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SUSISIEKIMAS ORU

Nelaimes V\’i!
T

PADIDINO DOVANĄ

!I

MUŠTYNĖS GATVĖSE

Du!-

nibi-

AMERIKOS KARALIUS

Converse, Ind. — Trauki

rikos karalium. birželio mėn. 5-G dienomi

Drgsnn An»rijčod liatsr  ̂
Rymo Katalikų dv. Juozapo

merms aukotojas pral< 
bako bizni varydamas.

GELBĖS FRANKA 
PASKOLA

FABRIKANTAI PRIEŠ
ATEIVYBĖS VARŽYMĄ

' Popiefita PIU8IX sakoj

“ Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti

Worepster. Mass. — Vie
nas pastorius pasakė, kad i

VISI SUPRATO KARO 
DIDUMĄ

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO

kuoplačiausiai pajsksleisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik

tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

ŽUVO DEVYNI
Australijoj, traukinys ė 

jęs iš Brisbane i Rockhamp 
ton. nušoko nuo bėgių.

Paryžius.—Francijos vy
riausybė pasiskolino iš Xexv 
Yorko bankininko $100.000.- 
(XX). Tą paskolą užtraukė su
laikymui franko smukimą.

MIESTAS NORI PASKOLOS DAUG BUDAVOJAMA

PRIGĖRĖ DAUG ŽMONIŲ
Meksike upė Tehuantepec 

po didelio lytaus nepapras
tai ištvino. Tas atsitiko

St. Louis ir Henderson A 
St. Louis apdraudė 
darbininkus. Polisai 
išduoti liepos 1 d. š. m

•ėjo. tai šiemet budavojimui : 
Jius išleista Š0.00l),000.000.
i Tai nei vienais metais šitam Į 
! reikalui neišleista liek kaų

duuterii vra į 
amžiaus. Te- j

Berlino miesto taryba nu-į Chicago. 111. — Jei būda 
tarė ieškoti paskoloe. 
bandyta Xew Yorke 
skolinti $12.5(X).OOO.

paliko llhgh School. Dirbdamas K. i 
J'Uiausko aptiekoj ėjo aptie- 
jkor-siės mokslus. Jisai yra 
' vienas rimčiausių So. Bos-' 
■ tono lietuviu jaunikaičiu. Y-

^us’darė testamentą ir ]
T1.'; turtą savo dviem dukterim. į šidi 

•ė po >'2i 1.720. Bet jv 
u ištekę

apie tai. kad ten buvo išiikz 
mūšiai. Septyni žmonės la
po užmušti. Tarp jų \iemm 
parlammito narys, šimtai 
gi žmonių sužeista.

Siili Broadua

kur

GARDINO BYLA

SUOMI" E KS o.

■» A i ’ i

■autams š25.ėX)Oj)Oii 
irniM.onn

malonus ir geraširdž: 
dovanos

_ Rangos, 
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Franci ja pajuto besanti
įvelta j tikrą karą į

NAUJAS PROFESIJO L atstovams žinios is Lietuvoj
• PALANGOS ŽVEJŲ UOSTO 

ATIDARYMAS

Painleve išlėkė į Moroką, tai 
visa Franci ja suprato, kad 
ten eina tikras karas. Su 
premjeru išlėkė keletas augš- 
tų valdininkų. Išlėkė oriai 
vininkystės ministeris ir mi- Trys Amerikos geležinke- 
litelio štabo perdėtinis. Jie l'l’!kompanijos - Louisville 
lėkė ne vienu orlaiviu, o ke- K' Chatt.me.sa M

lėtu. Išlėkė i Moroko sos
tinę Fez.

Francija daug orlaivių y-
ra pasiuntusi i Moroka, bet , .. , , . . , ;

. -kompanijų darbininku vra, spėjama, kad netrukus pa-1...L. in, i t-n i • • J • 00.000. \ įsi darbininkai ap- 1 sius dar lo() orlaiviu. , . . 1 ;
B •• T . ‘drausti sumoje ^loO.OOO/'pO.-r rancija prųirase Ispano ,, v. . , . i.

ją užblokuoti savo valdomus ; j a i
Afrikos pakraščius, kad ne-j^. j ° ( 1( ( • 15. o kita 50 n
būni galima sukilėliams gin-|DlilmjJ ^raudos prutul..
klu ir amunicijos pristatvti. '?ut° < u ūmo • oku

Karo ministerija šekščiai daktariško apžiūrėjimo ne 
paduoda žinias iš karo lau- r)al.! apdrandos mokūs 
ko. liet pripažįsta, kad , kompanija, o kita dal[ patys , 
francfizai turi užleisti suifi. įdaibininkai. 
lėliams vieną poziciją po ki- Į 
tai.

*ge of Pliarmacv.
gimęs ir augęs S<

Bigelo\v

vaikina". Dabar k
Jonu Kasperavičium val-

imtina"

išsėdėję 
daug-a

kalėjime no trUu

KODEL SUSIRGO PABRANGO NAMAI

Ala."
rai. kurie gydė 

! NELAIMĖ KASYKLOJ .staiga susirgusias merginų 
----- -  iklubu Federacijos delegates.

"nugis. Ky. — Anglių ka-L„.įn.y,,lx ąųsil.2o
tykioj ištiko sprogimas. A ie- nu0 ;alhl Dienn
į toj žuvo 13 žmonių. Išviso 
• kasykloj buvo 1.0 žmonių.
Kiti išsigelbėjo. Spragintas 
ištiko anksti iš rvto. kol dar 
darbininkai nebūvu susirin
kę.

Icruzolime. žvdamS besi-.

abi pabrango namai ir lotai. 
Namų pritrūko ir statybo 
nrmidėio. Amerikos žvdu

GAVO S25.000.090

orlaiviu pasažieri

<cimo atstovą 
ė Dailė apdo

Xew York. — Fabrikantų. 
. . . ... -a junga paskvrė komisi jų,

staiga. Per tai prigėrė apie'j ■ . ■ 1 •■ v ,• / jkun tyrinės ateivybes kiau- 
Fabrikantai nurodo.

j kad dabartinė varžymo siste- 
ima negera. Sako, kad rei
škia ateivius Įleisti pagal dar- 
•biĮ ėjimą. Sako, kad kmi- 
'gress turi remtis šalies eko- 
1 . .
luominiais, o ne kokiais tau- 
itiniais išskaičiammais.

Del alijantu santikių su 
Vokietija

kai net vi c .rbo. dm

TEIS 500 ŽMONIŲ

100 žmonių ir daugelio tur-' •. . sima.
tai nuėjo su vandeniu. Dau-1 
gybė namų ir gyvulių nuėjoj 
pavandeniu. Geležinkelių’ 
tiltai ant tos upės sugadyti. • 
Miestas San Blas veik visas I 
tapo apsemtas. Upė iškilo j 
šešias pėdas virs paprasto1 
paviršiu.

VOKIETIJA NEPATEN
KINTA

augun."

EKONOMINIS KARAS

Durham. X. C. — .James 
B. Duke, kurs seniau davė 

9 sfcGJMiOJUM) jo vardu univcrsi- 
žmonės vietoj žuvo ir 40 su- totui Įsteigti, dar pridėjo du 
žeista. milijonu prie senosios dova-

--- nos. Tokiu būdu iis univer- 
GAISRAS ANT SALOS 'sitetui Įsteigti aukuoju $8.- 

Ant Martiniko salos buvo (MM).(XX). Tai gausus milijo- 
kilęs gaisras tos salos sosti
nėj. Sudegė 40 namų.

Ta i
kės gauti arba 
partmento už 
kitaip "treikm 
pinti.

jos respubi

:ja iiur-Kl'

Toliau nuroti,., 
tai pirma Viri

!’• >bt 11

ginkluotu.
pastebi, kad šitokiam saugu
mo paktui sudaryti, visu ir- ' 
siginklavinm nutarti reikėtų i 

-------- , , -- . ,--------- .... r ---- sušaukti tarptautinę konfe-' 
niui nušokus nuo bėgių su-1Henry Ford savo galybės dė-1 Visuotinis koperatyvų atsto J ' >.ią kur Vokieti ja daly- Į
žeista 15 darbininkų, o už-,ka pramonėje, tapsiąs Ame- vų suvažiavimas įvyks Kaun 
mušta 13 žmonių.

NEIŠSIŽADA SAVO 
KALBOS

DAonnik AVJ

mis valstybėmis.

