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mit (No. 534) aiithorized by tlie Ąct r 
of October G, 1917, on flle at .the Post 

. Offfce ęf Boston, MasflL By order of 
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Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spieskitės įvienin

telę darbo žmonių organiza- 
. cijų Amerikoje — Lietuvių

Darbininkų Sąjungų 3
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Nuo 4‘Eltos” gautas yra 
toksai kablegramas Kovo 23 
dienų iš Kauno:

“Kovo septynioliktą iš nak
ties 30 lenkų kareivių užpuolė 
neutralėj zonoj ant Širvintų. 
Apiplėšė gyventojus, sušaudė 
tris sargybinius. Delei to Lie
tuvos vyriausybė griežtai pro
testuos. Elta.”

DELEI BALTIJOS 
VALSTYBIŲ

SĄJUNGOS,

Latvijos Atstovybė Ame
rikoj Kovo 22 dienų yra pil
davusi mums tokį bevielį 
pranešimų iš Rygos, kurį 
Čion ir paduodame.

Klausimas apie sudarymų 
Baltijos Valstybių Sųjun
gos pasidarė svarbiausiuoju 
politikos klausimu visose 
Baltijos valstybėse. Latvių
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Organas Ąmerikos 
įt K. Švento Juozapo

Darbininkų Sų-goš* ■ • Uį 
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spaudos biuras priverstas 
apsvarstinėti šį klausimų 
kas antra diena. Vienas iš 
labiausiai prasiplatinusių 
latvių dienraščiij įžangos 
straipsnyje nurodo, jog šio 
klausimo svarbumas pripa
žintas yra ne tik Latvijoj,: 
bet ir kitose Baltijos valsty
bėse, neišskyrus nė Lenki
jos. Nors šiame straipsnyje 
nurodoma, jog Lenkijos už
sienių politika labiausiai 
kliudanti tokios Sąjungos 
susiorganizavimui, tečiau iš
rodo, jog susidarymas to
kios sąjungos, kad ir iš ma
žesnių valstybių būtų pagei
daujamu, kad tarp šių vals
tybių sudarius santikių išly- 
ginimą(in order to establish 
balana1 between parties, 
agreeing to union).

Liet. Inf. Biuras.
23 Kovo, 1921 m. ’
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Žemaičių Vyskupo kelio
nės uždavinys buvo, kaip 
Bažnyčios Kanonai reika
lauja, informuoti Šventų j į 
Sostų apie religinę ii’ politi
nę Žemaičių Vyskupijos pa
dėtį. Tuo tikslu jis lankė 
Šv. Tėvų, Kardinolu Gas
parai, Arkivyskupų Čeretti 
ir kitus.

Religijos atžvilgiu Vysku-
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pas pareiškė Vatikanui, kad —
T-X V W* T1 • ♦ ■*■ - *----- -----'*“ ------- "
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LIETUVOS INFORMACIJOS BIURO PRANEŠIMAI.

NUTARIMAS DELEI LIETU- paraleliai senai sienai iki 
VOS IR LATVIJOS ŠIENU (punkto pusi aukšly j e tarp 

IŠLYGINIMO. Ežerėnų ir Turmonto viso a-
------  pie 7,000 dešimtinių. To- 

.v ,, liau sena siena Kuršo iki ga- 
diynų is Kauno huį išskyrus pataisa Latvių 

nuo B. Balučio Lietuyos At- naufĮaĮ prįe Turmonto ir 
stoyybe yra gavusi tok} kab- Rvtscha apie 470 dešimti- 
legramų:--------------------- . įiiu. Perdavimas plotu vie-

. Lietuvos v Latvių sienos nį jdtiems kovo trisdešimts 
arbitražas užsibaigė. Lie- pirmg> Abelnai atiduodam 
tuva gauna Palangos ap- dvidešimts aštuonius tūks- 
skritį su A) kilometrų pajų- tančilis dešimtinių. Gaunam 
rao. ^JSauja siena ema se- dvidešimts tūkstančių. Šian- 
kanciu budu: juros Įjunktas LĮien atvyko naujas Rusu pa- 
4 viorstai siauriau Švento- L^tinys Mostovenko. ;Ak- 
sios, toliau į siaurycius iki seĮro(ias netrukus išvažiuo- 
Sventosios arti Kragiskio, ja ”
toiiau senoji siena ik Vege- ‘svarbiausioji šio praneši- 
rų. Toliaus tarp Vegerų ir mo žinia tat. kad Lietu_ 
Žagarės Latviams pereina vos Respublika jau vra pri- 
sklypas arti keturių tuks- Ujusi ie Raitijos jūros ir 
tancių dešimtinių. Toliau tur apie 20 kUomet^u pIros. 
pridedant mums Butkimų kranto. Tai-gi sveikinami, 
kaimą sena siena iki Zeime- Ura visi Lietuvos piliečiai su 
lio meridiano. Toliau iki nauju Iaimėjimu.
Murowany Poūiemon skly- . LieL Biura^

. pas apie ^keturiolika tuks- Kovo 24 a., 1921.
tancių dešimtinių Latviams __________ _
sykiu su Bruną viski’ ir Mu- 
rowanv Pouiemom Toliau DARBININKAI 
sena siena iki Aknystos ky- NESUTINKA,
sulio pridedant mums llsen-

, berg ir Ellern su apie tūką-| Rutdand, V^. -—Vietos ge- 
tantį šešius šimtus dešimti- ležinkalių darbininkai jiesu- 
hių iš Kuršo. Toliau Aknys- tinka, kad algos būtų ant 20 

‘tos kyšulis Latviams. To- nuoš. numuštos. Tas palie- 
liau sena siena iki aukščiau čia 200 darbininkų. Daly- 
ežero Suviek. Toliau mums)kas pavesta geležinkeliųdar- 
.iš Kuršo plotas su Stęnsee bininkų komitetui.

• . * ‘
• 1 •. 1 l

Bažnyčia Lietuvoj laisvai 
reiškia savo gyvenimų, jo- 
kių kliūčių nesutikdama. 
Dėl Lietuvos Vyskupijos po
zicijos, Vyskupas Karevi
čius pastebėjo, kad Vatika
nas, pavesdamas Lietuvos 
Episkopatų Varšuvos Nun- 
cijo priežiūrai, nieko apie 
tai nepranešęs nei Lietuvos 
Episkopatui, nei Lietuvos 
Vyriausybei, įžeidė tuo Lie
tuvos Valdžią ir visuomenę.

Toliau Vyskupas reiškė 
pageidavimo, kad visos Lie
tuvos Vyskupijos būtų ben
drai sujungtos į vienų Lie
tuvos bažnytinę provincijų, 
kad Vilniuj būtų įkurta Lie
tuvos Arkivyskupija ir kad 
Lietuvai būti} skiriamas at
skiras Apaštalų Nuncijus.

Ir Kardinolas Gasparai ir 
Mr. Čeretti pažadėjo visa tai 
įvykdyti, kai tik sutvirtės 
Lietuvos padėtis.

