ii*

rimtajai publikai

žodelį skirti. Mūsų parapi
jines mokyklos mums rodos 
lygios svarbos, kaip ir savo
sios bažnyčios. Jomis pride
ra mūsų išeivijai kuolabiiųv 
siū rūpintįes. Parapijinių, 
mokyklų diduma, ypač ka
me vienuolės lietuvaitės mo
kina, gėdos mums nedaro. 
Grynai pasaulinio • mokslo 
žvilgsniu jos tankiai įprui eu- 
kia viešąsias mokyklas. Do
ros įr disciplinos srity mūsų 
mokyklos visuomet pralen
kia viešąsias. Be to, visi 
vaikai, jose ii* lietuviškai pra
moksta, . nors didųnmje tų 
mokyklų lietuviškos pamo
kos negauna ■ daugiau valan
dos į dieną:

Tiesa, parapijinės mokyk
los turėtų būti daug lietuviš
kesnės. Painokoms anglų 
kalboje užtektų Lnos valan
čios į dieną; o keturios valan
dos galėtų būt pašvęstos pa
inokoms lietuvių kalboje: 
Tai būt dora ir teisinga vi
sais atžvilgiais. Bet tokių 
lietuviškų mokyklų mes eta- 
iiosusiVauksūne, tik ne dėl 
katalikų šviesuomenės kal
tės. V įsi gera i žinome, ‘kad 
Amerikai dar labai tolį prie 
tokių iiuosybių i r valstybi
nio teisingume, koks viešpa
tauja laisvose šalyse* 'kaip' 
Lietuva, Latviją, Fraucija, 
Suomija, Čekoslovakija ir 
kitos žemes. Atžagareiviai 
Amerikos kapitalistai labiau, 
rūpinasi ateivių rštaiitiui- 
mu, pakrikdymu, negu jų 
išmintingu švietimu rr dori
nimu. Laisve čia didumos 
labai siaurai suprantama, to
dėl. nesitikėkime Amerikoje 
pavyzdingų lietuviškų mo
kyklų. Idealiai suprasta ly- bai nepalankios. Bet tai kį-

) Kongreso cagietis, bet daugiau žilvitį

M

*■

DEŠIMTUKU VAJUS,

Dešimtukų vajus jau bai- 
Įgia savo kelionę. Jis kęliar 
l vo apie per tris mėnesius.

.iteracijos apsK™ys 2 lS;jv;) jfe apla)lk-
atstovu. i Lag kolionijas — pareiškė

A F«lera«jos skyrius 11 pel.-laikl.agSiuS;
atstovi}. . [laikais ir per. Fed. įgalioti-

5. Tautos Fondo skyrius Įnį. . . ?
I atstovą. ' Į Didžiumos kplionijų pra-

1 O.lDraugijos ir centrąlių šytieji talkon žmpnės sutiko 
organizacijąkuopos po 1 at-• dešimtukų vajų labai širdin- 
stovą.

l’pf

' i{Teryne^ rugp. 17 d- ra
šo apie, lietuvių mokyklas ir 

’ labai apgailestauja, kad A- 
inerikoje beveik nesą U tu- 

. viŠkų mok/yklų. Parąpij’nių 
mokyklų “Tevniė,” kai (> ir 
pridera didžio mokslo ir 

. aukšto tono gazetai, net.ai
to nei lietuviškomis, nei mo
kyklomis, nes ten it poLiių 
vaikai neišmokstą. Na, gal 
būt “Tėvyne” tų poterių it 
neišmoko, bet ji neprivalė
tų sulig savęs spręsti ir apie 

-kitus,- -nes-juk ne vUi tokias 
; kiauras galvas turi, kad net 

.sveikas laisvamanybes su-
. pratimas išlnrėtų. Tikėjimo 

dėstymas mokyklose, anot 
mandriosios “Tėvynės,” pa
vergiąs vaikus. Girdi, vai
kui “turėtų būt (luotą liūs-

* vai išsiauklėti ir kada jis bus 
’. pilno proto,” tai iv pats ga- 
’* lėsiąs pasirinkti sau tinka

mą religiją. Nugi, puikiau-
. šias stmianynnm! Kąip-gi 

čia “Tėvynės” uėgroinat- 
nam redaktoriui ir pasisekė 

. - tokį galvošukį išrišti,, kurio’ 
aukštybėse net galva svaigs
ta. Na, bet sykį jau “ Tėvv- 

( ' nė” kėlią aiškiai parodė, tai 
. ir męs, neišmanėliai ir kle- 

' rikalai, bene galėsime tuom
1 kilniuoju keliu bent truputi 

pasivaikščioti. Pradėsim:
#: laisvamanybės pagilinimui,
2 mes patariame visiems c lais- 

e viems žmonėms'iš mokyklų 
; išmesti ne tik tikybą, bet ir 
- aritmetiką, kalbos, mokslus,

- istoriją ir gamtą. Juk kai 
-.vaikas pasieks AtTėvynes" 

' redaktoriaus amžiaus,, tai jis 
jau Rkrai ir neklaidingai žt- 

•• nos, kad du svk du tai ne
* penki (iš aritmetikos). kad 

Tvaškevičius Didysis Khupe- 
Hą įsliuosavo iv visą Lietu-, 
vos armiją moteriškomis 
panęekbmis bei korsetais ap
dovanojo, o generolams uet

,po šiltą muitą clavr (tai bus 
iš isterijos). Camtos žinių 

’ į laisvai užaugusiam žmogui 
y irgi netruks, nes jis žinos, 
‘T jog apelsinas (mnuge) visai 

.nepanašųj į armo-nikąv o kal- 
j,, ' bų jis visų mukęs kimgra-
į žiausiai, nes tikras ueląlšy- 
I* X yas laisvamanis esti daug 
f ^gudresnis už apaštalus Sek- 
& minių dienoje, ji<?h jis gerai 

ir daug pakalUv,. daugiau
sia apie dalykus, kurių pats 
neišmano. Šitaip tobulinda
mi laisivanianyhės’ Įįrincipus, 
lengvai įsitikinkime, jąg vL 
Bai nereikia jokių Umkyldų* gyhe ir teisyjbe, gaTantuotų tą kartą.
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NAUJAS DARBŪOr 
TOJAS.

. * I s
Mus pasiekę linksma žinu

tė, * kaa liepos 14. d. Romoje 
baigė teisių mokslus ir gavo Į 
daktaro laipsnį Romos Ka
rališkame universitete Pet- ■ 
ras Mačiulis, Tautos Rondo 
stipeiidijantas.

Dr. P.. Mačiulis yra gimęs i 
1895 iii., iš tėvų sodiečių, 
Panemunėlio parapijoj, Ro
kiškio -apskrity j e. U žbaigęs 
6 klases Šaulių gimnazijos 
1913 m., pastojo į Kauno. Že
maičių Dvasinę seminariją. 
1919 metais apleidęs Žemai
čių seminariją, pastojo tar
nauti naujai susitvėrusios 
Lietuvos Žemės .Ūkio ir 
Vąl stybes Turtų; Ministeri
joje. Trokšdamas toliau- 
mokintis persikėlė į Užsiė-

gai — dirbo, iš visų, pajėgų; 
jie suprato ir apkaįnavo 
mokslo svarbą; mate reika
lingumą mokytų žmonių; 
girdėjo neturtingų mokslei
vių balsą; turėjo savo širdy 

| artimo meilę.. Bet, labai gai
la, atsirado ir tokių, kurie 

(vardan ' amerikonizavimo, 
| aristokratizmo ir egojizmo 
užsmaugė vajų — ne tik pa
tys nedirbo, bet ir kitiems 
nedavė progos pasidarbuoti 
— prisidėti prie ■ statymo 
darbo žmonių tvirtovės, au
ginimo sau sargų — katali
kų inteligentų, žodžiu sa
kant, įvarė neturtingų mok
sleivių širdin- nuodingą vinį.

Be abejo, tie studentai, 
kurie šiandien vargsta ir 
prašo iš savo brolių pagal
bos, jie registruoja savo šir
din viską-—baigę, mokslą pa
žins savo priešus ir priete- 
lius.

Štai. žiupsny s Unksmių jų 
neturtingiems moksleiviams 
žinelių, iš kilniųjų kolioni- 
jų, nuo širdingųjų mokslei
vių brolių. ’.