SĄJUNGĄ VILNIUI
VADUOTI

■VARTOSI

lietuviu byloj p.‘i"1nr
ją tik lietuviu kalbi;
tarnais jiems kaltinimais nopri- i Priimta i'-talni
si pažįsta. 'dvha iš 9 žnu. kurion iėjn (‘‘Trynė

Chatt.me.sa


(THE W0RKER)
^EnNiaked every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY

--------------by----------------

DAB8ISHHI

MOI$IASIREKON(MUA
Šiandiena daug kalbama 

apie mokslą ir ekonomiją. 
Visit vadu ir apšviestesniųjų 
žmonių šaukiama, kad rei
kia daugiau mokslo, dau
giau apsviltos, daugiau su
sipratimo- daugiau solida- 

• rinio darbo.
1 Mm JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION OF LABOB Į

MBltKVd M •econd-claaB matter Sepu 12, 1915 at tbe poat ottlce at Boston, Maaa.
ander tbe Act of Mareli 3, 1879.'

f*r Mailing at special rate of puatage previded tur in Section UOS
Aat. Of Oct. 8, 1917. uathoriaeU on July 12, 1918."

SUBSCB1PTION KATES >

Ištikrųju. to reikia, bet 
kaipgi tą maloniąją kultūros 
kibirkštį pagauti; 
sieins būti daktarais, 
kutai

juk vi- 
advo- 

is ar kitais

KMriy ............................
Boston and suburbs.........
FoNifn eountries yearly.

$A50 ; <J-;l j n
•5.5U i
.jgjO įpre

SUKAKTUVIŲ NUMERIS 1 niurnama visiems imustams. 
■ niu'iuiiams ir aiskirums tar-

■< Apie liejies pradžiąi išleisi-
■ me padidintą! jubiliejini 

‘'Darbininku ” įminu
- šimtmetinėms L. D

■ sukakįfuvėm.s paminė
■ -pakvic'ta tam ainiu

■Tašyti straipsnius su

:a. <>nuart to. minimos 
>i įo\ guriau 'akam tų 
>ijųiplmnais pasipuo- 
;->nū' uuvi'Uoniut pa- 
soci.ii.i' > gyveninio lau- 
uiudiiui. nūs didžiuma 
■ra ■jiluii bidividualis-

ly augina sau vadus ir darbi
ninkus. Koopereija nepasi
tiki kapitalistų užraugtai® 
biznio vedėjais, kurie stato 
už augščiausią idėją dolerį ir 
visai užmiršta visuomenę. 
Kooperacija nepripažįsta 
profiteerių obalsio “get rich 
quick” (tuojaus praturtėk), 
ji eina evoliucijiniai ir žada 
pasauliui ne pernaktinį pra
turtėjimą — bet visuomenės 
gerbūvi: žmoniška gyveni-P * “
nią ir teisingą turtų padali
nimu. O kad tą padaryti, tai 
reikia su tokia dvasia žmo
nių. nes principas, kad ir 
^guriausias, oragantiškuose 
Įpirštuose apsitraukia ne- 
jguistina plėve. 'Lokiu būdu 
kooperacija visur, sulig sa
vo išgalės, steiga kooperaty- 
vio lavinimosi mokyklas.

Statistikos parodo, kad 
•kas trečia šios šalies peimy- 
na, arba išviso apie 7,000,- 
000 Su v. Valstijų šeimynų, 
gyvena ant ūkių.

Pagerinta ventiliacija Ben- 
gal, Indijos, dirbtuvių daug 
•prisidėjo prie sumažinimo 
nepasitenkinimo dvasios te-

Daugiau kaip pusė skelbi
mų Meksikoj yra apmoka
mi svel 
nori išgarsinti savo prekes,

Y r;

Klil'l

ALGOS IR DIVIDENDAI

> ■w „ .................. ,,, i

US GIRDĖTI lEUMy HUNUOSE
10WARK, N. J.

LDKS. ’ kuopos pnešseiininis

dalis jau LiuuiV'iju 
jusi. Bu tu yru pak\ 
rašyti straipsniu ir 
krikšrioiiiu dūluoki 
kėjai.

\ arusi ant jiuiuo. Daž- I 
aunu>ka gy vuiiamusius t 
darbininkam.', bet di- ' 

du< šėrmi'ikams išmo- 1

nu. ;r aristrn- |ra gana sistematingų koope- 
'Vomuim labai ;raTyVja mokyklų, o Aineri- 
” ^augulis ir-p()je įos ja tįp dabar prade
ki;: rupmasi ,ja ųurtįs p. aUginti vadus: 
s reikalais 11 |iki šiol jomis daugiausiai už- 
Is- įj _ ‘■laug sįpnip mūsą kaimynai suo- 
pioiu.'i.ioiialų. niįaį p. KooĮieratyvc Anieri- 
!e / !t'Iįl) ^eTU’jkos Lyga., kuri per keletą 
" ! f. 11’\,x(} ’u*'bnetų vedė painokas savo

u

F<>r parodu daug
•amonėj. tai

Tai

buvo priminta, kad 
kuopų paveikslus 
tam “Darbini’. '.Y

- ateitu lai

■‘hrb’ą- iųe; dėstydavo reikalingiau-
ikiais profesijo-,>iu> subjektus: administra- 
i<u girtis ir di- 'tprystę. knygvedystę. pirki- 
- jie mažai kuo yną. pardavimą irt. t. Vū- 

> kitataučiii —Įliaus lygos pėdas pasekė va- 
gerbūvio nieku'karinės valstybės: Kansas

i du
kad už kliši;-, n 
pos užsimoku 
kuopa savo na 
siuntė.

ločiau uz jau
I )u? Pulti >

sukanka K ()

liau. rudenyje, 
no' “Darbini':

Tada

alsai-
Fabri- 

algos vra tik

labai

tos.
Jubiliejinis L 

Seimas bus rimt; 
bus. Orgai’.izac-i 
jas ir buvu.'is j<» 
dus jau atsiim 
svarbii r;;š--; vi.'.-; 
siais mūsų judu) 
mais. Tas bva’i;

K
t

Furd.o būdu:

; b'-

nmi TUŠČIOS KALBOS
stipinti' ■'■ “ 1).
merk

ELEKTROS GADYNĖ
dynt-i. gulimu 
vairią: vardų.
kamian.'i;: š;ą 
ma pavadint i

- nu. K<>! kas 
gija gaini’iain 
dalius mm j; 
vandens ja^;-.
gos sunaudojimą- 
incum anvv,m-o■■

iie? be

i 1 in < •

dėl jų dupozi'.; i

talist.ni b;md-'
dais pagrobti.

nėja vandeni- 
elektrai gamii 
denis k a pila i.:' 
Supi rkinč i;;.

> K

•J' 1)11'

ainio

turtus. Žiu-. !<■■;■!■ 
randa'i ;uigiiu. /iimlu. \ 
geležie' ir kiloki,ij turtų 
našiai inžinierini išt\ 
denis, kurie ų.->li bm 
keti elektrai gamini i 
tai vandeni' kapitali 
pirkinėją ir dar<> pienus

•u van- 
užkili-

kilniu kurui
paisVui p'kie

nutarimai. 11 bus griebtasi 
vi'i'kiaiisių būdąi priešui į- 
veikt i.

autu-

kilojama, kad Šautuvą var
toti kare vra nežmoniška.

iektros gamybą, kad ji butu žmoniškiau vartoti seni įran-

■si.; piatesn 
i-koi;i)iiii’iį judėji 

< dabar pradeda; 
_x'vii<»tl Ameriko-i 
_ra ne individua-111/’>.

bet kiiek-11!1™10 
visiioinenės) ąm- ’ 
<-.p rviojų. O ca> 

g-h:■<!;> vr;; koo])cratyvis ju 
dėjimas.

Kootie'u-i ?>.' ūpų.urna?