Prie tos progos Vyskupas 
buvo paklaustas apie politi
nę Lietuvos padėtį. Tų klau
simų prieky buvo pažymėtas 
Vilnius, apie kurį, Vysku
pui bekalbant, Šv. Tėvas ir 
Kardinolas Gasparai išsita
rė: “Taip, Vilnius, Jūsų 
sostinė, lenki} okupuota.” 
Tas prisiminimo faktas pa
žymi, kad pats Vatikanas 
mūsų klausimu jau. domis. 
Vyskupas gi, išdėstęs politi
nę Lietuvos padėtį, aiškiai 
pasakė, kad lietuviai nie
kad neišsižadės Vilniaus, ne 
tik, kaip religinio, bet ir po
litinio centro. Politiniu at
žvilgiu dar įdomu, kad Ar
kivyskupas Čeretti paklau
sė Vyskupų, ar tiesa, kad 
Lietuvos Valdžia atidavusi 
miškų turtų anglų žydams. 
Vyskupas Karevičius atsa
kė, kad Anglų koncesininkų 
grupė norėjo gauti 15 metų 
miškų ir linų naudojimosi 
teisę Lietuvoj, bet Vyriau
sybė tam nesutiko.

Bendrai imant, Vyskupas 
patenkintas kelione, kadan
gi ji davė jam progos Vati
kane paaiškinti Lietuvos re- 

i liginę ir politinę padėtį ir 
daug neaiškumų pašalinti.

Red. prierašas: Prie pro- 
• gos tūriui pastebėtų kad 

musų gautom žiniomis, įvai- 
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LINKSMŲ ’SV, VELYKŲ ̂ MALO

NIEMS L. D. S. NARIAMS, “DARBI

NINKO” SKAITYTOJAMS, BENDRA- 

DARKLAMS IR PRIETELIAMS.
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New York. — Rusijos 
biuras gavo iš ParvžiauB 
pranešimų nuo narių buvu
sio Steigiamojo Seimo apie 
tai, kad jie nepripažįsta su
tarties padarytos tarp An
glijos ir Rusų bolševikų val
džios. Tie buvusio St. Sei
mo nariai išreiškia didį nu
sistebėjimų, kad Anglija iš
drįso padaryti sutartį tada, 
kada tikrai demokratiška 
valdžia Rusijoj buvo ruo
šiama ir kada buvo laukia
ma bolševikų valdžios galo. 
Tarpe protestuotojų yra bu- 
vusis premieras Kerenskį ir 
buvusis Rusijos užsienio rei
kalų ministeris prof. Miliu- 
kov.

v •

S^Tautine Velykoms
__ ■?

Giesme.

Jėzau Kristaus garbingiausis
Avinėli tu tykiausis.
Teikeis, Dieve, ant žemės nužengti 
Kūną, būda žmogiškų priimti.

Išvysk, žmogau, nuodėmingas 
Kristus dėl tavęs meilingas
Alpsta, miršta ant kryžiaus prikaltas j 
Rankos, kojos ir šonas pervertas.

Jėzau, mums dangų atvėrei
Kančios taurę Tu išgėrei.
Kaltes, purvus krauju apmazgojai 
Tėvu mūsii būti nenustojai.

Puolam po kryžium prie kojų, 
Pagailėk brolių artojų. * 
Šaukiam,^meldžiam mes laisvės tėvynei, 
Visai šąliai ir Vilniui sostinei.

Kristau, Dieve, Visagalis, 
Tavo rankoj visos šalys.
Atkreipk ausį, o Jėzau nors karta 
Išgirsk mūsų meldimų nevertų.

Matai širdies mūsij norų 
Vengiam darbo mes nedoro.
Kuomet priešas mūs žemę apspito 
Vien ginams mes puolami kito.

Jėzau, dar kartų šaukiam,
Išganykie, visi laukiam. 
Vienas lašas Tavo Švento Kraujo 
Mūsų tautų atgimdys išnaujo.

Tavęs klauso jūrės vėjai, 
Pabugs lenkai niekadėjak 
Jei tik žodį vienų ištarysi.
Mūsų tautui sveika padarysi.

O
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VOKIETIJOS’ 
KOMUNISTŲ 

BURBULAS
SPROGO.

Berlin. — Komunistai 
buvo bėsukifą Hamburge. 
Buvo užėmę laivų statymo 
dirbtuves, kcletoj kitų mies
tų surengė ekspliozijas mie
stų salėse ir kitokiose val
diškose įstaigose, bandė su
kelto generalį streikų, ypač 
norėjo pakrikdyti transpor- 
tacijų. Bet tas komunistų 
sukilimas greit buvo pa
smaugtas. - Hamburge iš 
dirbtuvių išvyti, vadai pa
gauti. Hamburge buvo apie 
30 žmonių užmušta ir 28 su
žeisti. ’

________________ i

• numušė Algas.
Pittsfietd. — Popieros 

Crahe & Co. paskelbė numu
šami algas ant 10 ir 15 nuoš. 
irdo kovo 28. Tas paliečia 
1.500 darbininku.4»
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A. a. TAUTOS FONDO
GARBES .

NINKUL * 
Baltimore, Md, — Jąnoeg

i 1

Kardinolas Gibbons, prima
tas Katalikiškos Bažnyčios 
Amerikoje mirė ketverger

pietus. Jau iš vakaro bųyo . 1 
netekęs žado ir kuomet mirė | 
tai menkas skirtumas tepa* 1 
darė. Tuomet katedros var-' J 
pas paskelbė miestui irAjiv į 
sam pasauliui, kad vienus j 
garbingiausių pasaulio vei- . | 
kėjų-persiskyrė su šiuo avie? a 
tu. '

Laidotuvės bus kitų ket-. 1
vergą. Bus palaidotas ka- i 
tedroj, kur ilsisi kiti Šeši 3 
Baltimorės arcivyskupai jo J ' 
pirmtakūnai. . ■

Toje katedroje garbinga- 
sis i ■» . • . i"'

sis
tas, buvo vyskupu ir arei- \ 
vyskupu konsekruotas ir. pa-' į

1

UŽTARS VOKIETIJĄ.
Geneva. — Skandinavijos 

valstybės tariasi reikalauti 
sušaukti Tautų Lygos kon
ferencijų ir apsvarstyti Vo
kietijos protestų prieš ali- 
jantus.

galios birželio 30,1886 m, to* j 
j e pat katedroje buvo ap- ; 
vilktas kardinolo rūbais. / >

Kaip tik mirė, tai išsiųst j 
ta buvo pranešimai telegra- 
momis ir kablegramomis po 
visų pasaulį 100 vyskupų, 14 
arcivyskupų ir kitokiems 
Bažnyčios dignitarams.