> ‘ -

. Cambriclye, Maus. — Kle
bonas, kun. Pr. Juškaitis, 
nors pats užsivertęs parapi
jiniais vajais, vienok neat
metė ir moksleivių vajaus 
parėme, pats pirko dvi kny
guti; ragina ir ragina savo 
parapijomis, kad paremtų 
neturtingus, moksleivius. O 
Fed. skyriaus valdyba deda 
visas paslaugas, kad išpil
džius savo kvotą. Jie yra 
imsista tę, kad Federimij os 
Cent sugrąžįs ’pįuigųs ir 
knygučių šakneles, o visus 
ftikieteliim pasilaikys sau.
? Hartfordo klebonas iv 
givdrinmkas J j Paulauskas

nuims čia ne vien tautines 
mokyklas, bet ir piniginę 
joms paramą, kaip Lietuvoj 
ar Latvijoj'turi žydai, -len
kai, vokiečiai, rusai ir kiti. 
Bet mes neturime jokios vil- 
ties, kad Amerikos diduma 
kadamovs tokiais garbingais 
idealistais taptųu Čia yra iš
mintingu ir plačių pažiūrų 
valstybininkų, bet jie visuo
met ims mažoje, mažumoj. 
Todėl šiandienine para pijus 
penktadaliu lietuviška mo
kykla negalės tapti lietuvys
tes tvirtove. Jei norime lik
ti lituanano-amerikonais, ne- 
išvirsti į angio-amerikonus, 
tai reiktų griebties daug pil
nesnių ir galingesnių' prie- 
moniij, kurių trumpume 
straipsny neišnagrinėsL J uk 
no viena mokykla mus ištaii’^susiiTipniędešimtukų vaju, 
tina. Visus gyveninio apys
tores musų tautybei Čia la-

»

k
fe

neles ii- pinigai už tiMctfJ . . „
IŠVADAS BEDARANT.

ia\.nOtS. 92 to išvadas dėl ta-
dirbti, bet pasekmes maty- 6araeeKo at.
te bus geros. Visę vajai® L h. j • ata.
da^tunsavogtoboje^ Lu Ry is

rimukai: Jonas Tautilas ir T v_\ .v .x m v ... _ daroĮiudnasisvadaS’—g’ir-
J uozas Tamošaitis. Per pra- R. > .v .. . Tv.
. . t . |di tas atšaukimas Įžeidžiąs
kalbas, kurios buvo labai A . , ri .v ,. v ’ • ... . , Amerikos katalikus, mei-
karstant sekntadtemo vaka- ... .... „tš-mkimos
re, žinomu buvo nedaug, bet L , ..... i

. / T L.,.,-,* - A « tai pasekme laisvamanių u-
visi pirko tikietelm. Dali-L. T . . . . .

. . T , , - . hunų. Jei istikro taip butų,
giausia pirkę: P. Jokubaus- . .. u. j; t t ti; * tai galima sakyti, kad blo
kas dvi knvguti—AB5r A. . T- . v,v T , .

v. , . • Td L . gai darosi. .Bet pažvelgus į 
Berzinskas, P. Idzelis, A J \ i. r > itt 

. / ./ i / antra medalio puse dalykas
CeponiUte po vieną knygutę. . . .^ '
Taipgi daugelis* pasiėmė I1 l|t' . •
knygučių paTdavinėjimui. Ar«gi mes galime žinoti, 

! L , t..,/ , kuriais motyvais Lietuvos
Reikia pastebėti, kad w a- ., > . , . valdžia vadovaujasi atšauk-

torburv s nenusigąsta pir- , • , . . ? \ *. r .. r, ° V. darna atstovąApie tai mes

mėta pmn.ydovotj. , gaHme Waaiflgai.' ■

Kinffstoir, Pa. visai mažas 1)M, ]ležillMae kas bllH 
būrelis .monny -smtojoUb'Čarneckio .rate pa- 
giediaimdmtn(i_$32.15. Knig- fol
stonieciai pasizadeio kiek- L-t n_ m i i

nebus am^ikie- 
natn moksleivi! paramą. {žeMimag. Au^- 
Pradžia padare sekanti: T. , . ■ 7> .■ y. n Čarneckio skyrmias Rygon,jun. * , nciuia,$ j . m Lpaį n-ra ugsįįarųawsį0 
einsekas $5,. J. Šarūnas $3, ažemhlimas; Evffa v.
M. Sfotiejūnas, J. Stankevi-1 sv£a.bus ■ Lį_

eienė d. Marcmlmviieene po SVM.bu gu fetviais kuo; 
$2; M. Utenas, N. Antanai- iausfe g ti) R - 
tenė, M Siiutetniene, O. Lneentniojasi r®u, lenku 

Robikauskienė, A. ~ Kv?
nė, Z. Knkseiumene u^B. goi ą. s į.
Stankevmieiie pn ^; O Tu- L Pabaltj(irio val.

nieliutė 50e. Smulkiu 65 een- st^ms; Teu lallkogi viso.

■ al" kiij tautu diplomatai, Įnik-
Scranton ir Forest City raštininkai; mokslavyriai, 

klebonai širdingai, remia jrn- su* kuriais atsovybems tenka 
jų. Scrantono ldeb. kun. J. Įsusidurti. Todėl Lietuvos 

Kuras jau pirm prakalbų atstovavimas Rygoje yra 
buvo išdalinęs apie 30 kny- painesnis tarptautiniu žyHg- 
.gurių, *-o laike prakalbų vėl snių, negu. -Wasliingtone. 
išdalino apie 15. S. Galinis j Taigi- Rygoj reikalingas tik- 
pirko 2 knyguti, o-M. Venc- rai gabus, išmintingas ir pa- 
kevičius, B. Liepas, J. Aksa- [tyręs atstovas. Išeina, kad 
mitauskas, ■•$. Petrauskas ir vargu galima prikišti Lietu- 
K. Kumpikis po vieną kny-Jvos valdžiai įieapkaĮuąvimą 

gutę. . gerb. Čarneckio užpelną.. Af-
Forcttcit iečiai lietuviai su Lsinūnkime, kad Lietuvos

savo klebonu kum A. Ežers- valdžia mokėjo 
kiu priešaky žada sukirsti 
didžiąsias Pennsylvani j os
kolionijas. Jie yra nusista
tę nepalikti nei vieno lietu
vio be tikietėlim To įvykini- 
mui jie žada padaryti abla- 
yą —' paleisti rinkėjus, ku
rie aplankys kiekvieną šlu
bele. " ;

Valio*, foresteitiečiai! Jūs ' K *
su moksleiviais, o mokslei
viai su jumis. .

įsitemykit, dešimtukų va
jus jau baigusi, visos knygu
čių šaknelės turi būtį sugrą
žintos PedeTacijos Centro 
ĘaŠtinėm vėliausiai iki 25 
d. rugpjūčio, 12 valandos 
dieną.

’ ‘ F.ętL Sefcr.

Paillauskas pats pardavinė
ja. Klebonas draugijoms da- 
Biua. Hartfordo' draugijos
labai • prijmivią mokslai-

Lc •

- . i *

tik ką išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai? Šabai patknkūs 
chorams vartoti,. Lietuviški 
paaiškinimai. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant100 
parduodama už 5 dol. _

. “DARBININKAS”
366 Broadivay,

So. Boston, Mass.

*

MARŠRUTAS* t

Kun. F. KEMfiŠIS, L. D. K, S. 
reikalais lankysis šiose lietuvių 
kolonijose:

Rugpj. 16—20, Chicago, III, 
Rūgpj. 21—23 Springfield, I1L 
Rugpj. 24, Westville, III.
Rugpj, 25, Kičine, Wis.
Rugpj,26, Kenosha, Wis.

Waukegaii, III
Rugpj. 27, Cicero, III, 
Rugsėjo 2, Dayton, Ohio. 
Rugsėjo 3, Cleveland, Ohio. 
Rugsėjo 4, Akron, Ohio. 
Rugsėjo 5, Youngstown, Ohio, 
Rugsėjo 6, Pittsburgh, Pa. 
Rugsėjo 7, McKees Rocks, Pa. 
Rugsėjo 9, Homestead, Pa.

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
Rugsėjo 12, Scranton, Pa. 

. Rugsėjo 13 Forest City, Pa.
Rugsėjo 14, Duryea, Pa. 
Rugsėjo 16, Pittston, Pa.

- Rugsėjo 16, Wilkes Barstė, Pa, 
^RugsėjoA7,_Tainaguą,Pa.______

Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. 
Rugsėjo 20, Silver Creek,' Pa, 
Rugsėjo 21, Minersville, Pa. 
Rugsėjo 22, Girardville, Pa.

* -Kitgsejcr23#rPJįiltf(t^įla, 1&l 
Rugsėjo 24, philadelpĮiia, Pa.

. Rugsėjo 25, Chėster, Pa. 
Rugsėjo 26, Easton, Pa.

_ Rugsėjo 27, C. Brooklyn, N. Y. 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J. 
Rugsėjo 30, Baltimore, Md, 
Chicągos ir Detroito kuopos , 

maloniai prašomos pačioms pasi
skirti pažymėtas dienas ir jose su- 
šaUfctkkuopų susirifldkimus. - — 

L. D. K, S. Centras.

S

Įvertinti p. 
Vileišio: darbuotę., iktšauke 
iš Amerikos ir paleido, žino
kis; jokios vietos nepaskyrė 
dėlto, kad mate diplomatijai 
visai netikusiu,

Tai. tiek.
.»

9.

JAiJ IŠĖJO Iš SPAUDOS■
JONO TARVIDO

nauja knyga

™PISWTYMMI'’
Joje telpa daugiau kaip šim
tas trumpų įHisakaičių. 150 
pusk Kaina 45c. Tuoj rei- * 
kalauk!

' .“DARBININKAS”
366 W. Boradvvay,.

So. Bosteni, Mass.