XIII

n;

oš;

Iv -

K

'City. Kan>as. susikūrė 
“Žmonių Kolegija/* kurioje 
'būdavo duodama lekcijos ir 
mokinama per koresponden
ciją. 1921-21 metais visoj ša
lį- jau buvo septynios tokios 
darbininkų mokyklos, ku
rios augino tinkamuosius

’ ) vedėjus. Tokiomis 
į darbininkų mokyklomis štai 
'kaip buvo nusodinta Jungti
nius Valstvbės: San Francis-
ico. Cal.. Seatle, Wash., 
iMiimeapolis. Alinu.. Denver.
■ Col<>.. AVasliington. D. C..

i Iii >11 11 y s • -X- -r • -v” 'V’ -i.l-} 1 Passair. X. J. ir Aew A orke.
_?a .Taipgi panašūs kursai buvo 

z.i,ii i jih (iU(l([alIia j? kaikuriosc dar-

bugi- 
pania-

ujimą- 
ž.odžu

na >ta

■su kmieratvvių mokyklų is
toriją pabirsiu kituose 
i“ 1 iarbininko" numeriuose.
I Zb/Ąms

DRAUGAMS
o

a.ioja mūs minti', 
įi; i>(\j. štai viltis?! 
.-•/.\ K kii•• augštai

a gžd’”

O kaip žuvėja mus 
įraukia'! tarn.-u.'.

painei?'
rinkėjų 1

ivt ir visuomenei

džu: hm mą 
k<u iižni;! '.i 
nc'U prasi,

K ■am pasau-

kulkosvaidžiai inūjo apyvar
ton. Panašiai bus su dilio
mis ir visais kitais naikini
mo ginklais ir išradimais.

Ir puisii' šii-Jio' atsiliepia 
Tyloj, klausyk .’ girdi antai! 

mainosi augštai.Paū

|vej<> v-ida> jau 
liiO'i matau.

-iiili traukia.

Mum.' kaišo ateičiai taku>.

l ms- —
Vainikuos lauru i'ijiiri'.
Pasaulio žingsniai' nešami

Darb;ii> piažy- mūs praeitis 
Cerė'is džiaugsis ateitis.

1923-V1-M

TnUdškh

metę nęt į ^hica^ nusidaą- 
ginp( piekeno ^iųsta, nė nepra
šyta, , rodosi, reikėtų šiek tiek 

želio 12, š. m., šv. Jurgio dr-jos daugiau apšvietimo turėti. Bet 
dabar, tik gėc^ daro lietuviams. 
Čia ant vietos ir savo nosį kiša kur 
jaė reikia ar nė. Kitų darbus, kad 
ir naudingiausius, visuomenei ig
noruoja, su purvais sumaišo, bet 
pati savęs išlavinti nesugeba ir ne
sistengia užsilaikyti pavyzdingea- 
nėj tvarkoje. Mat kaip toji ne
gudri pelelė pakliuvo į prohibici- 
jos agentų žabangus. Na ir kas 
gi iš to? Gėda lietuviams, gėda 
ir pačiai “šinkarkai.” Ne tik 
proliibicijos agentai, bet ir mes, 
lietuviai turime su tuom kariauti. 
Prohibicijos agentai kariauja su 
svaigalui pramonijos vedėjais, bet 
mes turime kariauti, kad mūsų lie
tuviškos pavardės nebūtų viešai 
garsinamos svetimtaučių spaudo
je už laužymą šios šalies įstatų.
Čia yra susitvėręs pliurzių kvarte

tas po vadovyste garsaus barito
no, kuris tankiai duoda kompozi
cijas pas virš minėtą svaigalų par
davinėtoją. Nekuric sako, kaip 
užtraukia, tai net stikleliai nuo 
stalo nukrinta. Aš pats ir-gi jau 
taukiai apie tai esu patėmyjęs. bet 
lauk i ii ar nepaliaus, su tokiais sa
vo darbais. Jūs moterėlės ir po
nas baritone stcirgkitės susilaiky
ti nuo svaigalų, kad kitą syk ra
šydamas galėčiau linksmai apie 
jūsų: gerus darbus aprašyti, bet ne 
apie svaigalų vartojimą. Tamsta 
“šinkorka” irgi susilaikyk nuo 
svaigalų, kad nebūtai girtuoklių 
patrouka ir laisvamanių užtarėja. 
Jei::: trokšti veikėjos vardo, tai ir 
dirbkie tikrai naudingus katalikų 
dalinis, bet ne svaiuahj pardavi
nėjimo nuodint kitų protą ir že
mint katalikų bei šiaip lietuvių 
vardą.

stot., 180 N. Y. Avė., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi nariai atsilanky
ti, nes yra labai daug svarbių da
lyki! aptarimui; reikgs išrinkti 
atstovus Į seimą, kuris bus š. mču. 
25-26 d. Nauji nariai malonėsi
te atsiimti konstitucijas, kurios 
atėjo iš centro: užsilikusieji na
riai malonėkite visi užsimokėti 
mėnesines duokles, nes artinasi 
seimas, turime stengtis, kad mūsų 

> su
spenduoto nario, kuomet seime 
bus skaitoma raportas.

Nepamirškime pakalbinti savo 
draugų prie kuopos.

Valdyba

■timšalnj firmų kurios kuopuje ”5irastl! vie“°

Norvegijos bedarbių skai
čius jau sumažėjo iki 20,000. 
ir dar nenustojo jų eilės re
tėti.

Delto, kad biznis pagerė
jo Ilolandijoj tai ir darbi
ninkai tenai Įvairiose pra
monės srityse pradėjo reika
lauti algų padidinimu.

Dcgtukų pramonės vedė
jai Kobe. Japonijoj jungia
si. kad išgavus paramos iš 
valdžios paskleidimui savo 
išdirbinių po visas pasaulio 
dalis.

Argentinos (viena respub
liką Pietinės Amerikos) ste- 
nografės labiau mėgsta Suv. 
Valstijų typeivriterius. nors 
europėjiškieji yra pigesni.

PROVIDENCE, R. I.
Providcncc’o lietuviai nesnau

džia. Vos tik savaitė laiko pra
bėgo kaip turėjo apvaikšičojimą 
Lietuvos Nepriklausomybės, kaip 
štai vėl Sekminių dienoj suren
gė dideliausias gegužines. Gegu
žinės buvo daromos parapijos 
naudai, tai-gi žmones būdami pra
kilnios dvasios ir atjausdami svar
bų savo parapijos skaitlingai į mi
nėtas gegužines atsilankė. Taip 
skaitlingai kad i trumpą laiką 
prirtrūko rengėjams ir tuniko ir 
šaltos košės ir visokių kitokių 
daiktui, mat niekas nemanė kad 
tiek žmonių minėtose gegužinėse 

i dalyvaus. Bet vistiek kad ir sto- 
kavo virš minėtų dalykų, žmonės 
piinai

Franci joj pradėta judėji
mas, kad nedakidus žūti 
pramonei namuose atlieka
mą.

Franci joj, kad sulaikius 
žmones nuo apleidimo ūkių 
ir apsigvveniino miestuose, 
yra dedama pastangų visur 
ūkiuose įvesti elektros varto
jimą ir tuo padarius ūkiuose 
gyvo n imą. ma 1 ūmesniu.

LINKIU
Aš visa Tau 
Ką tik matau. 
Linkiu, linkiu.. . 
Aukojuos ir tikiu —

kasa skaisčia.
Žč-rš-t nakčia.
Auštant rvtuos.

Durnos mvtu.
M Iškirs .'krmidii.

Ilgiuos Tave.

Pinu mintis.
Pakol širdis.

11 plauks kaip dvi

peilio, 
žinės,

buvo patenkinti iš išvažia- 
<» parapijai pusėtinai liko 
Kitą kartą kaip bus gegu- 

tai be abejo nei vienas Pro-
vidr iiee’o lietuvis nepasiliks na- 
;i;ieju. važiuos visi tyru oru kvę- 
puoti, gamta gėrėtis ir parapiją 
paremti.

Čia dar turiu pažymėti kad p. 
Bronius Bartusevičius, lietuvis 
dum’.k'.pis, paaukojo parapijos 
naudai graži; pi ragą ir visą duo- 
na dėl “liet degs.“ Toks žmo
gus užsipelno pagarbos ir para
mos iš mūsą lietuvių pusės, 
link rengėjui 
kad
rėmėjai. 
ji<' dvi parapijos 
kad bū“: dirbę s

Kas
tai galima pasakyti, 

ai yra auksiniai bažnyčios 
Laike išvažiavimo dirbo 

daugiau negu

buvęs in ypatiškas dalykas. \ a- 
lio 'Providcncc'o lietuviams.

Gegužinėse dalyvavęs.