Kai katedros varpas pra
nešė mirtį garbingo kardino- 
o, tai visose bažnyčiose 

Baltimorėj varpai ėmė gaus-

Visuose teismuose buvb - 
pertraukta darbai. Superior - 3 
teisme buvo pertraukta, dar- >AJ 
bas ir per penkias miliutas z 1 
buvo tyla. Majoras įsakė 3 
miesto salės bokšte skambiu- 1 
ti varpų 86 sykius, nes tiek i 
metii kardinolas turėjo. Pa-. 1 
skui įsakė vėliavas ant mies-r 1
to salės ir kitose miesfeį* j
staigose nuleisti »perpus, 3
kaip tai visuomet daroma, a
mirus žymiam veikėjui. •3

Po pietų iš visų pusių nuo. Ji 
visokių veikėjų ir nuo viso- W 
kių tautų ir visokių tikybų w 
išpažinMų pasipylė sujaus- S 
mo telegramos. * 1

A. a. Kardinolas Gibbons 
buvo lietuvių Tautos Eondo 
garbės pirmininkas ir jin y* 
ra aukavęs $100.

•A

I-

ANGLIJA PAVOJUJE.
London. — Lloyd George, 

premieras laike pokilio 
“ naujų koalicijos grupos 
narių ■ ’ pasakojo apie Darbo 
Partijos pavojų. Jis sakė, 
kad Darbo Partijos progra
ma _yra _grvnai socijalistinė 
ir ji gavus virsti tuoj pradė
tų vykinti savo programų. 
Tuomet dabartiniam surė
dymui būtų galas. Sakė, 
kad parlamente bereikia ke
turių nuošimčių padėti, kad 
Darbo Partija būtų didžiu
moje ir gailoje. Todėl, sa
ko Lloyd George, reikia tų 
žmonėms pranešti ir paaiš
kinti, kad gerai žinoti, kaip 
balsuoti rinkimuose, Jkum 
jau netolu /I

■ «

U. Gudiene.

i

rios tautos skundžias Vati
kanui lenkų neteisėtais dar
bais, ne vien Rytų Galicijos 
rūtėnai, bet ir Breslavo Ar
kivyskupas Kardinolas Ber
traną, ir Dancigo srities dva
sininkai ir kiti. Tai daro 
Vatikane didėlio įspūdžio ir 
prisideda prie to, kad lenkų 
barometras Vatikane nela
bai aukštai kyla.

(Kauno (tLietuva”)

ŠVENTOJO TĖVO AUKA 
CHINIEČIAMS.

Rymas. — Papa paskyrė 
200.00 lirų badaujantiems 
chinięčiams šelpti.

■ - • .................. fr

ATVYKO Į 
JERUZOLHLį..

London. — Anglijos kolo
nijų ministeris atvyko į Je- 
ruzolimų.

Advokatas—Notaras

F. J. KALINAUSKAS
414 Broadway, Boston 
(Viršuj Liet Pręk. B-VČ8 otlisbj 

Išdarome Sekančius Raftiiai 
Davlernasčius, Paliudijimus. 
Afidavifus, Pavedimus, 
Įgaliojimus.

Patarnaujame
Prie Išgavimo PasportŲ, 
Prie Pertraukimo Giminių l| : 

Lietuvos.
Prie Darymo Visokių Aktų, 

IghlioJimŲ, Pavedimų.
Patariame Apie /

Palikta Lietuvoje Turts, 5 ’ 
Parandavojimą Turto Lietuvoj 
Geriausius Budus Valiavimo į 

Lietuve.
Taip-uat Visokiuose Reikaluose 

Patartina Kreiptis Prie Mus. 
Patarnavimus yra • pigladslas, 

atsakančlnuslas ir telslnglauMas 
kų galima gauti.
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K ii iouth Učsfcn'o ntarnlnkals, 
-gal* ir subatomls. Leidžia Am/

^ukga J ' '•* '
* * ■ " " * r

ĮRpiBB imo>Ab /

iRBUANIAfr TbI-IVEEKLY P^PER. 
kUbllshedėvėry’Tues'day,’ TTitil'feday,' 

j aafi Saturday by St. Jobeph’s iIith- 
K - K-Cf ĄSBOCIATION • OK LABOR.
* SUBSCRipTIONRATES:

$4.00 
ĮfrdBoaton and suburbs ........... .$5.00 

lh»t*Įgn.Cduntrles yęarly ......,$5.00

"Kntered as second-class matter Sept. 
• 1015 at tlie post offlce at Boston,

MnM.Mun<Ier the ACt ot Mareli 3,1879”
- “Acceptance Jor ląaillng at speniai rate 

of poringe provided for in Sectlon 1103, 
Aėt of Oct, 8,1917, authorlzed on July 
J2, 1018.”
iimtioTMu.1 G||»|>1

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 

r gelbėti.

. >-•
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KO NEDARYTI SU 
PINIGAIS.

pinigai yra slidus daik
tas. Todėl priminimas būti 
sti jais 'atsargiai nebus pro

• .ialį Kaikuris gal pasakys, 
kad dabar ne laikas tokius 
patarimus duoti. Juk da
bar pas darbininkus ne kiek 
jų tesiranda. Kaip sykis 
tada k reikia žinoti ko ne
daryti su pinigais, kada jų 

' mažai tėra. Štai patarimų 
- pluoštas:
: J * Nepirk nieko be ko gali 

apseiti.
Atsikratyk rūkymo ,pa- 

eprotį. Parokuok, kiek tai 
piktžolei, sveikatai kėnks- 

~ mmgai, pinigų'išleidi per 
dienų, per savaitę,__ per mč- 

į . • - ■ nesį, per metus, 
t'.........................

L

V

[Ą

■ Kiek pri- 
klaŠčio darai nerūkantiems. 

Nei cento, neleisk laisva- 
"mąmškai, socijalistiškai, ti- 
kvbQ ir katalikus niekinan
čiai spaudai.

Neaukauk bedievių, lais- 
^amanių prakalbose. Ne- 
f a&kąuk tikslams, įstaigoms, 

r kur katalikų veikėjai nedar- 
buojas, kurių katalikų spau
da neremia.
/Nedėk aukos laidotuvių

* vainikams pirkti. Žydai 
nuo karo pradžios atsižadė-

. jo pirkti laidotuvėms vaini
kų ir brangių grabų, o tų da
lį skyrė savo tautos reika
lams. Darykime kaip žy
dai.

Nedaryk palikimų ’ nei 
broliams, nei seserims, nei 
kitokioms giminėms, nebent 

'* brolis būtų vedęs ar sesuo iš- 
" tękejusi ir turėtų po desetką 

’ Vaikelių, arba kadir mažiau, 
o juos leistų mokslam

: ‘ Nedaryk palikimų nei vai
kams, jei jie jau pilname-

* čiai ir neina augštų mokslų. 
“ Šitokio nusistatymo lai
kykis pats ir tame įtikink 
«avo. draugus ir pažįstamus.
»- J .. - -

PRANEŠIMAS. .
tl
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3i Visoms Laisvės Paskolos 
Stotims šiuomi pranešame, 
jx>g pienuotas paskolos sto
čių atstovų suvažiavimas 
Kovo 30 dienų yra atšaukia- 
mas ir atidedamas tolymes- 
niam laikui, kuomet jau bus 
atvykę visi naujos Misijos 
nariai ir bus jau gautas iš 
Steigiamojo Seimo antro-, 
etos Lietuvos Gynimo Pa
skolos patvirtinimas.

Lietuvos Atstovas Ameri
koje.