V

REIKALAUJAMA .
YARGONINB), 

kuris galėtų gerai vesti įie 
tik’chorą, bet ir -orchestrą ii* 
beną. Tinkamam geresnės 
vietos nereiktų.

KUN. V. VILKUTAĮTIS, 
6527 Šuperior Avė., Cleveland, Q.

įTitį V . i*~*l ~r r^-Tr“V~A w A — i —

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON PER

v*

t

NES TEN RASITE TEISINGĄ, m. PIGIAUSI 

PATARNAVIMĄ. I-„ . . _ . . . M
d Kurie dar beturite j ų blankų ir kum mižeminlės > 
I kahios siuntimo, arba kurie norite parsikviest iŠ j

Lietuvosgimines,, rašykite tuo jaus pas juos, a | 
v būsite Užgančdintii - " . c ..

Adresuokite šitaip:

TIE BRIDBEVHJ.E IRUSI COMPANY ;
K

r

n

fe

fl
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US GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.
L. —

WORCESTER, MASS.

■ Rugpjūčio 5 d. atsibuvo’ pik
nikas S. L. R. K., A, Bostono aps
kričio su 98 kuopa Maironio par
ke. pieną buvo labai graži, tai 
ir žmonių prisirinko , pusėtinas bū
relis. Svečių atsilankė iš Gard- 
ner, Mass, didelis trokas ir auto- 
mobilis, teip-pat ir iš Fitehbūrg, 
Mass. Nors buvo garsinta kad 

f bus dainų ir visokių, žaidimų, bet 
nieko nebuvo.

Girdėjau, lileo pelno .apie 
$35.89.

r

Vytautas.

■ na”

kur kitur, o -yra čeverykų dirbė
jas, tai šioji kuopa stengsis su
rast darj;ą kogreičiausiab kokį 
anas gali dirbt. Taip pat kad L. 
D. K. S. nariai nebūt darbdavių 
be jokios priežasties prašalinti iš 
darbo ir kad unija neskriaustų 
kokiomis nors mokestimis už dy
ką,. Tam visam darbui yra tik
ra komisija L. D. K. S. kuopos: A. 
Tautkus, J. Trahiavičiiiš^M/Ka- 
mandulis. Norintieji iš kitų kolo
nijų sužinoti apie Montello darbus 
L. D. K. 8 nariai, siųskit laiškus 
su klausimais 20 Fason St, M. M. 
Kamandulis, Montello, Hass. KoŽ- 
nam nariui bus pasiųsta , atsaky
mas^..L. D. K. S. 2-rą kuopa steigs 
kooperacijos krautuvę. Tam dar
bui yra išrinkta komisija: gerb. 
kun. J. švag-ždys, K. Vaičinūas, 
J; DaugėiiaviŠIus, J. Trainavirius, 
A. Tautkus, P. Danyla, A. Akstį-* 
nas, K. Peliackas, M. M. Kaman-

Deparure nieko. „Rugpj. 21 su. J. 
B. Williaius. Rugpj. 24 šu Netv 
Depąrture visas gaiiUis įvyksta 
ant Golt Park 6 vai. > vakare. Lie
tuviai mylinti \ sportą, ^kviečiami 
koskaitlingiausia lankytis ir padė
lį laimėti! * Smarkiausia atsiimi 
brolihi' W. ir A. Moždtai, P. čep- 
liiiskas, moksleivis \ La Salette 
College. Jeigu, daugiau tokių 
energingų sportų turėtume, tai bė 
abejo K. of L būtų pirmoj vie
toj- .

Reporteris.

«
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PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių dienok išvažiavimas. ,

Pagal L. K. Sąryšio nutarimą 
iŠ pereito susirinkimo risi vienbal-. 
šiai nutarė, kad “Lietuvių Die- 

būtų apvaikščiojama Amcri-
•kos pripažinimas. Visi pilnu smar
kumu pereitą metą paminėjimui 
Lietuvos neprigulmybės dieną ap
vaikščiojome kopuikiausia. Prie 
to turėjom garsių kalbėtojų. Tai
gi gerbiamoji Philadelphijos vi
suomenė, lietuviai ir lietuvaitės, 
nepraieiskime nei šį mėtą tos mū
sų brangios atminties. Dėlto L. 
R. K. Sąryšis šį metą-Vengia kito
kiu būdu tą Lietuvos neprigulmy
bės Dienos apvaikščiojimą. Ren
gia puikų viešą išvažiavimą rug
pjūčio 25 d., 1923 m. ant Schuet- 
zen park, 83 ir Finieum Avė., Phi
ladelphia, Pa. Turėsime grasių 
kalbėtojų iš kitų miestų ir teip-gi 
bus keletas -amerikonų, kurie kal
bės anglų kalboj. Prie to bus gė
rimų, užkandžių, šaltos košes-, 

;Havanos cigarų-dri— spurtų” vi
siems įvalias.- Apie muziką, kuri 
pirmų sykiu net iš pat Klaipėdos,. 
jaunimui ir teip’ mylintiems šokti 
pasilinksminti vieta' kopuikausia. 
Dėlto .visi, kas gyvas į Lietuvos 
neprigulmybės dienos apvaikščio
jimą? Ar lytų ar koki tai nebus 
dieųa, išvažiavimas. įvyks, nes. vie
la užtikrinta, pastoge yra dėl apie 
astuonių tūkstančių žmonių. Ti- 

• -kimės sulaukti ir iš tolimesnių ko
lonijų svečių.- . ’
,Tik nepamirškite rugpjūčio. 25 

d., 1923. m. Pelnas koks bus, bus 
skiriamas Vilniaus atvadavimui. 
Dėlto visi lietuviai už Vilnių...

Presos Komisija.

dūlis
: - Blaivybe Montelloj didėja, žmo.- 
nės kurie susipratę, o ypač iš ka
talikų, tai jau stoja kovon prieš 
svaigalus.' Kuopoj nariai' blaivi
ninkai auga, Nesenai buvo vestu
ves II. Stoupp su ponia M. Daugir
diene. Suvisai nepasirodė svaigi
nančių gėrimų. Po vestuvių žadė
jo būti kuopos •nariai. Laimingo 
sugyvenimo šiai porai. Abu buvę 
našliai. Geras pavyzdis kitiems, 
kad galima viskas padaryt ir at
likt be svaigalų. ■ ■

Darbininkas.

CLEVELAND, OHIO.- . —
Neseniai atvyko iš Glasgow 

Škotijos pas'savo gimines į Cleve- 
landą gerb. U. DąmidaviČiutė. Ji 
per ilgą laiką buvo administrato
re katalikiška laikraščių*“Išeivių 
Draugo” Škotijoj. Daug veikė 
lietuvių, ypač jaunimo, tarpe. Y- 
ra gabi lošėja ir mokytoja teat
rų. , prigulėjusi prie chorų. Ge
rai žino L. Vyčius ir jų veikimą. 
Tikimasi kad gerb. U. Damidavi- 
čiute stos "Clevelande prie Lietu
vos Vyčių 25 kp. ir darbuosis Die
vo ir Tėvynės labui.

Draugas.

k
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WOECESTER, MASS.

Visi važiuokitę.

; _ Mes važiuosime, ar ir jusi • J,q.-J 
sios. važiuos ir jie važiuos.: Kili*? 
O-gi į Maironio parką. Kada? 0- 
gi.25 ir 26 d. rugpjūčio. Ten bus 
ŠvT Kazimiero parapijos Lawn 
party ir piknikas. Gerb. klebo
nas, kun. Jonas J. Jakaitis užkvie
tė visus parapijomis ir draugijas. 
Dr-jos labai smarkiai rengiasi. 
Kaip tai šv.. Onos di’-ja, Susivie
nijimo 41 kuopa, merginų po glo
ba šv. Agnietės ir kitos* dr-jos tik 
kuždasi, nori padayti stipraizą. 
Ton bus leidžiama $5.00 auksu, 
naujas berspread, kinpey dolls, 
lietuviškų sūrių ir gaidžių pyra
gų ir tas .visas gėrybes atsilankiu
sieji galės gauti tik už vieną de- 
šimtukąų Beje, bus ir šokiai nau
joje parko svetainėje ir šaltakošes 
su lemonadu. žodžiu Sakant, bus 
visko. Ten mes Šoksim tripsim, 
.linksmi būsim, visi linksmai pa- 
uliosim, kol Širdis plasta krūtinėj 
apsisuksimo smagiai.

Tad visi į Šv. Kazimiero, para
pijos “Laū-ii Party.”

Kvieslys.
J f

PHILADELPHIA, PA.
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‘MONTELLO, MASS.

Montelloj žinių daug. Būtų kas 
rašinėt, bet korespondentai kas- 
žin kodėl nieko įierašinčja., Sve
čiai Montelloj laikėsi šie: Subdia- 
kouas Karužiškis vakacijas pralei
džia pas. gerb. kum kleb. Joną 
Švagždį, kun, Jeronimas. Vaičiū
nas iš Chieagos. čia1 vieši dvi sa- 
vaiti. Pas M. Kamandulį lankėsi 
Ona Kašėtaitė iš Maldeno, nesenai 
atvažiavus iš Lietuvos.