CLEVELAND, OHIO.
Sl<nitydama.s “The Sunday 

Star" 17 d. gegužės užtikau pa- 
žvmėta. kad prohibioijos aietOai 
laivo suareštavo ję Mamtc Jau-1 
kaiiskas. G!)21 Snpcrior Avė., gž 

užlaikymą 
Tai nepa-

j pardavinėjimą b< i 
‘svaiginančių gėrimų. 
1 geidaujama naujbma
matyti savu žmoniųpavard*-s pa- 

jskelhfas laikraštyje už tokiiLS žc- 
• mos rūšies darbus, ypač laužymą 
į šios- šalies įstatymų. Būčiau gal 
ir nutylėjęs, kad šiaip paprastos 

Įypat<>s vardas skambėtu anglu 
i laikraštyje už svaigalų vartojimą. 
■ Bet gi M. J. yra mūsų api<'linkės- 
j atsižymėjusi veikėja . kuri pe-

Detektyvas

LAWRENCE, MASS.

Atsakymas Kl. Nariui.

Tamsta “Sandaros” 23 num. 
rašai man atvirą laišką reikalau
damas nuo manęs $50. Gerai, aš 
tamstai, ar Sandaros centrui pri
duosiu tuos mano $y0, jeigu Tams
ta faktiškai prirūdysi kad K. Vy
dūnas ir J. Černiauskas (abu san- 
dai-i(,ėiai ir dar buvo daugiau 
sami-ariečių, kurie savo krūtines 
buvo pasipuošę lenkiškais tauti
niais ženklais (polskom vištom) 
'ai 'am'ta neabejok, gausi mano 
minimi:.': pinigus, tik turiu pasa
kyt štai ką : būtinai prirodyk, 
kad virš minimi sandariečiai ne- 
bųvo pasipuošę “poniškais" ženk
lais.

T'-ip-tri būtinai prirodyk, kad 
visi lankosi paleistuviai ir suk
tini i liet. šv. Pranciškaus R. K. 
bažnyčią. Jeigu Tamista, Kl. Na- 
ri, 1o faktiškai neprirodysi. tai ne 
'ik minimu pinigau negausi, bet 
visuomenes akyse pasiliksi nn-la- 
ziu ir šmeižiku ir dar kartą žmo- 
iiūms paj-odysi kuomi jūs esate, o 
aš tuos $.r>0 ar daugiau pavartosiu 
tam tikslui, kad Tamsta būtinai 
prirodytom ar mes toki esame,

 1 PIRMOJI LAKSTUTE
8kl£ i NAUJOS DEVYNIOS DAINOS

| VIENAME SĄSIUVINYJE

krv

KRYŽIAI DAUŽOMI
PASVALYJ. Tuojau už 

miestelio prie Vašką vieškelio 
stovi jaunimo pastatyto 1905 
met. spaudos ir tikėjimo lais
ves atgavimui atminti
žirnis liekanos. .Jį neperseniau- 
sia sudaužo nakties metu nau- 
jot išklo ji stabmeldžiai. Pa 
vykus ją tam pirmam žygiui, 
mėginta pasiAvai)»tyti ir j>o pa
rapijom kapn*. liet čia suklup
ta. Laukiama galutino išaiAki- 
nittko.

§5

IS
$

Idilini gražio- ir lengvos liaudieš daineles chorams. Pa
rašė ir savo lėšomis išleido ANTANAS S. PAŽAISL1L- 
TIS. Kaina tik 50<’. Korams, knygynams ir agentams 
duodamas didelis nuošimtis. RrikalaukHc tuojaus. Pi
nigus siųskite kartu su užsakymais.

Lakštutė Karvelėmis Grybai
NUlelis Gaideliai Močiutė
Kukuliai Rūtą sėjau Vakar vakarėlį

“DARBININKAS”

366 Wert Broadwv 80X1111 Boston, Mass.



Jgųkrieiri* Statut* sutrai^ pri-
Tamąta jau yamatei savo pada

rytį klaidą ir brūkšniuose priaį- 
paiįgti, kad ne viri, tokie yra, ki
kilis Tamsta nupiešeiy taigi 
yredo, jūa patys savo taktų* *4* 
mušat įr stovit žemiau UriUiba-

Kas link užmetimų tun. Vir- 
mskiui ir man. Nei kun. V. ų*i 
ašaepiešėm Tamstą žąrgopiška 
kalba. Aš pavyzdingai nupiešiau, 
kuomi jūs esate, ir tai tįk paviršu
tiniai, o dar pluokatą faktų turiu 
prieš akis. Progai atsitikus, su
naudosiu.

Taliaus Tamsta primeti man Mo
kina tai prietarus, prie kurių aš 
sųrįžau. Tamsta taip sakyda
mas pasirodai manęs nežinąs. Jei
gu Tamsta mane pažintum, tai 
taip ne pliaukštom. Turbūt Tams
ta norėjai pasakyt apie mano 
yig u Įėjimą prie šv. Pranciškaus 
parapijos? Jeigu norite sužino
ti kaip senai aš priguliu prie šv. 
Pranciškaus parap., tai nueikite 
priklausti pas gerb. kun. Pr. 
Virmauską, o jis pasakys ar aš tik 
dabar sugrįžau

P. Kl. Nari, kaip jūs vietinė A. 
L.T. S. kuopa šiuom tarpu stovi, 
kr J. Žukauskas, kur J. Marcalis, 

.kur F. Krancevičius ir kur kiti, 
kurie stovi ant išbraukimo? T-ta, 
Kl. Nari, išsižadi p. Šleinio para- 
panystės, bot kam-gi draugauja
te s u p. S. Šleinių, palaikote ats
kala *> ir vieni kitus remiate? Čia 
yra geresnių parkų už nezaliežnin- 
k; parką, kaip tai: “Junapu 
psrk,” Lietuvių Bendrovės par
kas vadinamas “Maple Park’’ ir 
k'i, bet jums, sandariečiai. tik p 
Šleinių kapai geriau patinka ne- 

- ja geri ir gražūs parkai. Dabar 
KL Nari pasakyk kodėl jūs neza- 
liežninkus remiat, ar ne dėl palai
kymo atskalos?
Aš tamstai patarčiau nesaugo* 

litų doros, nes yra geresnių žmo
ni, kurie yra tikrai paskirti sau
gojimui doros.

F. A. Krancevičius

■" Įi.iįse ■ . .
yritayĄįąg Iipw^nftaa

Bažnyčia buvo ispuošfA kuopuį- 
kiaušiai, visa išrėdyta gy-vomis gi
lėmis, o tas visus meldžianciuerius 
paakstino karščiau melstis prie 
Aukščiausiojo; net rodte, kad vi
sų žmonių pasidviguliino maldos 
prie Visagalio.

Ištikrųjų, kaip Cievelande aš 
gyvenu, tai dar šv. Jurgio bažny- 
čia taip gražiai nebuvo išrėdyta. 
Čia didžiausias nuopelnas už tokį 
didelį pasišventimą parėdyti baž
nyčią ir vaikučių graži; sutvarky
mą tenka mūsų gerb. seserims, ir 
gerb. klebonui kun. V. Vilkutai- 
čiui už tokį puikų pasidarbavimą, 
kad taip viskas buvo gražiai ir iš
kilmingai 

darbininkai į LDKS. organizaciją, j procesija.
Štai, kaip mūsų tautos didysi: 

poetas Maironis sušunka, kviesda-; uuoles per visą jųjį. 
mas visą Tautą prie darbo: ‘*įJ-'-^—..... ui— ’•
darbą broliai, šalį jauną prižadys) 
meilės spindulys, galy be meilės | 
viską griauna žiemos ledus ji su-i 
tirpys.’’ Taigi ir mes sušukime:' 
Į darbą visi darbo žmonės, juk lai-: 
kas jau a’ėjo galvą pakeiti ir ap-į 
sidairyti: koks mūsų rytojus lau
kia”

žangi Ir' p&tai ’lp 
trauks j svetamų tt^£ ' G 
būtu iinati ta Mtaft 
teligentai” taip elgias^*

pa-tpapuA įnriSjųu* į seimą Kadangi 
3?^* t lrlanoiw\oo cr'tT* IT*

rąfįjoBys sutari dėti po šimtą 
($100.00) dol. dėl bažnyčios ir į- 
žango* į bažnyčią imti po 15c. Da
bar pas mut> eina baisi kritika 
tarp lietuviu Vieni labai nori 
naujos, o kiti priešinas. Dabar 
[kur tik sueina, ar stubose, ar 
krautuvėse, tai daugiaus nieko ne
girdėsi, kaip tik kalbas kpie para

piją. Žinoma, kaip kas naujo j- 
vyksta, tai apie tą daugiausia ir 
kąlba. Kaip ten nebūt, bet laikui 
bėgant apsiprasim, tik vienas da
lykas, turbūt gerb. kun. J. Čap 
likui da nežinomas — tai vienas 
jo kolektorius, buvęs prie kun. J. 
J. Jakaičio, paskiaus pametęs, ar 
prašalintas—žmogelis, labai karš
tas laisvamanių gizelis; tokiam 
neverta būti tokioj vietoj. Jeigu 
reiktų, tai aš galiu prirodyti jo 
prasižengimus prieš katalikų vei
kimus.