► 23 Kovo, 1921 m.
J

' ANGLŲ-RUSŲ
' : . SUTARTIS. „

Zandon. —“Cecil Harm- 
8worth, kalbėdamas val
duos vardu parlamente, pa
suke, jog Anglija pagatava 
pilnai pripažinti Rusijų. Sa
ke, kad dabar padarius pir- 

B Mįbinę sutartį su Rusija eis 
t politiškųsuteciik
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OHRYSTOS VOSKRiS
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yąsftrio 25 d. IJlų 1921-mų me
tų tnųąu pakviestą j ‘esperautinm- . 
kų sųHirinkitaų* Sekretoriuj gi ; 
ptLkyietime įpraneČČ, kad reikalų 
kepi ja posėdis bus trumpas,
Girdi, po tam gi būsim'svečiai ' 
mūs miesto garsaus skulptoriaus- * 

artisto, signor Gabrielio Dona- 
tų’s; gi delei to ir tas susirinki- 
mas, jam prašant, būsiąs jo stu
dijoj. Nupyškejau tęnai. Studi
ja—dirbtuvės kambarys buvo už
verstas stoVylomis; -užbaigtomis ir, 
dar ne. Šeii ir ten gulėjo kaltai, 
kūjai, piešiniai ir taip dar man 
nebesuprantami įrankiai ir, kaip 
pas kiekvieną daug-maž itąlą; ant 
vieno stalo gulėjo gitara ir dar 
kitoki muzikaliski instrumentai, 
keletą Įmygu ir laikraščiai. Ir ant 
žemų šėdynėlių, kurių daug buvo 
studijoje, sėdėjo jau keliolika y- 
patų. Gi signor Donato, nuėmęs 
man plošeių, supažindino su tais, 
kurių nebepažinojau. Viena gi y- 
pata, iš naujai supažindintų, kaip 
žmonės kalba, man įpuolė į akį... 
Buvo tai augalotas, šviesiaplaukis 
nuo norvegiško laivo jureivis-mat- 
rosas. Jojo gi pavardė man sa
kyte sake, kad tai yra ne kas ki
tas, kaip mano viengentis — prū
sų lietuvis •— Mat, * Drigmat-Drig- 
naitis (Vokiečiai gi visas lietuviš
kas pavardes taip perkeičia. Pa
vyzdžiui: Vanagaitis — Vanagat, 
Kasakaitis — Kasakat ir taip to
liau) . Prie to gi, jis kalbant drū
čiai paprūsavo. Ir... todėl ta 
mintis, kad jis yra mano viengen
čiu, spyrė mane ieškoti progos, 
kad su juom plačiau pakalbėti — 
kad dasižinojus, kas toks jis yra. 
Gi po mano atėjimo už pusvalan
džio laiko prasidėjo reikalų posė
dis; ir jis gi traukės trumpai. 
Po posėdžio, skulptorius ąiums 
-aiškino“ prnnmn kiekvipnos stovy- 
los, įrankių-įstrument!} ir piešinių. 
Po tam — muzika, dainos prie 
skambėsiu kanklių ir eilių dekla
mavimas ir gale to — užkandis. 
O kaip pas italą,- tai- ir vynueio 
nestokavo, nors ir prohibicija 
viešpatauja mūs šalyje, mat ita
lai visi yra vynininkai — patys 
pasidirba sau jo^ Gi vyno, tai len
kai ir airiai išmaukia po tris, ke
turias eėrkas; žinia: jie gertų ir 
daugiau, jie uolūs garbintojai Ba- 
ehaus, dievaičio girtuoklystės, 
bet sarmatinosi. Kiti gi išgėrė 
vos po vieną .čerką. O trys ypa- 
tos visiškai atsisakė ragauti to 
rašalo, kurs iš pradžių neva pa
linksmina ir .suramina žmogų, be : 
galų gale kiekvieną įstumia į pra
pultį. Gi ne veltui šventraštis 
sako: “Girtuokliai neragaus dan
gaus karalystės.” O patyrimas 
parodo mums, kad ir čia ant že
mės jiems yra vien tik pragaras... 
Tos trys ypatos: tai aš, vienas se
nas kunigas, daktaras filozofijos 
ir teologijos ir, o stebėsis! mano 
nužiūrėtas jūreivis. Tas tai jo 
blaivumas, dar daugiau mane pa- 
akstino arčiau su juom. susipažin
ti ir plačiau pakalbėti. IrT ar pa
tikėsite, dvasioje meldžiaus prašy- 

: dama .Dievo suteikti tos progos.
Ir, ačiū -Viešpačiui! maldavimas. 

■ mano nebuvo veltas — proga at- 
siradė. Šitai greta skulptoriaus 
studijos buvo studija teplioriaus. 
Tepliorius gi pamatęs, kad pas jo 
gerą kaimyną yra tiek daug sve
čių, paprašė mus apžiūrėti ir jo 
paveikslus. Įėjom pas jį pama- 
lonėtis gražiais šalyvaizdžiais ir 
paveikslas. Gi jūreivis greit ap
žiūrėjęs, grįžo atgal, mat, durys 
buvo tik per sieną — aš tą išvy
dus — užpakaliu jo. Ir be nei 
kokių nors ten ceremonijų, sta
čiai tariau: “Dovanokit man- 

' tamsta ir brangus vienaminti už 
drąsą, drąsi, gal įr nemandagu- 
mą, ar valia^sklaiisli jus, prie- 
kokios jūs prigulit tautos? Ir... 
ir kas tai reiškia, kad jūreivis ne
begeria, — yra pilningu blaivi- 
ninlcu-abstinentu ? Stebėtinas da
lykas! — Jūreivis blaivininkas!

Jūreiviai gi, ant kiek žinau, 
jei jau ne yra girtuokliai pilno j 
prasmėj to žodžio, tai bent, taip 
Sakant, kiekvienais jų gerai iš
maukia..’. ”

■ \
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patarle sako:’ kurio vežime ve* 
Žiuoji, to ir dainių dainuok — pa
sibučiuokime.’, Ir pasibuČiavom. 
J?ą tam įlakyiet& jis mūa pąą sa
vi, ir kuomi palijo, pavaišino. 
Pavaišinęs, kaipo dovanėles, da
vė kiekvienam rusui po gražią 
knygų ir kelioliką rusiškų laik
raščių. 6 it ipan taiporgi padavė 
vokišką, rusams nematant,—-mat, 
tada vokiška kalba buvo drau
džiama Rusijoj. Apdovanojęs 
mumis, pradėjo tvarkyti savo 
knygyną, tada tat pamačiau ja
me lietuviška knygutę: tMokin- 
tuvę Tarptautinės Kalbos,” sutai
sytą per kunigą Dambrauską. Iš
vydęs gi tą sušukau lietuviškai: 
‘Ar tik ne lietuvis jūs, kad lietu
viškų knygų turite? Irs Aki kaip 
gaila, kad ankščiau, neišmokau 
■tarptautinė^' kalbo’s Esperanto, 
kurios tai kalbos jūs mokintuvę 
turite. ŽiandieA ją mokant net 
čia belaisvėje daug draugų vien
minčių rasčiau.’ Jis gi aht to: 
‘O taip brangus viengenti, aš lie
tuvis.’ Ir puolė malinant kaklo... 
Pradėjom, karštai, meilingai, kaip 
broliai vienas kitą ilgai nematęs, 
bučiuotis. Rusai sužiuro. Jis 
jiems išaiškino kame dalykas. Ir 
jie tuoj išėjo. O mane prašė,, kad 
aš dar ilgiau pas jį paviešėčiau. 
Pasilikau.* Pradėjome šnekučiuo
ti. Aš gi jauk papasakojau mano 
sielvartas ir prisipažinau, kad ma
ne vien tik užlaiko dvasia keršto 
prie gyvatės ir, kad užsimiršus, 
dažnai labai pasigeriu. Jis gi, ro
dydamas Jėzų nukiyžiavotą, tarė: 
‘Brolau! šitai Jis mirdamas ant 
kryžiaus, nekeršijo savo bude
liams,' bet atpene' — meldės už 
juos, todėl ir garbingai prisikėlė.’ 
— Aleliuja! Aleliuja! — pakar
tojau aš. ‘Todėlei ir jūs,’ tęsė 
jisai toliau, ‘kaipo jo mokinis — 
tikras krikščionis katalikas, eiki
te Jėzaus pėdomis, o galiu prisiek
ti, rasite ramybę ir suraminimą, 
o net gal, rasi, ir laimę, jei ji 
ant žemės būna.’ Tie jo žodžiai 
mane labai sugraudino ir v'ien- 
kart pertikrino teisybėje. Puolęs 
ant kelių, pakėliau ranką ir. ta
riau : ‘ Prisiekiu ant žaizdų Ježaus 
nukryžiavoto, kad, ant kiek tik 
išgalėsiu, elgsiuos sulig jūsų pa
tarimo.’ Jis ant to atsakė: ‘A- 
inen!’ Ir kada atsisveikinau su 
juom, davė man dar tris lietuviš
kas'knygas. Būtent .-/Vadovėlį— 