Streikas pasibaigė jau kelinta 
savaitė. Dabar po visų tų nesma
gumų pradėjo katalikai, ruoštis 
prie bazaro, kuris bus rengiamas 
ant Labor Day. ’ Bus 1, 2 ir 3 d, 
rugsėjo Romuvos? parke. Komisi-' 
ja yra tari tikra paskirta garsini
mui.

L. D. K. S, vis-gi darbuojasi, 
kas susirinkimas vis prisirašo- po* 
kelis narius. . .Pereitą; ėusirinldmą 
prisirašė pora stambių narių :Kaz.' 
Vaičiūnas, kum Vaičiūno brolis 
ii- H. Staupas, šv. Roko parapijos 
judamų paveikslų rodytojas, Ti
kimės gaut iki Naujų Metų porą 
Šimtų nauji} narių. ’. Mat L. DMC- 
Su 2-ra kuopa užsidėjo uDąrbmin-. 
ko” visus reikalus, tayyra, kad gyjo’ sų dvigubą energija ii* Šaų- 
darbininkus persergėtų nuo tokių iriai veikia,; įstojo. į vietinių base-

. streikų kokie dabar nešei^aybuvo.. .•bolninkų lygą,- vadinamą Tiviligbt-
Mes darbuojamės,* kad visi L. League. ^ūsiriųkimaiųvykstakas 

D. K. S. nariai nebūtų be darbo; utaririnkas ir ketvingas;- Jeigu to- 
kafl. darbas hūtijkdžnariiparūpin- liaus taiit, seksis krip- kad rugpj.

• -. taSp-sūlyg jo noro ne tik vieti* 3.6. .įsuko,- gali dar primąfvietą už- 
. * -riiams,; hrt- ir at.smŽikvmšiemš iš kn imti.;'Rugpj. lą lietuviai supliekė 

•“ ' 'tur; Jei-L*D.K S*ątvkžiuotijiš smarinįteamą padarydami5, Nesv

Rugpjūčio 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijos gerb. vargonininkas P; 
Vyras apleido savo vietą ir persi
kėlė į Richmondą Šv. Jurgio pa
rapiją, kur klebonauja garbingas 
klebonas I. Zimblys. Rugpj. 12 
d. nepaisant Šilto oro ir vakacijas 
laiko, susirinko visas choras ir per 
sumą giedojo išreikšdami Utsisvei- 
kiiiimą savo vadui* .

Parąpijonka.

<-

/

HARTFORD, CONN.

.Bašebolninkų ratelis šią vasarą 
susitverė .išankstb, bet kas žin iš 
kokios tai priežasties nelabai se
kėsi, .pralošė kelius geimus ir bu
vo pritrūkę energijos. Dabai* at-

šain ir kazyrės ir už tą obalsį tvir
tai kovų ja ir'toksai obalsiš visą 
lkivąją “inteligentiją” prisitrau
kė, kuri skaitosi ir giriasi, kad 
nuo mokslo ųet * galva , sutinusi. 
Tokių “inteligentų” AVorcestery- 
jė net perdaug* ir savo obalsį sta- 
t<?> aukštoj pagarboj.' žiemos lai
kais turi kambarius paaįrandavo-. 
ję ir viepi daboja buožiuotus dė
des, o kiti obalsį vykina kazyrė- 
mis ir degtine per ištisas naktis.

Jau prašvitus vas’arai jau ir 
prasideda žemiškas rojus, tobuli
nimas kūnof Mat-jie į dūšią ne
tiki,; tai tik kūną “tobulina” vi
sokiais atvejais,’ O jau moterė
lėms tai jau rojus, rojus didesnis 
kaip Rusijoj. O laisvė, laisvė pil
niausia.

Svetimtaučiai juokiasi iš- lietu
vių tokio ištvirkimo ir nedorumo, 
nes laisvamaniai tai kaip ilgabur- 
nes tiek mandagumo ir dorumo- te
turi. - Nustebino visus svetimtau
čių laikraščius, < Kas viena nedė-; 
lia lietuvių visų dardą žemina su 
--------(ĖabaigaLąnt4-topusL) — —-
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DĖL APRŪPINIMO W 
motininiu;jų 

ĮĮIĮkūdikiųsveikatos.

T
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_ maistą duoti, kad jos* kmllkls augtų W
peikus ir .vŲcrus. BorgjtAt*

jšombfiiufti „ .ir
skaskofiitį su. gftger .ąU,'; vynuogių ar 
kt*i talslii aupka, iv kokA, fihMjrunttU' 
m ii, kad Šviežius opas, inankStynajis, 
uŽtektinfil miego- ir sveiko ’pu81U«k$ini» 
jiiw, gi yrą pąikuHngą tai
ku, tattinkamus nuilstąjį r p|xpimU«i« ; 
neatbiitenybė. . .... . ' ■

RTcaitylĮ Situs straipsnius kas saisaltS 
’ ‘ ir pasidSk dtčlBialį ’"

den’s Eagle Pienas tą problemą Išrijo 
tūkstančiams ir tūkstančiams motlmi 
talke paskutinių SeSių metų. Daugiau 
kūdikių tdipo išauklėta su Eagle Brhnd 
negu ant visų kitų preperatų kruyod 
sudėtų. Suprantama, jei gali, tai žin
dyk,, bet nėbandinėk visokių iijftisių 
apie kuriuos nieko nežinai, Eagle Pie
nas yru grynas ir sveikas ir lengvai su- 
vlrBkomas. •

Jei nori apsaugoti savo mergaitės pe
riodą, tai dėk kasdteli Eagle Pienu 
kvelkatij petf rimčiausi jos gyveninio r- i

9
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DETROIT, MICH.
------ - ' '

Kalbėjo kun. F. Kemėšis.

Rugpj. 12,19.23-, šv. Pėti’o Ketu
rių R; K. parapijos svetainėje tuoj 
po pamaldų turėjo prakalbas 

• gerb. kun. F. Kemėšis. Žmonių 
prisirinko pusėtinas būrys. Gerb, 
kalbėtojas nušvietė ; .darbininkų 
gyvenimą. Kalbėjo apie darbinin- 
kij. vergiją pirm Kristaus laikij ir 

’ darbinihktį 'baudžiavą. Taip-gi to- 
liaus kalbėtojas nupiešė apie da
bartinius liuosybės laikus ir dar
bininkų padėtį. Išaiškino, kad 
per kooperaciją* darbininkai - gali 
būvį pagerinti.

“Darbininko” laikraščio page
rinimo fondan buvo rinkta aukos. 
Rinko moksleivis Jtiozas Medinis 
su ponia Sadauskiene. Aukavo 
šios ypatos po doerį: Juozas Ro
kas, Jonas Sapnalis, Stanys Gri
cius, * Jonas • MatuSkas, Stanys 
Leinartas ; po 50 centų: . Juozas 
Bizauskas, Stanys ’ Atkočiūnas, 
Pranas - Andriulaitis> Izidorius 
Bukais, Petras Matulaitis, Matas 
Chanavičius, Juozas Vaškelis;, 

. Antanas -Bernotas, Anūpra's Tu
mas, Oiia Purėniėnė, Bernotas' 
Stanys, Adomas Kubukas. Viso 
su1 smulkiomis surinkta $15.25. 
Taigi visiems aukotoams nuošir
dų: ačiū.’ • ■ *i

. Lietuvos Sūnus.
—‘ I 1 ■■■

WESTVILLE, ILL.

Piknikas 12 rugpj. buvo sureng
tas L. D. S. 75 kuopos ant naudos 
nelaimingųjų dviejų brolui Geru- 
kų. Bažnyčioj klebonas-labai gra
žiai paragino, primindamas kaip 
Lozorius nuo brolių buvo atskir
tas, taip mūsų tie Lozoriai yra at
skirti ir apleisti nuo pasaulio. Tai 
mes sušelpkime sii centais prisidė
dami tuos savo tautiečius. Gal į- 
domaus tautiečiai ir skaitytojai 
kas tie nelaimingieji. Apie Joną 
Gevuką jau Ipletą sykių buvo mi
nėta. Jis visus sutaiipytus cen
tus praleido besigydydamas,' Jau 
motai kai netekęs* nei pinigų nei 
sveikatos, o broliu užpirkęs name
lį. Q tas brolis vėžio ligos papjau
tas, trečias brolis Jpsykloj buvo 
sužeistas. Tai tokia istorija tiį 
vargdienių. Jiems tai Darbinin
kų kuopa surengė pikniką. Ne- 
katrie labai d’ąiųr pasidarbavo ii: 
kaipo sutvėrėjų toskuopos kur už
jaučiančių gerų, žmonių buvo vis
kas suaukota, Kiti ir labai Šit di
delėmis aukomis prisidėjo. Pel
no liko nett)li. įmsanttO' šimto - do
lerių. .