Tai tiek šiuo tarpu.
Vytauto Sūnus

ttačje svetainėje, 7:30 vąt vakarę. 
Ma^pėkite risi nariai aarirtakti 
— ftitasime daug skvarbių ^ljrta| 
aptąrri^kaip apie kuopą, taip apįt 
apskritį-ir apie ri*ą organizaciją; 
reikės išrinkti delegatus į seimą |r 
pagaminti įnešimus.

Visi nariai, kurių duoklės užsi
vilkę, malonėkite užsimokėti, nea 
nepadarę to, būsite suspenduoti.

Pasistengkime iki šio susirinki
mo inors po vieną naują narį pri
kalbinti ir atsivesti Į susirinkimą.

Valdyba

šis klausimas yra gana svarbus ir 
opus, tai visiems nariams ir na
rėms vertėtų pagalvoti apie ši 
klausimą. Juk nuo kuopų pagei
davimo priklausys ir mūsų orga
no “D-ko” išleidimas. Taip-pat 
reikės pagalvoti ir apie atstovo 
siuntimą Į seimą. Taigi, brangūs 
broliai ir sesers 51 kp. nariai ir 
narės, širdingai prašau atsilanky
ti koskaitlingiausiai ir podraug

.atsivesti naujų narių prirašyti 
prie kp., nes naujų narių vajus, 
galima sakyti, kad jau baigasi. 
Taigi dar sykį sukruskime visi, 
pajudinkime darbininkišką dirvą, 
išdirbkime jąją gerai, nes Cleve
lando dirva yra plati ir neišdirbta 
kaip reikia -— nesutraukti visi!

ąavu 1
P.ue;t^8 — Aiiatfi: t
pad»inavų kęUft įįnksmų lietuvįš- j 
kų dainęl^ tris kartus j
atšaukti su dideliu rankų plojimu. ; 
Petrą* AJiitaa tori tf priftaitnes , 
majonų balsą. Jo motina yra a- 
pie 60 metų senumo. Ji netik tu- • 
ri gražų balsą, bet turi didelį pri- 
sirišimą prie dainų- 3) Antanas 
Kalvaitis kalbijo temoje Paikiaki 
Apsireiškimai. Jo kalba rišosi su 
smegenų fenomeną, ypač kas link 
sapnų, burtų ii* kitokių žmonių 
apsireiškimų, kas Akrono. lietu
viams buvo pirmutinė moksliška 
paskaita iš psichologijos.

4) Solo — Kur Bakūžė Samano
ta ir Sun Shine of Your Smile, 
dainavo Ona Valiukiutė ir panelė 
Verteliutė akompanavo jai. Pa
nelė Valiukiutė turi gana išlavin
tą balsą. Būtų gerai, kad ji daž
niau pasirodytų ant scenos. 5 
Duetas — P-lės Varteliutė ir Ona 
Valiukiutė. Nėra reikalo daug 
aiškinti apie P-lę Verteliut-ę. nes 
ji yra jau plačiai žinoma kaipo 
A krono pianistė ir vargoniukė. Ji 
daug pasidarbavo surengime šio 
■finksmaus vaakrėlio. 6) Balalai 
ka ir armonika. Nestebėtina, kad 
ir ajina kas vieną instrumentą, bet 
mūsų artistas grajino su rankomis 
ir burna. 7) Solo — Tykiai Ne 
inunėlis Teka : dainavo C. Stepo
navičiūtė. Iš priežasties ilgo pro- 
grąmp mūsų artistė nedainavo 
daugiau dainų, nors ji buvo at
šaukta iš kelių sykių. S) Kvarte
tas — daina: Pavasaris ir Džiugu 
Džiugu, išpildė keturios merginos: 
•Jonikiutė. Steponavičiūtė ir Lu
košiūtės. Jos tiek padarė įspū
džio. kad po dainų publika neri
mavo ir girdėjos klausinėjant vie
nas kito, ar jos nepadainuos dau
giau. Mat pub'ika pamiršo, kad 
dar daugiau turėjo kas būti pro- 
grame. Tuomet ' iebonas Cybelis 
nuramino publiką, prižadėdamas, 
kad jos ir vėl pau inuos priėjus 
progai, jei tik visi ‘jaus dailę, 
kaip tuomet atjautė. 9) Lošimas 
— Byla dėl Linų Markos. šį 
veikalą lošė gabiausieji Akrono 
vaidylos: Žemaitis, Taparauskas 
ir Mykolas Puzinas. Jie yra ži
nomi kaipo garsūs jnokdariai.Juo- 
zas Statutą turėjo rolę kalėjimo 
sargo. Apie ji nėra reikalo rašy
ti daug, nes jis yra gimęs artis-

Lai Dicv 
sergsti tuos jatmika ,;au- 

o pa-
klydimų, ir blogų dari'”

Sandaroku su vadavimas.

ST. OLAIK, PA.
2!‘ d. gegužio vakare šv. Kazi

miero parapijos svetainėj buvo į- 
rengras par. balius, kad išparduo
ti likusias prekes ir visas smulk
menas. nuo buvusio bazaro, kuris 

pradėtas jau net 16 d. geg. š.

TAMAQUA»H. 1
šioj kolonijoj kuditM *m| 

žinių rand*«i, ypatingai Wl| 
Hill, kur daugumoj* uEmb h 
tuviai — štai va
žinutė iššoko 3} d. fOg^Įfi W 
nai porelei auka k u 15 fietįgiM 
apeivedimo, tat gi ir stumtai ■■ 
antras vestuves... tik j*$ M 
nyčios, pasiėmė kelis nrarik^M 
.nusipirko gėrimų ir u*kw»t.J 
linksminos visą dieną ir i^{

TamaKves lietuvių Penas pui- 
ai griežė, publikos buvo mažai, 
rbūt. nad buvo padaryta įžan- 

Mat pas mūsų parapijo-

arsmama.

'iai : k

Be at 
bu. kad 
likas da

AKRON, OHIO.

ŠV. Petro Choras.

•i priėmė 
amei'.* a i

ir su kojomis, 
užsimokėjo į-

D. K. 
bet iš 
tą ga- 
mano, 
vėiki-

Taip, neperdaugiausiai, be*

dėliojimo 
neišlikt

didei; :spūc 
s parapij^r.ns.

L. D. K. Sąjungos 51 kp. 
rinkimas Įvyks birželio 11 d., 
vai. vak., liet. svet. Visi i 
ir narės malonėkite atšilau’
susirinkimą, nes šiame susirinki-^’ 
fne reikės išrinkti komisiją, kuriįtė klūpant prie Dievo stalo.

CLEVELAND, OHIO.

Vietinis

d., baž

ku-

;IM1 ftiukci-

Mūsų kolonijos įvairumai.

Daug tenka pastebėti “Darbi
ninke” iš kitų kolonijų korespon
dencijose aprašant apie L. 
Sąjungos kuopų darbuotę, 
Clevelando visai retai kada 
linia pastebėti. Kiti gal 
kad Clcvelande visai nėra 
nio.
neužilgo bus gana daug darbo, nes 
ant rudens rengiasi prie didelio 
programo. kurį išpildys L. Vyčių 
25 kp. — jauji yra ir užprašyta. į 
kuri apsiėmė prašymą išpildyti.

Susirinkimas.

syti: prie šios vienintelės darbinin
kiškos organizacijos — L

Vaikučių ėjimas prie sv, 
munijos.