; mokintuvę tarptautinės kalbos —
Esperanto, sutaisytą per poną Ti- 

■ jūnėlį, dabartinį * narį Lietuvos
Steigiamojo Šeinio ir redaktorį 
savaitraščio: ‘Tėvynės Sargo.’ 
Girdi, kunigo Dambrauskio yra 
labai trumpas—tai tiktai pirmie
ji bandymai lietuvių tame srity
je. ‘Katekizmą Blaivybės,’ kuni
go Saurusaičio, Amerikoje ir ei
lių knygutę: ‘Dainų Skrynelė,’ 
Adomo Jakšto, tai, yra, praloto 
Aleksandro Dambrauskio, kaip 
dabar žinau, garsaus esperanti
ninko. ,Ir davė antrašą draugys
tės esperantininkų Taškento. Gir
di, besimokindamas Esperanto 
kalbos ir besusirašinėdaams su es
perantininkais — įgyšite daug 
prietelių ir draugų net tarpe sve
timų ir priešų kitose srityse; prie 
to turėsit užsiėmimą; o ir durys 
viso pasaulio jum atsidarys... 
‘Katekizmą Blaivybės ’., skaitykite 
dažniausią, kad apsigynus nuo 
pagundos pasigėrimo. O eiles — 
tai yra daila: jos pagražina mū
sų visų vargingą gyvenimą. Prie 
to, rasi, prisiskaitęs jų, gal ir pats 
pradėsite eiles rašyti, juokavo jis, 
tai yra geras vadovėlis ir mokin- 
tuvė eilių rašymui. Turite žinot, 
Jakštas yra mūsų kogeriausias 
dainius-poeta. Rasi, gal vien tik 
Maironis su juom gali susilygin
ti. Gi apleidęs jį aš elgiaus sulig 
jo patarimų. Ir, ačiū Viešpačiui! 
todėl dar gyvenu iki šiai dienai. 
Matote tamstele, kad ne tas. rusų 
Chrystos Voskres, nebūčiau susi- 
pažindinęs su mano patarėju ir iš
gelbėtoju, gerbtiamu kunigu Jus
tinu Pranaičiu -^- Apaštalu Tur
kestano. Per jį aš patapau pil- 
ningu blaivinuiku-abstinentu ir 
per jį man atsivėrė durys viso pa
saulio. Pavyzdžiui: sustojo mūsų 
laivas prie šio miesto /— parašiau 
atvirutę Universalūs Esperanti
ninkų - Asocijaeijos. delegatui, pro
fesoriui Enrikui Hetzel’iui, ir jis 
mane suvedė su šio miesto espe
rantininkais. — Visur randu prie
telių ir draugų, ų įdėtai A per Ps-
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genčių, kaip kad Šiandien jomis 
autikaū. Todelei kiek, karpą pri- 
eimena man mano nelaiminga' su 
iiedcjinū, kalbu ui joe ir sielą dV 
džio sūnaus Lietuvos ir karžygio. 
Kristaus garsaus mfoijoniėrįo 

. Turkestano,amžiną atilsį kunigo 
Pranaičio ‘Ąniolas Dievo.,. ’ w 
Tą taręs, nutilo,.“ bet ir vūl paks- 
Ję gitarą, pradėjo skambint ant 
jos, ir... prie garsaus visų ran
kų plojimo (visi jau buvo Čia), iš 
jo lūpų garsiu baku lietuviškai 
išsiverš šie žodžiai; z . ,

: ' ' • - *' , *' - -
Bažnyčia Kristaus didvyrių pilna 

’ Per amžius buvo, yra ir bus;
Jųjų Jut suteik’ kiekviena tauta; 
Tarp jų. ISvisi Ir lietuvius.

. Sitai nepėrsenal vienas IS jų 
(Didis jis įhokslo, dievotume) 
Prnttiints Turkestano Apaštalu 
Mirė garsiam Petrapylė.

t
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imngUH viengenti|U? čūktelA 
au aš, ir pratieeiau “jam vėl ha- 

vo dešinę, Jis ’gi< mandagiai 
spausdamas, ją tuo kartu pridėjo
• >rie savo lūpų..Ir po to gi tarė:

link blaivybės brangi vien* 
gėnto ir, Vieftminte, tai truputį il
goka istorija.”Papąsakokite, mel- 
t iKau aš» nors trumpais bruožais, 

Gerąjį’ ant to jią tarĄ irtęaOp* 
aus šiajs žodžiaisi.‘‘Laike bau 

siosios kares tarnavau/, vokiečių 
kariuomenėje. Ir kada rusai per 
didžiąją .Lietuvą įsliverže į Prūsus, 
vienam mūšyje visas mano batali- 
jonas įpuolė į nelaisvę. Nuvežė 
mus, po plynių... į galą pašau
to — į Turkestaną, Azijoj—mies- 
;ą Taškentą. Nelaisvėj iš pradžių 
siaip-taip vargau. Bet... bet tas 
neilgai truko — už dviejų mėne
sių laiko gyvenimas mano nelais
vėj virto pragaru. — Sužinojau 
nuo naujai atvarytų belaisvių, 
kad mano sužiedotinė pražuvo 
baisia mireia.. — Mat, kazokams 
sustojus jos kaime, pas jos tėvus 
apsigyveno laikinai jų aficierius- 
karininkas. Gi laukinis ir žiau
rus kazokas-karininkas pamatęs 
gražią mergelę, griebe* ją pabu
čiuoti. —- Jinai gi, atsilygindama 
jam už gašlų meilinimąsi; > kirto 
taip, gražiai... jam į veidą, kad 
jis, kaip ilgas atsigulė ant že
mės... Tas ‘užmokesnis’ labai 
suerzino kazoką — jis pašokęs 
stvėrė revolverį. Bet drąsi ir drū
ta mergina ir vėl kazoką perga-, 
Įėjo —- su pagaliu jam ištrenkė re
volverį iš rankos. Jis stvėrė kar
dą, ir nukirto jai. pirštus dešinės 
rankos. Pagalis išpuolė iš jos be 
pirštų rankos. —.Karininkas al
pstančią perbloškė ant žemės ir, o 
baisus atsiminimas! spardė ją 
kaip kokį šunį, taip ilgai, pakolei 
pats nepailsd. Po to gi, pusgyvę 
paliepė kazokams pririšt už ran
kų ir kojų prie keturių arklių ir