Darbai pas mus eina vidutiniš- 
kaf ne kai kitur mainas gir
de t. . Dirba 4 ir 5. dienas. - Javai 
apie niūsų ąpiriiakų tižatiga ge
rai. »
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VAKDAS

styrini* nte’Uitya' 
Mo kilo YvUdatklai* r*U 
tylu* (įfomiiM blrianStM 

. ntollnom* Ir mottaonu j»n-;

KĮdiMn »>rfpWm*« 'tew 
ęijlaua yr*-d»lyki« (yro* 
•vartai Maumai ir tautai 
Ir •M•, jaaiSaM^ Lad tai 
yra dalykai, kur) jnar .tn*1 
rida rtttįlUri&aia laiko-' 
tarpiau atvfrajytr.tėavai'
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Ar 8d, vo kūdikį žindai*
MMMtaMBM*. » * *

—Į’ętir-kas-<Hdesnisrslttrlčhnrnroteriygit-“ 
lėtų savo kūdikius Žindyti negu pa
prastai yra manoma. Teisybę paša-. 
Idus labai retu - moteris visai negali 
žindyti, Taip vadinamas negalėjimas 
dažniausia yra nenoras, o ne tikras ne
galėj imas. Daugelis moterų nnino,.kiUL 
negali, kuomet gali, žlndymas dažnai 
pertraukiamas dėl to, kad pienas lėtai 
pasirodo. Pieno dažnai neužtenka dar 
motinai- lovoje begulint, ir todėl nuo 
žindyino atsisakoma. Bet nėra nepri
prasta ir pienui padidėti ir būti jo .už
tenkamai motinai atsikėlus ir vėl pra
dėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandoma . žindyti 
todėl, kad bijoma, buk- tai pakenks 
motinai. Teisybė kitais atvejais žin-. 
dymas nesugadina motinos sveikatos.- 
Įteikia neužmiršti, kad žlndymas yra 
normalė padėtis ir daugelis inotlnų 
jaučiasi geriau kada žindo; O jei ir 
motina kiek nukenčia; tai ji privalėtų 
pasišvęsti, idant kūdikį pastatytų ant 
■gero kelio, Dažnai sakoma, kad .moti
nos perdaug nervuotos žindyti, ir kad 
jų pienas dėlto busiąs .blogas, o kūdikis 
bus suerzintas ir neaugs. Tas teisy
bė .keliuose atvejuose. (Bet kitos mote
rys, n ežiurlnt kaip jos išrodp. netin
kančios žindyti, o vienok pasirodo ge- 
•tlaūsioffiis auklėtojoms. - Tai grižindy- 
ti visadas reikia bandyti ir nuo jo .at
sisakyti vėliau, jei pasirodys neatšaa- 
kantls.

Kartais manoma, kad neapsimoka 
moterei žindyti, kūdikio jei ji negalės 
ilgai to daryti. Bet šita nuomonė, su
prantama, yra grynai klaidinga, dėlto,, 
kad'kūdikio^ gyvenime nėra kitos, to
kioj valandos, kuomet motinos pienas 
taip svarbus ir reikalingas, kaip po gi
mimo;. Jokiu kitu laiku, taip kūdikio 
virškinimas greit neįru kaip tada. Ir 
taip sunku jį yra pataisyti. Kiekviena 
diena ar valanda, kurioje kūdikis gau
na motinos pieno, jį pastato ant geres
nių kojų ir lengviau prirengia prie 
dirbtino maisto vėliau. Vėl manoma, 
kad neapsimoka kūdikio žindyti jei iš 
krut ųjis negauna užtektinai... Kiti 
vėl mano, kad yra pavojinga maišyti 
žmogaus pieną su karvių. Tie visi sam
protavimai yra, suprantama, klaidin
gi. Dirbtinis maistas neguli padaryti 
motinos pieno suvirškomesniu, atpeni*, 
motinos pienas regis dar palengvina 
virškinimą dirbtino. Kiekvienas lašelis 
įų-iitų pieno‘pagelbsti kūdikiu ir pri
rengia j j prie dirbtinų valgių.

Jei po gero išbandymo motinos pieno 
neužtenka, tai pasaldintas kondensuo
tus pienus tapo rustas naudingu, ka
dangi jis iš visų, preperatų lengviau
sia sūvivškomas. Jėt motinos pieno 
visai nebūtų^ tai pasaldintas- konden
suotas pienas yra geriausias duoti. Jei 
tinkamai duodamas tai’ teiks ganėtinai 
sotumo normaliam augimui.

Didžiausia kiekvienos motinos pro
blema, jos pienui išsekus,

Visos pasaulio tautos jaii 
;uri savo kalboje garsių 
DON KYŠOTO knygų. Don 
Kišotas * buvo savo laiku 
avanturistas - ricierius ir. h
daug savo gyvenime nepap
rastų dalyktj yra nuveikęs. 
Kas skaitė. 1001 naktų, tas 
tikrai skaitys ir Don Kišotą*

Kadangi knyga bus dido
ka 5x8 formato apie 300. ar 
daugiau ‘puslapių popięros 
viršeliais, ’ tai jos išleidimui 
"sumanyta parinkti prenume
ratorių. Taigi kurie prisi
dės prie. tos knygos išleidi
mo, tię mokės tiktai. $1.25, 
gi išleidus jų, knygos kaina 
bus $1.75. -

Kurie norėtų tų knygų, 
papiginta kAii^a įsigyti, tai 
be atidėliojimo lai prisiun
čia savo prenumeratų $1.25 
“Darbininkui.”

Knyga bus atspaudinta a- 
pie 1 d. gruodžio 1923 metų 
ir prenumeratoriams tuo- 
jaus bus išsiuntinėta.

. Kadangi tos knygos bus 
leidžiama tik aprubežiuotas 
skaitlius, tatai kurie norite 
ių įsigyti pasiskubinkite.

“DARBININKAS”
366 W. *Broadway, '

So. Boston, MaSS.- jos pienui išsekus, yru* kokį

Iš pat mažens ant Borilen’s Eagle Pieno išaukle-i 
tas Jūsų vaikutis, kaip tūkstančiai kitų, dar tu* 
retų ir toliau gauti naudingas pasekmes T; 
Pieno iš kasdieninių valgių. Tas maistas/kuris
laimingai išveda jį iš kūdikystes pirmųjų metų •
tai yra arsiausį laikų, kad išvedus juos į gyveni* 
inos kelių su stipriais kūnais — vis dar tebėra 
jiems tiek pat geras kada juos atimi,nuo bonku-
įtėsjr. pradedi penėti kietesniais valgiais.

&ky vaizdoje besiartinančių karštų vasaros die*
nų kiekviena motina žiūri kelrodžio penėjimui* at
ėmus kūdikį nuo bonkutės. O kas gafi būti ge- 
resnis, už tų patį maistų, kuris davė gera sveika
tą ir 'vikrumų laike kūdikystes? .

Nesekai stebėtini eksperimentai ■ buvo daromi 
tarpe vidutinių mokslo vaikų ir jie parodė, kad 
Eagle Pienas turi ypatingų vertų gydant nedape- 
nėjimų. Vaikai auginti Eagle Pienu gavo kur kas 
daugiau svorio negu tie, kurie buvo penėti, pa* 
prastu pienu. Nekurie net augo du syk pilnyri 
negu jiems reikėtų normaliskai.

S ' *

Padaryk Eagle Pienų dalia Jūsų''kūdikio kasdie
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_ _ Pencil No. 174
WORCE8TER, MASS.

* 1

, Worftestoria ląišvmiiairiją. susi; 
rišo ri inirivuclino Piliečių Ameri
kos. Klubus. Irib. to idųbo. pri- 

. lįlauHo.ųutiūtinąH įjūris Tuluvųjų 
vyrų jį* tftinsūttelią kutulikti, Icelo- 

/ tiiH to būrio Vyrų gal yra. pilie
čiais,

RUGSĖJO
Labor Day

ROMUVOS PARKE 
M

PROGBĄMĄS:
GrosLegion Benas
Loš Broektono ir W®rcesterio Basebolninkai 
Šokiai Romuvos Pavilijone 
Fire Works už 9700.00

~ ; r, ,1 ... . ; . <........................ ....
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Pardavimui pns Jūsų Kriiūtuvlnlnkn - Penkių kokybių
. -KLAUSK GELTONO' Hll, KAĮrrDOMJUGSTElLU PAIŠELIO . -f

x Luisvųjų olmfoiu jtm tui mūu*} *
Visus kviečiame dalyvauti 
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ninių valgių ir tėmyk atydžiai jo svorį. Augi* 
mas diktyn yra svarbus. Jis- yra pirmutinis ir vy* 
riausias parodytojas Jūsų kūdikio pasigerinusio^
padėties ir veiksmingumo Eagle Pieno. Duok kū
dikiui iiu šaukštu Eagle Pieno atmieštu trijų* 
čvercių puodelio šalto vandens'paryčiais ar po 
pietų. Jei nori savo kalboje informaeijų> idant 
pažinti ar kūdikis nedapęnėtas, kiek jis sverti
turėtų, kokio ūkio, kokį maistų, duoti, 
brangių žinių, tai iškirpk šį paskelbimų ir pa
siusk The Borden Company, Borden Building,
New York City, ir bus pasiusta visai dykai.