G- gūžės 31 d. šv. -J

pasipuošę

ga 40c.
nūs yra nuomonė, kad būtų visur 
dovanai, tame yra didelis nesupta

is. Kadangi buvo šiltas vaka
rai svetainės durys buvo at- 

os ir keletas Sanclairės “inte- 
stovėjo už atdarų durti, 

ėdinus 40e. Įžangos. Apie 
atvyko iš Marijampolės 
kuris apsilankė j mūsų 

žinoma, buvo daug juokų, 
Žydelis pradėjo pasakoti 

sitikimus, publika klausy- 
t gardžiai juokėsi, o Saintklė- 
i* nteligentai" dar grūdosi ar- 
pric durų, kad išgirdus ir pa- 

inksmas juokingas kome- 
bet tuomet kaž-ka.s 
r “in*cligentai’’ li
ne: laitai pasipikti- 

atvti kas toliau

WORCESTER MASS.
LDKS. 7 k;mor>s susirinki

ELIZABETH, N. J.
Darbai pas mus kruta silpnai, 

dirbam daugiausia keturias die
nas. Dirbtuvių nedaug, didžiau- 
sa Singer Manufacturing Co. Ta 
pamotus nėra kur dėtis, nes Nev- 
Jerscy geležinkelio dirbtuvės ir 
keletas mažiukių vos tik kruta.
Dabartiniu laiku tarpe Eliza- 

ktr.'o lietuvių naujienų negirdėt, 
i’irm kelių mėnesių susitvėrė 
kompanija, po labai gražiu vardu 
r geram tikslui, būtent pigiai sta- 
y* i namus. Daugelis prisidėjo 
ric tos kompanijos. Tikėjosi, 
kari bus pigesnės rendos ir tt.. bet 
Raudžiai apsigavo, nes kamandie 
•iai sumanė statyti didelius moli- 
•■ius namus. Kol buvo šalta, atm- 
:!?. kad bus gerai, bet pradėjus 
inib-i kaitinti, pradėjo skilti ir 
imlias beisią griūti. Tai dabar 
tarpo kompanijos šėrininkų dide
lis nusiminimas. Tos komp. lyde
ris būt daug geriau tikęs, kad būt 
radėjęs dėl vaiki; zobovas dirbti.
• ne namus statyti.

SpeciaJ In*p«ctor

Abelnai imant šis veikalas labai 
puikiai nusisekė. Čia buvo daug 
.juokų, bet daug ir pamokinimų, 
kurie privedė, kad neapsimoka 
per tankiai lankytis po teismus.

10) Trio — Banjo, smuiką ir gi
taras. 11) Merginų šokis, seno
vės styliaus kostiumuose. 12- 
Lietuvių Himnas, kuri sudainavo 
Šv. Pe‘ro Choras ir publika.

Vakaro vedėjas buvo pats kle
bonas Cybeli:

už surengimą tokio linksniaus va
karėlio. Nekantriai lauksime ir 
daugiaus tokių pasilinksminimų.

žaibas

WORCESTER, MASS.
Birželio 2 d. buvo naujos pa

rapijos vakarienė, Šv. Kazimiero 
parapijos bažnytinėje salėj''. I’a- 
rapiįonų susir’mkp apie 500. Vi
si gižiai ir gardžiai valgė skanius 
vąigiu>. Apart Maigių buvo kai. 
bų, kurias pasakė abudu vietiniai 
klebonai ir adv. A. Mileris. Teip 
pat buvo ir kitokių pamarginiinų. 
Kaipo tai smuikos ir dainelių. Mu
zikantas griežė be gaidų, reiškia, 
senoviškai • lietuviškai; dainelės 
buvo jau atgyvenę savo dienas ir 
m t darkančios lietuvių kalbą, t 
y. mergaitės dainavo dzūkiškai.. . 
Bet ką padarysi! Kaip kas mo
ka. teip tas šoka.

Gerb. kun. J. Čaplikas jau pn- 
siėmė vargonininką ir kitą kart 
kaip aurenga kokį vakartį, tai ko-

Iki šiam laikui mažai kas žino
jo api< Akrono jaunimą, nes čia 
nebuvo sąžiningo vacta užjausti 
ki« k lietuviuką jaunimą, ^et daž
nai jie sutikdavo viljcą.jvies kai- 
■■ j'. Apsigyvenus ,'diliąi . gerb 
g asiškain vadui M. (/yijciiui Ak- 
*’»ne, jaunimas pradėjo1 lifp rožė 
žydėti sulaukus pavasario. Kle
binąs (’ybelis suorg&itfcavo šv. 
Petro Chorą, prie kurią priklauso 
iis.i gabiausioji Akrono Ijetuvai
riai ir lietuvaitės, kurie savo ga 
bumais švieėie lietuvių gyvenimą 
Anu riki Choro paaekmės d«u- 
riaUMia priklauso nuo choro pirmi- 
iiinko Juozo .Mtatnfoa, kuria eina 
inžlnierystės mokslą Akrono uni
versitete.

Cegužio 24-tą dieną šv. Petro ras jau jra4*tauo«.

D AUGUMAS nedapenėtų vaikų tėvų ne
turi nei mažiausio suratimo, jog jų 

vaikai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra r.edapenėti, patampa len
gvos aukos visokių ligų. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li
gas, kurios paima kas metai tūkstančius 
gyvasčių.

GEROVĖS skVRIUS
DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR j U • 
KŪDIKIU SVEIKATOS.

rėjo artimesniem* 
tai jie nepakę*d*W ta 
linksmumo psšsuhi 
kurie atvažiavę nusiveąi 
sius,’’ davė palaiminimą*, atvtdB* 
no, vėliaus, po viskam pareikšt*? 
vo atlyginimo po 50 dolerių. Atl 
.silygino, na ir po antrų vąstgvhl 
antras ir gyvenimas. Tik 
nelabai smagiai jaučiasi: ęią tįlTRi 
sumanyta turtas padidyt ir 
liniaras neduot ramumo, 
papratę, o dabar reikės 
gus, ne,s jau gal ir jie 
kad ne jie valdo Tama^uą, bet 
ra valdžia, kuri “laisvę” V*|iQ 
karštas galveles atvę4į|ta.

Darbai

šioj apylinkėj darbai eina ge
rai, dirbam kasdien, uždarbiai vi
dutiniški. Turbūt deltę ^jriR fil- 
nai, kadangi neužilgo pasibaigi* 
kontraktas — reikės atnaujtat, e 
Čia žiema taip pat netoli, tai f*| 
kia pasigamyt ant žiemos ketetai 
tūkstančių tonų anglies, nes 4.- 
saip gali būti; mat maintadai šą 
kaip žiūri — jie yra pasirengę 
ir visą žiemą būti be darbo, KM 
tik laimėti kovą; manieriai *ą|pb 
"Mums neužtenka atlygintai^ įįį 
mūsų darbą, me« statom MVO/fjįi 
rastis pavojun, o atlyginimo M* 
paničnas mainierys gauna tikMi 
į valandą: prie šių aplinkybių, H 
didesne šeimyna, sunku pragyven 
ti: valgis ir apsirengta)** tesu* 
"iis, rendos gana aukštos — turi 
m e ką nors daryti.”

tis-Tas

Ar jūs manot, 
kad visas trečdalis 
mūšy mokyklų vaiku 
būtų nedapenėti ir ne- 
damaitinti, jeigu jų 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau? 
gyb€s ligų?

Ar jūs žinot 
kad šios taip vadina
mos vaikų ligos galė
tų būti išnaikintos, 
jeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaiką jo paties 
gerovei ir gerovei ki
tų vaikų, kurie yra jų 
žaismių draugai?

aliuvinio 
užtenku

imą prašali- 
uclru yru uau-

nbuoliOHė arba 
būti ,tuo<la-

Ir kad
flėsenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaikų, pa
rodė, jog Eagle Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
gydant tokius vaikus, 
nes jame randasi” maisto 
dalykai, reikalingi prida-* 
Irimui ^vikrios sveikatoj

norit jfaut dykai nurody
mų vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nedamai- 
1 i n tas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maistą jam duot 
išpildyldt sekantį kupo
ną, ir prisiūskit jį mums.

kūdikiui :iu- 
iH-i jokiam faidi- 

šit.ini dalyku).
pripratinti

■ \urbu y

THE BORDEN COMPANY 
V«rd««'RaiWlnf

KUPO1TAJI
Pažymžkit katrą Literatūrą Ntfrif

PMUjfano Valgiai XMIHU
gnotrukdjoe Xay*a
Vanda*

(lauuaaiat

ptrŲiivji metui yra 
:i'l>i:i irj \'•niurni |>ri-

■ kurj pilimi )M>r M-
• •"ių. .Muistąs,

.’iniŲ stipriu’ kiiultio Ir vIMrlm* ko-
Ika-. imi i-t inirns ir tuo

in-,>.i i>ntl Honlrn’i- En«le 
diiiiKiuii k«l)> <*> moti) m<»- 
itvi<|,-.j,,. (lydytojui

iiluol.-i Kiurio Bruttd dolto. 
k;id IN MiiucuM. *vl<xns. lengVHl padu- 
lomus : rloiiirvnl suvlrSkomus.