• 'Sudrasky th—jurininkas 
perveriančiu širdį balsu, sudeja
vo ir staiga nutilo. Žvilgterėjau 
jam į veidą,—buvo išblyškęs kaip 
kuobalčiausia popiera; lūpos už
kąstos drebėjo ir iš akių ritos 
kaip perlai ašaros; ir tik staiga 
griebė ant stalo gulinčią gitarą ir 
ant jos atsirėmė. Žiūriu, — gi 
jis šliejas — alpsta. Greit stvė
riau indą su vandeniu ir įpyliau' 
jam į burną keletą gurkšnių. Tas 
jį tuoj atgaivinu — jis išsitiesė ir 
laikant rankoj gitarą, tęsė savo 
pasakojimą toliau šiais žodžiais: 1 
“Dasižinojęs apie šį baisų atsitiki
mą, ką-tik iš proto neišėjau. Bis- 
kutį aprimęs, mąsčiau ką daryt. 
Be jo man gyvenimas atrodė be
tiksliu. Keletą kartų norėjau nu
sižudyti. Bet vienok mintis kerš
to ir atmonijįnio. už mylimą bran
gią, kaip tai/'is sulaikydavo ma
ne nuo patzudystės." Vienok tas 
mažai pagelbėtų—baisus tas nuo
takis vis viena mane stūm-ė į pra
pultį — mat, kad pasimiršus, pra
dėjau baisiai gerti. Ir žinia, ta 
baisi girtuoklystė,' kaip kad kiek
vieną, taip ir mane, rasi, senai 
jau būtij pakišus po žeme... Bet, 
ačiū Viešpačiui! man atsirado iš
gelbėtojas. Buvo tas taip: Pir
mą dieną Velykų, nors pardavinė
jimas svaigalų ir buvo uždraustas, 
skubinaus Į Bachuso šventyklą — 
į lindynę, kad joje pasigerti. Pa
keliui sutikau tris rusų kareivius, 
belaisvių sargus; • jie tuojaus: 
Ohrystos Voskres! — Kristus Pri
sikėlė! Ir sieke mane bučiuoti. 
Aš gi apie tą rusų gražų paprotį 
žinodamas, šiaip taip atsakiau: 
‘Voistino Voskres!’ — Ištikrųjų 
Prisikėlė, ir pasibučiavau su jais. 
Po to, jie klausia, kur aš einu. 
Sakau: išsigerti. Tas gerai, jie 
sako, bet vienok pirmiau eikime 
su batlušku pochrystosovatsia; 
girdi, tai labai geras ir prakilnus 
žmogus. Einame. Ir už kokių 
dešimts, penkiolika minučių lai
ko, rusai, sustoję prie vienų durų, 
pabeldė į jas. Durys atsidarė ir 
ant slenksčio pamačiau katalikiš
ką kunigą. Rusai gi išvydę jį, 
saliutuodami, tarė:‘Chrystos Vos- 
kr.es!—batiuška.’ Jis gi-atsakęs 
‘VoistTno. Voskres,’ pratiesė jiems 
savo dešinę,' ir pradėjo su jais 
bučiuotis. Pasibučiavęs su jais, 
man ir-gi pratiesė dešinę ir tarė 
vokiškai: ‘ Nojžs pas jūmis vokie-

-.1.*.. i.. . .. . . w .

Jam neb’rupėjo turtui šie svieto
— Mylėjo Dievų ir artimų — 
Bėgo į Rytus prie darbo kieto 
žmonijai skelbti Kristaus mokslų.

Ir nors tai karštas lietuvis buvo '
— Mokslų, pagelbų teik6 visiems; 
Jame skirtumas tautysčių žuvo,
— Tarnavo Dievui ir artimiems.

Už tai net niusų tautystės priešai 
J j j j ilklžiu vadi n’ lietuviu,
O net gi ir lenkai, ir tie viešai 
Stato Pranaitį tarp didvyrių.

Per visus amžius jo vardas gyvuos; 
Rasi, bus jis šventųjų tarpe — 
Sūnūs tas didis lietuvių tautos — 
Vytis Kristaus,—Bažnyčios žvaigždė...

MARE PUODŽIŲ NJUTE

Į VIEKSNIECIUS 
AMERIKOJE.

kaip
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f ant to, mei- 
ImgaiNjusišypšojęs linktelėjo gal- 

‘Mi estas litovo de 
Prūsų lietuvis11 “OPrusiol“
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mytinsje .salėje. Malonėkite vist nariai 
pribūti, nes daug randasi svarbių ret-

9• kgjhjf Mųs| ūždągfiia tart ?jm&
< Nedarbas. * kiekvienas nurys ktžlvestiimėpi ndfS \

——— , po vlenpnapjiį «ar|.Šin:8U8|rlpkiiim
. JS kitą kollcmljų nors, retkarčiais Ir ^flrailytl prie* 87 kuopus.

Jau antras mėnuo, 
užėmiau Viekšniuose klebo
no vietų. Klebonavimas ši
toj parapijoj surištas su ne
mažais vargais ir daug rū
pesčiu;—Karo metu Vickš 
nių bažnyčia, kurį buvo vie
na puikiausių Žemaičiuose 
šventyklų, tapo nudeginta. 
Prisieina atstatydinti. Nors 
parapija' didelė,* parapi joną: 
geri ir duosnūs, bet labai 
nuvarginti. Reikia primin
ti, kad šitoje parapijoje gar
siųjų bermontininkų papil
dytos didžiausios orgijos. 
Per Viekšnių parapijų, per 
keletu dienų ir naktų su
pliekti bermontininkai smu
ko atgal baisiausia žmones 
piešdami ir žmogžudystes 
papildydami.

Tad vardu Viekšnių nu
vargintų žmonelių drįstu at
sišaukti į viekšniečius ir 
šiaip gerus katalikus Ameri
koj, prašydamas paramos.

Kad' atstatyti mūras, už
dėti stogas, indėti lubas, 
grindis, langus ir duris, tai 
atseis arti 200.000 auksinų. 
Šiurpas ima, kai pamanai, 
kad nuvargintiems darbi
ninkams artojams reikės to
kia suma sudėti. O darbas 
reikia pradėti. Nes/Įikusis 
mūras ir medžiaga genda, 0 
koks nepatogumas dabar. 
Žmoneliams reikia vargti po 
sopa, kuri nelabai tepriden
gia nuo vėjų, lietaus ir snie
go*
' Broliai ir §esers viekšnie- 
čiai Amerikoje, laukiame 
jūsų talkos.

Viekšniuose turime pro
gimnazijų ir keletu pradinių 
mokyklų.

Šį atsiliepimų rašau ryte 
iškilmingos lietuviij. tauta: 
dienos vasario 16 d. Tai 
Lietuvos ' nepriklausomybės 
paskelbimo šventė, ITž va
landos bus išldlmngos mi
šios, orkestrai, griežiant. Po 
mišių po mieštų bus eisena 
su muzika; Bus prakalbos.