Borden Buildings
THE BORDEN COMPANY

KUPONAS

Maitinimo
Pažymėk, kokios lipKatuios boii

Instrukcijos
valgiai dėl
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• *(Tąsa nuo 3-čio pusk
; * * • ’ > *

savp’datbais o heveik kasdien vėl 
su namine. Amerikos spauda lie
tuvius mini, nors Žinoma jau ir 
svetimtaučiai gerai žino ištvirki
mo vietą ir žino kad katalikai ge- 
i imeina, tik vien gailos laisvama
nių teršia visų lietuvių vardą.

į • 1 Smarkakis.

i AMSTERDAM, N. Y.

Ir dar krūva stambių narių.

Rugpjūčio 19 d, pobažnytinčje 
svetainėje įvyko .Kauniškės Šy. 
Kaz. Drujos narių susirinkimas. 
Atidarytas su malda ir pagerbtas 
a. a. Juozas Mačiulis, buvęs sky
riaus pirmininkas ir Šv. Kaz. Dr- 
jos amžinasis narys, sukalbėjimu 
3 Sveika Marija ir 3 Amžinąjį at
ilsį už jo sielų.

Papildyta skyriaus valdyba. 
Vieton a. a. J* Mačiulio, phminin- 
kti išrinktas buvusia rast. J. Tama- 
šauskas, raštininke išrinkta vieti
nė veikėja, paetė ir vytą p-lė M. 
Žukauskaitė.—Naujivaldybos-na- 
riai trumpose prakalbčlese dėko
jo, pasižadėjo kiek galėdami dar
buotis ir visus narius kvietė stoti 

. bendran darban katalikiškos spau
dos platinime. Nariai tam ne tik 
žodžiais, bet ir darbais pritarė. 
Kės vienas metinis virto nuolati
niu ir 3 nauji įsirašė ainžinaįsiaiS 
nariais. Štai jie: 1) Leonora Kisie- 
lenė $35, 2) Zofija Kisieliūtė $35, 
3) Motiejus Kaupelis $35 ir 4) 
iš met. į amž. Elzbieta Gusčiute 
$35. Ir keletas metinių sumokė
jo po $2.00.

■Išdalytos atėjusios knygos iš 
Kauno Šv, Kaz. Dr-jos nariams, į- 
sirašiūsiems laike pirmųjų prakal
bų. Knygomis visi labai užganė
dinti ir dėkojo Šv. Kazimiero dr- 
jai. .Vienas narių šiaip išsireiškė: 
“Nesuprantu, kaip'šv. Kaz. Dr-ja 
gali duoti tiek daug knygų už $2. 
Štai maldaknygė “Pulkim ant Ke
lių” viena verta $2.00, o čia aš ga
vau dar “Liet. Istorijų,” Bedie
vių Inkviziciją,” “Ar beverta ti
kėti?” “Netikėjimas, Jo Priežas
tis ir Pasekmes,” “Ar Yra Die
vas” ir “Gerų ir Blogų Raštų 
Skaitymas.” Paaiškinta, kad 
vienybėje galybė. Ir tik Šv. Kaz. 
Dr-ja, turėdama daugybę nariij, 
gali savo nariams duoti tiek daug 
ir gerų knygų.

Malonu man ir šv. Kaz. Dr-jai, 
kad nariai patenkinti. Ir visus A- 
merikos’ lietuvius raginu ir prašau 
rašytis nors metiniais nariais į.šv. 
Kazimiero draugijų. Iš to nau
da didelė pačiam nariui. Metinis 
narys įsimokėjęš $2.00, gali gauti 
visokių knygų. Daugumas lietu
vių, brangiai moka už senoviškas 
sudarkyta kalba maldaknyges,

todėl įsirašykite Kįlsv^KM.HBr-MS - 
naktis Ir xiŽ" |2.00
kalba ĄaldaknįgėsVį4^»St įpWi-J 

aiškaus Dvasia^ .“Jaunimui/’ 
“Melskimės” ir vaikučiams 
“Kristau Išgirsk” ir kitokių kny
gų pasiskaityti. Baigdamas, vi-* 
siems įsirašiusiems nariams ir sky/ 
riui tariu didžios padėkos ir pa
garbos žodžius.

Kun. P> Raščiukas
260 E. Main. Street, 
Amsterdanr, N. Y,
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LABAI PATENKINTAS LEIDI. 
NIAIS ŠV. KAZ. DR-JOS.
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• Šiomį^Į^nonįi^hFį)ž 
jIB&l pa^. 

nįlūM^&dĮyddfeir E.- RL 
bokąite iš ^mviston, Me?, 
taipgi “Tėvynės Balso’/acl- 
mimstratorįąs Dom. (Ąiita- 
nąitis, klišis atvažiavo į Bos
toną atc$togpttis;
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TURĖ JO DIEGLINĮ REUMA
TIZMĄ KARĖJĖJ ŠLAUNY.

jaučiasi taip gerai kaip jaunas 
žmogus. »

' T

Pranešu, jog knygas iš šv. Ka
zimiero Dr-os Kaune gavau apie 
mėnuo laiko atgal, o vakar sulau
kiau ir “Draugijos” tris susiuvi-, 
nius, numerius 1—6. * •

Knygomis esu patenkintas,-nes 
jų tarpe yra tokie svarbūs veika-, 
lai, kaip “Demokratija,” “Tikė
jimo Klausimai,” ‘-Lietuvos Isto
rija” Aleknos ir k. Bet labiau
sia“džiaugiuos“tar “Draugija',” 
kurioje tiek indomių straipsnių 
telpa, be interesingos knygų bib
liografijos.

Reikšdamas Tamstai gilios pa
dėkos už patarpininkavimų įsigi- 
jąnt tokius brangius veikalus, lie
ku, • •

Sii gilia pagarba, ’ ■ . ’
Al. Ivaška.

READING, PENNA.

Moksleivams Į pagelbą.

->JL

Roading’e lietuvių randasi tik
tai hiažas pūrelis, bet, kas svar
biausia, beveik kiekvienas iš jįj y- 
ra gerai susipratęs tėvynainis ir 
tikras užlaįkytojas obalsio Deus 
et Patria. .Čia retai kada atvyks; 
ta koks nors visuomenes darbuoto
jas su prakalbomis ir nors tas da
lykas yra labai apgailestautinas, 
vienok readingiečiai ir be viuome- 
nes veikėjo reikšmę pilnai supran
ta kas jie yra ir kas iš jįj, kaipo 
lietuvių, yra reikalaujama. Ka
da. tik ateina koks svarbus mūsų 
tautos reikalas, tai readingiečiai 
visupmet išsijuosę stoja pagelbon.

Readinge tapo pradėtas Tautos 
Fondo moksleivams dešimtuki} 
vajus. Kaip visus kitus tautos rei
kalus, taip ir šitų readingiečiai 
■gausiai remia, nes visiems aišku, 
kad mtisii tautai neatidėliojaneiai 
reikia tikrai apsišvietusiij inteli
gentų. Tų vajų aukomis pradėjo 
sekantieji: po du doleriu ir pusę 
tikietų pirko Juozas Skaulis, Jo
nas PaUtienius, Ona . Starkienė, 
Kazys Degutis, Alfonsas Pautie- 
nius ir Jurgis Juozaitis. Kiti pir
ko mažiau. Vajus tęsiasi visu 
smarkumu ir nieks neabejoja, kad 
'Readinge. kvota bus išpildyta, .

Readingietis.

PRANEŠIMAS. ' .
'*■*»,* * *

7 . . ....................... •'

Žinomi pranešu, lcad. per
kėliau. savo ofisą į naujai 
pertaisytą nuosavą namą — 
447 Broadway. -

Naujas mano ofisas; spe- 
ciališkai. subiidavotas ir į- 
rengtas su visais praktiš
kiausiais instrumentais ir —    ~. ■ ■ .—*•    —   - 
patogumais egzaminavimui 
akių. Tikiuos, kad prie įsi
gytu tinkamesnių ’ aplinky
bių galėsiu suteikti geriausį 
patarnavimą.

Ačiuoju už suteiktus są- 
jausmus praeityje ir lieku 
ant toliaus būti jums patar
navime.

Su pagarba^
B.L.PaSdka^nis,O.D.

Rugpjūčio 15y 1923.
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MOTERYS PELNO.

Ponas Geo. \V. Mule iš Bere.vbuy, IV.
Va., rašo:. “Galiu rekomenduoti‘Nuga- 
Tone’ų kaipo gers], vaistų. Aš turėjau 
diegUnį reumatizmų kairėje šlauny. Aš 
išgulėjau 36 dienas pavymui ir visag 
sublogėjau. Turėjau nevirškinimą, nef- 
vuotumų,* negalėjau gerai miegoti ir 
ištisas valandas išgulvdavau negalėda
mas užmigti. Dabur aš miegu gerui ir 
turiu gerą apetitų, galiu valgyti vis
ką kas tik papuola. Esu 57 metų, o 
jaučiuosi taip kaip akd jausdavom 
jaunas būdomas. Nuga-Tone ištaisė 
mane Ir aš jaučiuosi kaip žmogus,” 
Nuga-Tone tveria, sutaiso, multiną ir 
atgaivina visas gyvybines ir silpnas 
kūno dalis. Pamėgink jį ptits ir įsi
tikink. Vienam pilnam mėnesini.gydy
tis tik $1.00. Nuga-Tone’ą puntavinė- 
jft visi geresnieji aptiekinintali pozltlu- 

' gal .garantuodami, kad suteiks pilnų 
patenkinimų, urbti pinigai Ims sugrą
žinti (garantij ą rasi ’ prie kiekvienos 
bonkel&s), arba tiesiog pasiųs apmokė
tu paštu, Ntitlaital Lflboratory, 1038 S. 
VVabušii Avė.. CUlcugo, pasiuntus j lenta 
$1.00. . ?