.Sknit/;i. »«(«« «!**«*<
MnrifC ir /mm *MIMl

Yra žmonių ir neblogai paritai 
rinčių, beveik kiekviena* tufi M* 
vo stubelę ir d* keletą ■aataiia 
Tik bėda pas mus — tai atoki 
švietos. Pareina keletą* auart*^ 
“Garso-’ ir “Darbininko.” Irtk 
4ik pareina, kad čia yva 8. L. B 
K. A. kuopa ir L. D. K- S. kuopt, 
kurių organais yra viiiuj* tainit 
’aikraščiai. Gi prie dabartinį 
aplinkybių, čia viako gali b$ti 
nes atsiranda visokių minčių i 
pl*>nų: po poros mėnesių žada b* 
t i "ana didelių perversfllių.

Pagyvensime — pamatyrim*.

JEI JUS JAUČIATĖS 
ris, irovAiafcs a i

Non virtų »ykj jau nu g 
ceptal 'kuri* sųteikU i 

čfanu pclengTtaimą į I 
dienų

Musų skaitytojai nuslMeM* 
ję. kad daug tūkstantių stfpo* ir 
Įmonių vartoja tas gyttaato i*

knd sutelktu, tom? ryth>nW*te btMy* 
jei jųx Jaučiatės mlvatf**, atlMU 
nieko negalite veikti, Jųa tĮpaįįg ĮĮ| 
s-trlakote. kaip pr*ttat fts 
juostis geriau. Jer juaų d*tta*taj 
nfru utsakęn jų <M Jūsų. Ufc 
pnx saro apdekorig ir gatfkHą VM 
Jom vadtaaal Nm*-T«nm. J** 
Ūmo* avrt<ul ir Jya gaųaltF M VM 
mėnesiui apie oi tl.OO. Nuga*TadŠ3

sUiMių.
Atbw<lavoJi» ratMtoą* 
nnokitlniu* ttrrnm tr rtlMkl* JMI 
Imi ilhle* Marute*. N*t*-T***f 
kln inulirtių. at^vietlpnntj 
niirtlt*. koolatfal ėjlm* tart, i

ini-ni..)i ju- >»M»Ja Wf*nl ir lwkafM i *N< 
ir Jo* JiHKltėM knlp nauja* • 
kcllie* <ll«*na.«. IMIrbėjal

kor1U4 ■afurttjh *tr



NĖS ŽINIOS
Įp ---- 1---------
ĮUETUVIAI BIZNYJE

’kla, kuri nuo seno bu- 
MB Įsteigta senoje “Darbinin- 

•‘buveinėje po num. 244 W. 
pBroadway, buvo perėjusi į sve- 
hjtimtaučių rankas. Dabar vėl 

į lietuvio rankas. Ten 
gBfimadžieriauja Perniekus.

t LIETUVIŲ APTIEKA
I’ So. Bostone atsidarė nauja 
į;lietuvių aptieka i>o num. 617 E. 
|-Broadway> po Imperini The- 
rBtife. Ta aptieka vadinasi 
|Flood Sųuare Pl.arniacy. Aj> 
t tiekos savininkai yra. Jonas 
[ Kasparavičius ir J. C. Grilevi- 
£ čius. Jonas Kasparavičius yra 
[ brolis senokai So. Do>tone be- 
L sidarbuojaučio dvntisto Miko- 
F lo V. Kasparavičiaus.

NUSKENDO

į. Praeitą sekmadieni C 
Į upėje nuskendo brn 
t lietuvis Arlauskas, a 
|i. kos metų vaikinas.

rn-les 
■Lionietis 
ttuonioli-

tanieji pamatę nelaimę, nrnno- 
kėdami plaukti, pasileido ieš
koti pageibos — pranešė apie 
atsitikimą Harvardo universi
teto studentams, kurie sukru
to ieškoti ir rado Arhu>ką jau 
ant upės dugno nebegyvą.

turėti metuose bent porą kon
kursinių temų, t. y. redakcijos 
štabas arba centro valdyba nu
statys temą ir paskirs vieną, 
dvi bei daugiau dovanų už ge
riausius straipsnius toje temo
je.

6. Daryti rudenį kokių trijų 
mėnesių naujų narių ir*“Dar
bininkui” skaitytojų priraši
nėjimui vajų; nariams bei skai
tytojams, užsimokėjusiems už 
visus metus iš kalno, duoti a- 
pie dolerio vertės dovanų kny
gomis.

7. Kadangi “Darbininke” y- 
ra daug ir gerų Įvairaus turi
nio knygų, tai pageidaujama, 
kad ateinančią žiemą, kuopos 
parsitrauktų tų knygų ir ren
giant vakarus duotų prie Įžan
gos už tiek knygų kiek už. tikie- 
tą yra mokama; gi centras tas 
knygas kuoopms turėtų par
duoti be jokio pelno.

8. Reikalauti, kad centras 
siuntinėtų laiškais kuopoms 
tikslias atskaitas, kurios paro
dytų aiškiai iš kur kiek pinigų 
Įėjo ir kur ir kam kiek išmokė
ta. taip kad kuopos žinotų vi
są administracijos judėjimą.

9. Pasvarstyti p. Vieraič-io 
pakeltą klausimą apie ūkio 
pirkimą ir siekimą prie darbi
ninkiškos prienlaudos Į sutei
gi m o.

t 19. Ruoštis prie vakarinių 
koperatyvių kursų steigimo 
atvinančią žiemą.

kalbėjimai ir raginimai pirmą 
gegužės viešai eiti demonstra
cijas, komunistus užklupo po
litinė policija, gusarų ir poli
cijos rezervo padedama, ir su
ėmė. Nakties tamsa ir budri 
sargybos akis davė progos di-; 
durnai komunistų suskubti i

ksniai juokaudamas, slankio-. 
ja bažnyčios pasieniais, kartais { 
net pann.'dų metu, ir trukdo 
rimtiems žmonėms melstis. t 

Beikėtų tatai šalinti, kam ' 
dera rūpėti šis dalykas. Ir pa- i 
tys jaunuoliai ir kiti **flirtinin- • 
[kai" turėtų susiprasti!

sisklaidyti. Bet pridėtomis pa-! 
Į NEGRAŽŪS ELGESIAI
l ŽASLIAI ('frakų ap.-k.) š. 
bu. balandžio 2J d. Ėą.-iii?
(buvo šv. Jurgio atlaidai. A"-'

stangomis sulaikyta 40 su vir
šum komunistų. Sulaikytąją 
tarpe yra viena lietuvaitė stu
dentė, vienas žydas studentas! 
ir Vienas pašto valdininkas. Ii-j

Suimant
da.i niuinkai. žiaonia.
u rnrinkm iš '

jaiiuima

Šiam. ;;nZ' čnič

NUŠOVĖ IR PERSIŠOVĖ

> TVellesley High Scaool du 
2 mokiniai, vaikinas Sterling 
£ Mils, 18 metų, o mergaitė Pris- 
3. cilla Amirou, 15 m., buvo labai 

susidraugavę ir žadėjo tuoktis, 
-y.bet tėvai pasipriešino, tai jau- 

nuoliai susitarė antradieny at- 
§ sisveikinti, išėjo i paskirtą vie- 
£ tą Į girią ir tragediškai atsi- 
Ksve i kino — vaikinas nušovč 
fc^giną ir persišovė .-avė. Mor

ta jau mirus, o jis ant mir- 
ti-es patalo be žado.

REIKALAUJA $320,000

£ Camhri < 1 g i a u < m a. j f
Quinn Įteikė mie<o 

jį prasimą .$9.19.090 dėl ka: kurių 
g gatvių praplatinimo ir paeeri- 
f nimo. Praplatintos gatvės bus 
^Cambridge. Court ir Boston, 
ą Bolvoras eis per vadinamą 
> University City, per W‘'<t Bos-

ton tiltą ir tada Main ' 
i way i SomorviLi.