Kol šie žodžiai jus, bran
gūs viekšniėciai, ■ pasieks, 
tai jau bus arti Velykos. Tai 
sveikinu jus su brangiomis 
krikščionims Velykų sventė- 
■n^S‘ / - i'v.

Viekšnių klebonas,’
• Pasarga* Piniguš-aukas 

teikitės silpsti mųno arbd
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enku pastebėti ItĮlkroŽ^ųogę, Jog dar
iai pradeda gerėti, darlitninkua Sauktą 
trle darbo,. bet pas mus vis <Uį ne
darbas, Vietos lietuviai dirbo ■odi
niuose fabrikuose, o kadangi odą fab
rikuose be nmž ko visi durbluinkdl 
atleisti, tad ir tarp lietuvių randasi 
tokią Šeimyną, kurios Jau* nuvargę, 
čia odą darbininkai nuo 1919 m. pri
gulėjo prie U. L. W.,£ Union of A- 
merlca. Nedarbui užėjus, didžiumą 
darbininką tapo visiškai paleista Iš 
darbo, taip kad dabar minėtos unijos 
skyrius visai mažai nariu teturi, bet 
unija laiko susirinkimus du kartu mė
nesyj. Dabar dtfrdml prisiruošimai ir 
kai kompanija pradės grąžinti darban 
darbininkus, tai kud visus darbinin
kus pritraukus prie unijos ir kad nau
ja sutartį darant su kompanija, dar
bininkai galėtą pasirodyt vienybėje ir 
nesldHot kitiems savęs išnaudoti.

Susirinkimas.
LDS. 3-čia kuopa laikė savo susirin

kimą kovo 13 d. Nors nariai ne visi 
dalyvnvo šiame susirinkime, bet šis 
susirinkimas pavyzdinags .nutarimais. 
Išrinkta komisljfųjš A. J. Navicko ir 
A Kavaliausko, kurje surinkdlnėS lai
kraščius ir įmygąs ir siąs Lietuvos ka
riuomenei. Talpo-gi tapo padaryta ko- 
lekta. Nariai sumetė $5, kaipo do
vaną viršilai-Leonui Vitkauskui ir jo 
vlsaL kuopal. Kadangi šiame susirin
kime'ne visi nariui dalyvavo, tai ši 
auka liko (lif neišsiųsta, nes tikiuos, 
jog ir ldt4 LDS. 3-člos kuopos nariai 
norės prisidėti sa savo anka delei Lie
tuvos gynėjų. Talp-gi nutarta sureng
ti viešas diskusijas.

Vietos lietuviai gerui supranta svar
bą LDS. ir noriai rašos prie jos. šia
me susirinkime urisirašė du nauju na
riu — Stasys Jasionis ir Juozas Kara
lius. Dar. buvo atsišaukimas iš centro 
reikale pirkimo namo boūų, bet šia
me nedarbo laike labai sunku tas pa
daryti. Vėliau kad klek nors pradė
tume dirbti, tai šiame reikale neatsi- 

-sftkysim,----------------r----- ------------------—

Laisvamaniai Demoralizuo
ja Kolionijų.

Kovo 10 d. s. m. lankėsi su prakal
bomis koks tai Liutkuuskus, kuris pri
pasakojo visokių nesąmonių, -Su- 
prantaąta, laisvamaniams sandarle- 
čiams rupi vien tik jų kišenius. Pa
vyzdžiui Llutkauskas pasakė, buk ku
nigų fondas (suprask Tautos Fondas), 
da lr iki šioliai savo atskaitos nei jo
kios neišduoda. Matyt tas spykieris 
negramotnas, kad Tautos Fondo at
skaitų nepaskaito. .

Tpliaus L. išbarė Uosį, kuris per 
“Darbininką” prašė Vileišio, kad jis 
nepavestų bonų pardavinėjimą vienai 
P. Sąjungai. Llutkauskas net susi
riesdamas rėkė, kad su Vileišiu nega
lima kalbėti taip, kaip su. paprastu 
žmogum, čia žmonės tuoj užsigavo to
kiu Liutkausko pasakymu, pradėjo 
tarp savęs kalbėtis. Aš ir išgirdau 
šiuos žodžius: “Dabar brolau tai aiš
kiai matau, jog Lietuvos valdžia nė
ra demokratiška ir daugiau Lietuvos 
bontj nepirksiu, nes kalbėtojas aiškiai 
pasakė, jog su Vileišiu negalima jau 
net ir kalbėti laikraštininkui, o pras
tam žmogui tai Vileišis augščiau už 
carą." Tolinus L. pasakė, kad kas ne- 
sirašys prie Piliečių Sąjungos, tai to
kio“ paimti vardą ir adresą. Mat pas 
mus žmonės neprljaučiti I’. Sąjungai 
kaipo laisvamaniškai organizacijai, tai 
laisvamaniai griebiasi gązdinimų. O 
tų, kurie bonų nepirko, tai nereikia 
adresą. Mat kas laisvamaniams ge
resnis tautietis — ne tas geresnis kas 
boną pirko, bei kas prie jų Sąjungos 
priguli, šalin -slekerių Sąjunga. “Pi
liečių” Nomvoode randasi nepilnas tu
zinas it tie ne visi pirko L. L. P. bo
nus. Kiti visai nėra aukavę delei Lie
tuvos o nori kitų ištikimybę Lietuvai 
tyrinėti. Tolinus L. pasakė, buk p. 
Sąjunga veikia kontakte su Lietuvos 
Steigiamuoju Seimui-. Tai yra tikras’ 
absurdas, melagystė. Aš paklansčlau 
Liutkausko kada L. Steigiamasis Se9 
nms užtvirtino I’. Sąjungą? Kokiuo
se laikraščiuose tai buvo pranešta.

Vilyčta.

kuopus. Jei 
š kokios priežasties norintieji prislra- , 

i yti negalėtų pribūti ant susirinkime^ - 
ai malonėsite’ nueiti -pas Oną PHUw 
namus, o ji visuomet su mielu nelu 

patarnaus lr paaiškįs Ras nebus getai 
suprantama,,

Valdulm.

ELIZABĖTH, N. J.
Pirm. M. Stuplnskąs, 216 First St., 

prot. rnšt. Ant. Keręneckls, 205 Mųg- 
nola avė., fln.. rašt. St. Markevičius, 
108 Port Avę. Riti visi tie patys.

Raudonojo Kryžiaus Reni. Draugija 
dar nepailso darbuotis Lietuvos karei- . 
vių naudai, Nuo 7 iki 12- d, kovo tu
rėjome fėrus. Rodos liks gražaus pel
no.

Vietinis,

middleport;pa.
LDS, 80 kp- susirinkimas bus ba

landžio 3 d. 3, vai. po pietų pas kuopos 
pirmininkų Barkauskų, stuboje. Visi 
nariai ir narės maloniai kviečiami J 
laikų susirinkti, nes raudasi svarbių 
reikalų apsvarstyti. Žada būti ir sve
čias. Taip-gi visi nariai atsiveskite 
nors po vienų naujų narį prirašyti 
prie89 kuopos. Ko daugiau, to bus 
geriau.