. (Ady.)

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
vfiokių žolųj, Šaknų, žiedų fa? tt 
Geriausios Palangos TrejAnkos,* stam

bi, 60ė. už pakelį artai ?6 UŽ\$3.80* 
PupjnlSktų pakelis 35c. urbti 6 už $1.75. 
TrukŠolliį 30c. pakutis arba 6 iiž $1.40. 

žoles sutaisytos nuo nervų,Jšgiįstlea.
- nttotaarlo,-galvos jsviilgtmo Ir pitsyse 

uiimo. Tat yra' vienos Iš geriausių 
. meilictaų nito- visokių nervų suirimo, 

>ū lietuvišku nurodymu kaip varfotl; 
pakelis 85e.f 6 UŽ $1.50. ; -

Knyga‘‘Daktaras'Namuose” aprašo 
visokias žolės ir su daugelių niiudln- 
.gų receptų — $1.00; • ■ ?•

7 Mestis gydanti visokius nleitaltas Ir 
. odos išbėrimus, dežutfe

. Brukuoti laiškai tėvynėn tašyti, tu*' 
■ idnaB 6ffc,

Viskas huną; su prisiimtimo kaštais.

M,ZUKAIfI8, J 
įdSgon Av®., BĮoduiitėr^ N. X

Ieškau brolio Aleksandro Mišei- 
kio. Pirm karo gyveno Chicago- 
je. Karo laiku buvo S. V. armijo
je, Prašau atsišaukti, yra svar
bus reikalas. Kazys Mišeikis, Nau
miestis, Tauragės apskr. (23)

■ ..„.i . n . i ....... » . !■ ii ■ ■

Paieškau savo brolio Pranciš
kaus Narkovieaus. Iš Lietuvos pa
eina iš Virbalų kaimo, Rudaminos 
parupę Mariampoles apskr; Ame
rika jau 20 metų, geniau gyveno 
Chicagoje. Jis pats ar kas apie jį 
man praneš gaus dovanų $2.50 
auksu.

Motiejus Norkevičius,
■329 So. Locust St, Mt; Čarmel, Pa. 

(23)

Amerikos moterys . buvo 
pakelusios sumanymą tverti 
savo, partiją. Moterių dalis 
pasirodė tam priešinga. Bet 
jų. dalis, nors nelabai žymi, 
ir dabar da vis apie moterų 
partiją kalba. }

Repiiblikonu partija buvo 
ir yra priešinga sušitvėrimui 
atskiros moterų partijos. Ji 
pageidauja, kad moterys sto
tą į dabar gyvuojančias par
tijas. Moterys’ reikalauja, 
kad jos būtą lygiai su vyrais 
leidžiamos prie partijos ad
ministracijos.

Republikoną Tautinės ko
misijos prezidentas Adams 
padavė sumanymą, kuris ir 
kitą tapo priimtas, kad susi
darytą moterą komisija, ku
ri veiktą šalę vyrą esančios 
kom., bet abi sąryšyje. Gi 
visuotinas partijos suvažia
vimas nuspręs kaip toliau 
turės būt daroma.

Demokratai žada šį suma
nymą ir sekti, jei ką geres
nio nesuras.

fafctoiįąmi,, pą^ų’įtąs gėri-. 
įiuš boikutuodiįmi ir p. - - 
! > ■ —------- -
:• Moterys X?aki'o.j-a., * ...
! Pdnia Editfi tĘlmer Mrood, 
Žymi visuomenės darbuoto- 
Tautįnėje Konferencijoje 
reikale Socialiu Darbo savo 
kalboje išsireiškė, kad visą 
civilizuotą šalių valdžią Suv. 
Valstybią valdžia yra pasili
kusi užpakalyje Idtą reikale 
palengvinti įsigyti nuosavus 
namus.

I tai valdžios Šalininkai 
atsako, kad kalbėtoja norė
jusi tik pažeminti Suv. Val
stybių valdžią, tyčiomis už
miršdama, ar ištiktąją neži
nodama, kad šioje Šalyje 
valdžios yra labai daug tuo 
atžvilgiu nuveikta. ’ 
—fev.A^ąlstybi^valdžia-pa- 
lengvinusi pasistatyti namus 
farmose ir ten apgyvendinu
si milionus darbščią žmonių, 
kurie*dabar maitina pasaulį. 
Tą žingsnį ji pirmutinė pa
darė. Kanada ją dabar se
ka. ’ .J

Gal būt kalbėtoja turėjusi 
omenyje miestą gyventojus, 
kad jiems nėra palengvini
mą įsigyti namus.

Čia atsakymas : jaiztoks- 
duodama:—stebėtinas daik
tas. Jei kitose šalyse taip 
gerai žmonės ų aprūpinami 
namais, kodėl ją ištisi milio- 
naKveržųasi šion šalin.' Ma
tyt, aprūpinimas namais, jei 
jis ir yra, irai da nepatenki
na žmonią.

Čion jie keliauja, nors ne
randa sau parengti], namą, 
bet jie randa galimybę aprū
pinti save .naniais, • koki 
jiems patinka, 'ir milionai jų 
taip save aprūpmo. Jie jau
čiasi patenkinti, nes turi sa
vo namus ir sulyg savo sko
nies. . : •

J. L. HšAKADNIS, D. D.I
AKTE SPEOĮALISl'AS ' ^5?* W

>j?ersikraustęs į-nuosavus naniUs—naujo ofiso. H 
adresas: ’ ■ \ fi

447 BR0ADWAY( SOUTH BOSTON, MASS. 8

Tarpe F. ir Dorchester Streets, ffl
' • 0B

pie visą ką liuosai kalbėti, 
bet ar tinką, ypač moterims, 
prasimany’taiš ir nepam li
tuotais išmistais kelti socia
listini kerštą, tai reiktų pa
čioms moterims pagalvoti.

gydęs ir apie tai yra pasakęs 
jam. Į Leniną yra' šovus 
viena mergina anti-bolševi- 
kė» . ■

>

KEISTAS ATSITIKIMAS

Egiptas. Mepąprastą 
(šposą iškirto vėjas. Stotyje 

. CliRac/o. —* Anti-proliibi- prieš pat traukimu, atėjimą 
eijonistu Lyga mobilizuoją paute toks baisus vėjas, kad 
armiją. Kori subomibilizuo- iškėlė i viršų vieną penkių, 
ti 4,000,000 asmemj šidse vaK 
stijose: Illiiiofe;' Indiana, 
Wisconsin, Michigan ir Mis- 
siiori.

PRIEŠ PlIOirililCIJA'

ARAIOTOS

Lohflon. —- Anglijos lai
vyno rateliuose kalbama, 
kad ant. dviejų, karinių laivų 
uždėta nepaprastai duleles 
armotos. Iš tų arinotų gali
ma būsią šauti 2,500 svarų 
.šovinius.

r—-t--\ ------------------------- .

pašaŽierią automobilių, kurs 
paskui išlėto . krito tiesiog 
ant bėgių prie stoties. Sto
ties viršininkas vyrus suko- 
mandavojo nuimti automo
bilių. Kaip tik tas buvo at
likta,’ tuoj atpyskejo trauki
nys. - *

PRADĖS DIRBTI t

I-

PERSPĖJIMAS

Žemdirbystės Departamen
to sekretorius Wallace per
spėja reikale minkštų gėri
mą Daug tų gėrimą yra pa
dirbtą ir kenkiančią sveika
tai. Yrą šalyje 10,000 bon- 
kinių įstaigą minkštiems gė
rimams. 110,000v sodos barų 
ir suvartojama keturi bilio- 
nai bonkų tokią gėrimą, ne
skaitantnear beer ir kitą pa
našių. Sunku, girdi, spėti 
sukontroliuoti tuos gėrimus 
iy, jų teisingumą.,. Tik patys

DARBININKĖS
Motorą dreseins pripratusios 

siuvėjos. Gera vieta,;gera mokes
tis gerai' ■.(larMulnkei.: •''OapitoL w .. v.
Dross Oo.,- M Bark Sq, Boston, Perspėti žmones gali dauK si 
" ' (28į meilią pagerinti^; ;iniižtaBoston, Mass, <

A

KAS YRA LENINUI.

AVillicmisfoim, Mass. — 
Politiniame, institute kalbė
jo baronas SorginsA. £orfK 
Jis yra buvęs Finlandijos 
general-gubernątoriaus pa
dėjėjas.. Pareiškė jis, kad 
Lenino smegenis džiūsta ir. 
jam artinasi galas. Kartu 
artinasi galas Rusijos sovie
tą ■ surėdymui. Kalbėtojas 
sake, kad Lenino smegenys 
džiūsta dėlto, kad yrą gavęs 
kulką' į sprandą. Toji kul
ka pažeidė gyslą, kuria teka 
kraujas i smegenis. Vokieti-.