ĮNEŠIMŲ komisijos 
SUSIRINKIMAS

Rep.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Mic- 
del 
de- 
su-

KOMUNISTAMS NEPA
VYKO

Balandžio 29 d. Lietuvos ko
munistai buvo susirinkę 
kevičiaus slėny pasitarti 
paruošimo komunistinė-
monstracijos 1-ą gegužės. Į 
sirinkimą buvo atvyko no vien 
iš Kauno, bet ir iš kitų Lietu
vos vietų drąsesnių komunistų 
šimtas su viršum. Kad apsi
saugotų nuo valdžios akių, ko- 
munstai susirinkimo 
<irinko Mickevičiaus 
toliau nuo miesto, ir 
visų kelių sarerybas 

.rč-jo griežtai budėti 
j laiku susirinkimo

PIRK

IEŠKAU VARGONININKO,

NAMAS ANT PARDAVIMO

do literatūros. Draugi 
ratūra buvo iiciiia./a :.- 
Įvairių iš So 
klaniaci.ių ir 
laikrašėių. 
susirinkimui
nistinės jaunuoli'.ei."•> 
nio komiteto ;ii>‘lOv;;<. 
tuosius betardant y 
kad su.-irinke.:: or 
k o m u n i s t i n ė s Į a u n u o 11 
zanizacija. Be kon:'
literaturo< pah 
tiniais obalsiai 
t.

i šill
MILLER’S
DRAPANŲ KRAUTUVĖ
VISOKIŲ APRĖDALŲ

S PADĖKAVONĖ
Mike Blnls,

MIESTELIS, ŪKININKAI IR 
PAVASARININKAI

POCIŪNĖLIAI 
vals.L Mle 
kelio, 
tos

Pine ITlIls Rt.
: “Dėkui Tamstai 

p. Žukaiti, už jūsų stebuklinga! sutaf- 
syras žoles, kurios mane sveiku padar# 

. Turėjau vidurių didj sukietėumų. skP 
■S '■' i<> r: 
L I tinus
L'ko vn'gyri nenorėjau, i>et kaip aš sn- 
y i naudojau jūsų žolių du pakeliu No. 
ė ! 3O5A, tai las visas nesmagumas nuo 

nanęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gul kreiptis pas žukąifj su negerais vi

NEPRALEISK NAMŲ SAVININKAMS
-renj :? Sėitnynų 15 kaniliarių namą su Lietuvis karpeoteris, [>ent<>rhis ir bil- 
vį.Siiis ■ inprovementais. [inikiausioj Darbą ntliekn sąžiningai ir nl
<>j l'oinb-: :>n-kė tik ’H.'.MM). SI.- prieinamą kainą. JOvipiis: .1. TAUV- 
•*) ne.u*. V. 1\ AS.:‘.U; \V. Brvu<lw;i\. VIS. 2-42 \V. l-'ifth Jių-ąT. Seuth B<»M.»n, 

S-.. M. V1Ss.. f (S.-JtiIv-2.’>)

ž TEL. Sa Boston 0506—W.
j LIETŲVYS DANTISTAS j 

A. U KAPOČIUS į 
į 251 Brottdway, So. Boston j 
j (“Keleivio’’ name) į
įOnao Valandos: nuo 9 iki 12, n»M> j 
j1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare.'

Seredomls nuo 9 iki 12 v»L diena I 
j Sonatomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedfl Į 
j įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti;' !

DR. A. J. GORMA
DAKTARAS J. LANDŽIUS |w

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston Mass.

Tel. So. Boston 0823 
L1ETCVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

42& Broadway? South Borto# 
(ifūo ralattdot:

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:84 
iki 5 ir uuo 6:00 lk‘ 8 vai. vakare 
Ofisas uždarytas suba»os vakarai* 
Ir nedCldienlalt.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 iki 11 ryte. 1 Iki 8 po pietT 

7 Iki 9 vak.
889 Broadway, So. Borto®.

 T»L So. Boston 2881.

Geriausios rūšies tavoras: 
tįsios kainos So. Bos-

.. .. V4„ prikelt.” Atsupk 10c. 
’&;o sausi visokirj zonų ir kuyŲŲ katalogą 
§> i Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
į 449 Hudson Avė.. Rochester. N Y

S. BARUSEVIČIUS
LlPtnvISkas Graborins, balsamuoto- 

I Jas, Real Estate Ir Public Notaras, 
i 343 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

mo. nak

NAUJANYBE!NAUJANYBE!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

i.NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIŲ B
TIESIAI Iš LIETUVOS.

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centu

jokios organizacijo 
kraščius

žydelių rankose. 
susiprato 
pala Ikon ;

TeL Bo. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
GoUa*a nuikalbeti ir lietuvliM 

oruo valandos: Rytais Iki & v«L
Po pietį) nuo 1—1 
Vakarais nuoC—B 

6M B. Broadway, Bo. Borto®

16 METŲ SOUTH BOSTON®

D R. H, S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Broadw*y, So. Borto®
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 y. rak.

tc<
tiškon ergan.zacijon. Tikaina 
-i. kad netrukus prablaivė 
šios apylinkės paadngė.

MILLER'S
261 WEST BR0ADWAY

Tarpe C ir D Gatvių 
SOUTH BOSTON. MASS. š .2g)

a ■ kas

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

%V. JONO EV. BL. FABELP.
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba, t

539 E. Seventh St., So. Boston, Mani, 
Telephone South Boston-U16-—J.

Vlce-Pirmlninkas — .1. Petrauskas, 
250 Gold S t., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — J. Glineekls, ’
5 Thomas Pk., So, Boston, Mass 

Fin. Rištininkas — M. Seikis,
40 Marine Road, So. Boston, MSM, 

Kasteriąs — A. Naudžiūnas,
885 E. Broa<lway. Ro. Boston, Mas® 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laike susirinkimus kas ttė> 
čią nedėldieaį kiekvieno mMesto. &rt 
valandą [>o pietų, parapijos salčj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mana.

DK-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS RVO,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. ZICMenC,
2Q3 W. 3-rd St, So. Boston, Mass, 

’ice-PIrm. — A. Janužonienfi,
1420 Coiumbia Rd., So. Boston, Mase 

rot. Ražt, — O. SiaurlenO, -
443 E. 7-th St., So. Boston, Masu,

’in. Rašt — J. Keys,
115 G Street, S«. Boston, Mass.

žd. — O. ~ - - -
105 6-th 

'varkdarg
164 6-th .. ..

iraugijos reikalais kreipki t €s visados J 
protokolu raštininkę. Draugija laiku 
savo susirinkimus kaa antį} trtarnte* 
ką kiekvieno m&neslo 7:36 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass.__________

iV. KAZIMIERO R. K. DBJM
VALDYBOS ANTBA1AI

?lrm Įninkąs — J. Jarofta,
225 L S’reet. So. Boston, Mass.

7!<®-plrm. — J. Grnbinskas,
157 M Street So. Boston. Mas®, 

Crot Raštininkas — A. Januionla,
1428 Coiumhia RaL, S. Boston, Masi 

i-'tnlnsą Raštininkas — K .KMHrts;
8 Hatch Street So. Boston, Mas® 

iždininkas — R Svagždya.
111 Bovren f t, So. Boston, BK 

Tvarkdarys — P. Laučka,
895 E. Flftk St. Sa Boston, Kaa® 

Draugijos reikalais kreipkite* vien* 
los J protokolą raitininką.

Draugija «*▼<> sustrnklmus laiko >4® 
oedCldlenl kiekvieno nenešto l-a« vai. 
po pietą parapijos saMM lasant®
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — T. ZslR-rka*.
514 E. Brosdvay. So. Boston, Maaa. 

VirE-PIRM. — PotIIsv Rnks.
95 C Street So. Bn<wton. Mass.

KLEBONAMS

iirį

P-
C:
a

EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
LIETUVIS ADVOKATAS

APTIEKA

r.VMUNĖLIAI — 4
liepos žiedai

< i

ntraŠn

“DARBININKAS”

South Boston, Mass.

DEL SUSIPAŽINIMO SU KOSTUMERIAIS PARDUODAM 
VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

- yra daugelio rūšių: tūlas puošia Nemuno, 
r kitų Lietuvos gražių vietų vaizdai. Kitos 

siu veikėjų, dar kitos su pa- 
.ariuomenės ir d. k.musu šaunios

-::; > i< i t c ti o j a u s, k a d 1 a 
-iųsklte ir pinicus. G; 
(stempomisi

PRANEŠIMAS

1

B

O-

Prenumerata: n'
I

VARGONININKAS
-Pm:

pa-

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄfon-

617 E. Broadway

£ 
£ s &

$
£

7%

<5

i
į BRIDGEPORT. CONN

PARSIDUODA 2 jų šeimynų 
su naujausiais jtaisimais namai, 
ir kampine ioi.is, šalę Lietuviu

£

$

So. Boston, Mass.
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