. Duota Amerikoje laisvė.a- jos Dr. Kurster Leniną yra

» ■

i -

^T^^L^^ NevFngiandCoke turi daugiau karbon, ge-
- - riausios dalies kurui. .
Nk/RkiandCoke turi mažiau peleną — ma-

■ žiau darbo. 
taEHGiSHD-GDKE ilgiau kurena-si ir nenaiki- 

na pečiaus ir grotų.
MAŽI—DIDESNI—DIDELI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON; MASS.
Main 8532 . —TELEFONAI—. Main 2723

t.*

; žhu-ėjliuiį ir pa’dii.vo Svarins, gražias i 
Ų tikis. '

«, SKAUDANČIOMS AKIMS
- ' ’ 7 -naudok kttsdlėn. Murinę, JI ntniuijii

>
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DR. A. J. GORMAN
(GŪMAUSKAS)

dantis ta s

irti. So. Boaton 270

J. MACDONELL, M. D. 
ffaltea HufaairttHr IMmUM

• Oriao VAniKDOSi 
Rytais iki 9 vai Po pietų nvn 1—6. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
CM Broadvay, So, Borios.

Tel. Brockton 5112—IV.
*

(Kampas Broad Street)
705 Main Št, Montello, Mass.

■MMMIBII.. II—W BU

i
 Tel. So. Boston 82B &

LMTUVYS DANTISTAS ®

DR. M. V. CASPER I
(KASPARAVIČIUS)' f

Laikinai perkčlfl ofisą po Na, 4 B 
425 BBOAi>WAY, So. Bostost, Maus. $ 

------ ------OfigoValandoi;————S- 
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nuo I:M0 ra

Iki 6 ir nuo 6:80 Iki 9 v. rak. Sį 
Ofisas uždarytas subatos vakarais & 

ir nedčllomis.. • . ®

16 MetųSouth Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
199* W. BR0ADWAT.

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.
TToljjoIie.—Visos šio mies

to popięros dirbtuves- pradės 
dirbti. Darbai buvo sustoję 
dėl pečkuriij streiko. • Kom
panija nutarė ieškoti streik
laužiu ir pradėti 'darbus. 
Darbininkai reikalavo algą 
pakelinio ir darbo sąlygų pa
gerinimo. Kompanija suti
ko tik sąlygas pagerinti.

ANT PARDAVIMO
PARSIDUODA KRAUTUVE, groser- 

ne, toniko. ice-cream’o, kemlžių ir vi
sokių smulkių daiktų. Taipgi yra 3 ge
ri kambariai dėl gyvenimo. J2S C St.. 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA Hudšon karas 7 pa- 
sažierių geram padėjime ir už pigių 
kainų. Norinti turėti gerą karą, kreip
kitės šiūo antrašu: .T. M. VIERAITIS, 
157%‘ Vevpon St., IVorcester, Mass.

. ' (23)

PARSIDUODA rakandai labai pi
giai ant dviejų kambarių. Priežastis 
pardavimo išvažiuoju į Lietuvę Atsi
šaukite sekančiu antrašu; 25 Sėcond 
St., RoonT 14, So. Boston, Mass.

DR. JOSEPH WEINREBE
90 Huntington Aveų Boston, Mass. 

Medicinos Profesorius Universitete. 
Specialistas kraujo, skuros‘ir Slapu
mo ligų, taipgi romatizmo. Kalba left 
kiSkai.’ ' .

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare 
Pėtnyčiomi ir ’ nedaliomis, priima pa
gal sutartį

Telefonas Back Bay 0379. Rėš. Ros. 
5397—R.

KAMBARYS ANT RENDOS
KAMBARYS ant -rendos. šviesus 

kambarys Dorcliesteryj. Komunikacija 
su Bostonu traukiniu ar karu gera. 
Sužinoti kreipkitės į “Darbininko’* 
administraciją.

©€©©©©©©©©©©©©©©@©©@©©©©©5!
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DR, J, G. LANDŽIUS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
- CHIRURGAS.

606 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS, 
(Kampas G St ir BroadwayJ eĮ

VALANDOS: flF-ll, 2—4, 7—9 g

J

DID. LIET, KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

1 BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2488 &
I

$

&

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
' 81 Mėrcer St, So. Boston, Mass, 

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

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

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičiusi
900 Ė. B’way, So. Boston, Mass* 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mauk 

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

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčne* 
stalus susirinkimus kas pirmų nedčl- 
dlėnį kiekvieno mčneslo po No. 694 
Washlngton St., Boston, Mass., 6-tę ▼< 
Vakarė. Ateidami drauge Ir naujų ma* 
rlų su savim atsiveskite prie musų div 
Jos prirašyti*

Į BOSTON O IR APIELINKIŲ BIZNIERIAMS |
3

Turime labai gražią sieninią didelių ir ma
žą KALENDORIŲ, kurie jūsų norėtumėte, kad 
tokie būtų laiku atspaudinti, prašomi, ateiti į ; 
“Darbininko” rastinu ir pasirinkti. Pasiriųld- 1 

' tnas didelis. ■

. DARBĮNINKĄS
' *■ ’ - • _ ... . •

3Ū6 ILesč Btoadduag, South Boston, Mass.

T t 
T 
r 
T 
T 
T
T “ 
T - 
f' ■Y Ai

l K

f

?t
t
❖ 
t
Y
T

NAMAI-MORGIČUI
Parduodu namus ir parūpinu 

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

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

• ■ . Tel. S. B. 0770
------A ./i-,; . ■ • ' r'--

\

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAB 

811-812 Old South Building
294 tVasbington Street 

BOSTON, MASS. , < 
Valandos: 9 A. M. M 6:80 R M. 

Gpven<«o vietą
10 WXNTHBOP STMTT, EA8T BoBTON 

Tel. Eaat Boston 152—J, 
. Tel. Malu 2483

v

lafayette realty company
Mes perkame ir parduodame namus, ūkės, krautuves; ap*: 
draudžiam numus, rakandus, automobilius, sužeidimus ir. 

; ti Šit vigais reikalais kteiįįidtės j* mūs^^ agėntitrą ib būsū 
■ ■ užganėdinti. » - ‘ .

: laeAYettere/člty COMPANY
■ REAL ESTATK & iNSUltANUlil, ' Ų. ‘ 

Mawa(^wtt8. AVčnųe, - ; Cambridge, Mass.
yiųOĄS J, D^ųŪTlS Ir DANiklAlUS F, STROKĄS, SarinlftUk

.X

•T

i

PIRMOSRŪŠIES BARBERNfe!
Nukerpam plaukus vyrama, mer-Į 

ginoms ir Vaikams. . <|
Tutinta visokių kvėpiančių tdni»j 

kų plaukams. . - . Į
Ateikite Ir persitikrinkite, ak. tH 

Wu, kad busite patenkinti ’ ■ ‘ Į 

< D. K BABH"’! 
•116 DORCHĖSTER AVBNtm

SOUTH BOSTON, MASS. i 
(PWW 'PAT ' BJtOAmVAY WNXt?IO) 1

iV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — T. L. Petrausko,
250 Gold St.,. So.- Boston, Mass;

ViCE-PIRM. —s Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAšT. — Julius Savickas,
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždys,
171. W. 5-th St, So. Boston, Mass*. 

KASIERIUS — A* Naudžiūnas,
885 Ė. Broadway, S. Boston, Maso. 

MARŠALKA — J. Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedeidięn] kiekvieno mčneslo, 2-rą vai, 
po pietų šv, Petro parapijos salių, 492 
EL Severith St, South Boston, MasM,

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

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

U, Labičktenč, vlce-plrmlnlnkč,
90 Shelddn Street, Hartford, Conn, 

P. Lablckleita, iždininkę,
44 Madison St, Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskaltč, fin. raštininke,
16 Atlantic St,. Hartford, Conn, 

R. Pundzleuč, prot raštininke,
19 Walcott. St, Hartford, Conn, 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrą nedėldlenl kiekvieno mčiieslo, 
balnytinšje salėja.

tV. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAMAI.

PIRMININKAS — VI.Pantan«kM,
‘ • 314a S-th SU TeU Sė, B. SSSi^M. 
VICE-PIRM. — X Jaruša, .

440 B 6-tb St, So. Boston,/'MaM. 
PROT. RalST. — A. Jannšonlsi,

. idaoCMiimlitaRtt.s.B^to^.MaMi, 
FIN. RAšT. — K. Kiškis,

428 E. 8-th St, So. Boston, M** 
ItDJNINKAS — L. ftriųiMM.

Ui. Bown St., So. Boston, Matik 
TVARKDAIUS — P, Laųčka, - .

- soti b; Fm st., So, mo, m*m 
DRAUOKtOS^nrašak reikale— -

800 Bxoadway, S<x Boston, Mn»«.
Draugija tm susirinkimu* laiko 2-rt 
nedčkiionį ktekrieno- mčuėisto i«mw v«t 
po pietų, parapijos BVetaInFj^4i«2 M 
Sovetvth Stų SN IWon, Mmbb.
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