Valdyba.

NEW BRITAIN, CT.
Begėdiškas Melas.

Pasibaisėtiną velilmahiystę pama
čiau “Sandaroj,” kur parašyta, kad 
Jonas Kačerauskas žmogžudys, nuga
labijęs motiną G valkefių esąs geras 
kataUkas. Ar tas rašytojas Vincas 
Alksninis ir “Sandara” yru besmege
niai ir be sąžines, arba ant tiek tam
sus, kad nežino ką. reiškia būti geru 
kataliku.

V. Alksninis rašo pažinojęs Joną Ka
čerauską per 5 metus — nuo 1908-13 
m. Aš jį pažinojau nuo 1907 iki 1015 
m. Aš su Juo gyvenau ant vieno hur- 
do nuo 1907 m. 11 d. rugpj. iki 1910 
m. sausio 19 pas Simoną Vaznį, 24 
Henery St., New Brltain, Ct. GuĮPjau 
su juo vienoj lovoj. Tad Jonas Ka- 
čerauskasy-. žmogžudys, kurį “Sandu-1 
ra” vadina geru kataliku nei ryte, nei 
vakare poterių nekalbėjo, jokio ro-1 
žančiaus, jokių škaplierių neturėjo, I 
neturėjo nei maldaknygės. Aš jam sa-1 
kydtivau, kodėl tu poterių nekalbi. At-1 
sakydavo, kad kai busianti didelė aud-1 
ra, tai tada kalbėsiąs. t bažnyčią I 
neidavo. Jei «kada prikalbindavau ei-1 
ti, tat atėjęs tik čluagmą, kaip kar-1 
vė, maumuodavo ir daugiau nieko. I 
Išpažinties neidavo. Prie jokių kata-1 
likiškų dr-jų neprigulėjo. I

Tai taip'gyveno Jonas Kačerauskas. I 
Buvo bedieviu ii* pagalios susitepei 
žmogaus krauju. Ir “Sandara” drįs-l 
ta sakyti, kad'tai buvęs geras kata-l 
llkas. Kur gėda tokių melagių? Jell 
Dievo nebijote, tai bent žmonių sar-| 
matinkltės ir nerodykite savo dvasi-l 
nę Ir dorinę nuogybę. I

Begėdis V. Alksninis rašo, kadVely-l 
koše matęs Joną Kačerauską priel 
Kristaus grabo. Na, juk Kalėdose iii 
Velykose laisvamaniai ateina | bažhy-l 
člą. Ir pats Alksninis juk yra laisl 
vamanis, .neina | bažnyčią, o Velykol 
se nuėjo ir matė Joną Kačerauską. I

Be to visi lietuvių laisvamaniai yrsil 
buvę bažnyčiose, juk jie krikštyti iii 
mažatvėje ėję prie šv. sakramentui 
Paskui atsitolina ir kai prasižengia, ail 
bėda ar liga užpuola, tai labai daugel 
liui tokių atsiranda Dievas. Taip bųl 
vo su Kraku ir Klaulėnu, taip būvi 
ir su Kačerausku. . I

Tai iŠ Kačerausko toks katalikas! 
kaip iš vanago gegutė, pavasarį kukai 

o rudenį vištą pagavo. I
Vincas 'Tasuifil

vo,

NEW PHILADELPHIA, 
PA. ‘

> . t ................. ■-«

LDS. ST kuopos susirinkimas įvyks 
3 d. balandžio tuojau po Sv. Mišių bnį-

sakyklos ir-pagarsinti Ame
rikos laikraščiuose.

’ Prierašas. — “ Darbinin
ko.” redaktorių yra Viekšnių, 
klebono brolis. Tad aukas, 
įei kam patogiau, galite in- 
duofi Pranui Gudui, nes jis 
balandžio. 30 4. iškeliauja ‘to. i' i ' » .. V . ‘ V.įanmijoš Tarybos TOdiultifetuvon ir nnvež nckšnfe< 

AūkuciioM'to paskelbti išĮ^^ '*—

ALBANY, N. Y.
.IM

šv. Jurgio dr-ja daugel yra pasidail 
buvusi deį labo tėvynės ir dar nenuil 
stančiui darbuojas. Kovo G d. šv. .Tui 
glo dr-ja taikė mėnesini susirinkimų 1 
buvo nurinkti kolektoriai rinkti aukai 
šauliams. Nežiūrint/ kad čionykšti! 
kolonijoj didelė bedarbe, bet žmona 
aukavo pusėtibai. .Kolektoriai šutai 
lėktuvo $71,59 Ir dar draugystė autai 
vo $40, viso $111.59. Pasiųsti pini 
gal į Lietuva per Buitie Statės bauki 
Už tai gautu h,000 auksinų. I

4. Ošikas, A. A’aūiil 
Prierašas. — Jei iŠ teisybės Balti 

Statės Banku už $111.51)' tedavė.G.w| 
auksinų, • tai Išeina eikštėn ypatingi 
dalykas. Kadangi aibnniečlni kovo j 
d. tepradėjo rinkti aukas, tai išslunj 
apie kovo IK d. O tų dienų kursi 
buvo $.t — 100 auksinų, Reiškia j 
$111.59 reikėjo gauti 6.974 ankstai 
Mat žmonės ąidMlauBinhie nedarbu kv| 
vlnal uždirbtus eentus dėjo Ltatuvl 
šnuiianisį o bankusjtmu 1rpiWteertStal 
■pelną* Kutai Ikiškuina dp-janm gerini 
siu, v-i&v& savo aukas stąstl i Tautj 
Fopdų* . |

:b

*

’?■

čiams laukMvių*eras H’ nebėr to papročio, bet kaip
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DARBININKAS

PAN. VTARNf.
D^gub^s SpecįaĮis 

Erfttute Clata KimbaU , 
W i .
. ^midchaunel?’ .

■ *
Broaęhvay Savaitinis Žinynas. X
Vargonuos Įlog L. Fragee 
Jenner Broliai

. ♦‘OROAKTAS” 
Corįunc & AVilliams

Feature —- Roscoe (Fatty) 
Arbuckle į <

♦THE LIKĘ OF THE 1 
PARTY”

t

PfiT, . . SŪB. »
I

Feature—-Bėn Turpiii | I
. , ^ASMALL TPWN E

Komedija— , Į
Žinynas—Vargonuos ■ 

Dąisy & Wilson. ' ‘ E
, /‘AORIAL te ŠOKĖJAI” E 

AlajorDoyle^ - ■
“MONpL’OGISTAS” | 

George&;White • • ’ M 
“KOMEDIJANTAI, B 

DAINININKAI” B 
Zarrell Broliai -B

“GERI VA^iW0JAI”| 

T^OUTH BOSTON | 
. * Os

Patogiausias kelionei per jūres laikas yra 
pavasaris. Manantiems grįžti Lietuvon geriau
sia bus tų daryti imant laivų NĘW AMSTSĖ
DAM, kurs iš New Yorko išplauks apie balan
džio 30 d. ir plauks į Rotterdam, Holandijų.

Su tuo laivu vyks Lietuvon PRANAS GU
DAS, “Darbininko” redaktoris ir jis kelionėje 
grįšiantiems tuo laivu lietuviams patarnaus per
važiuojant per svetimas šalis.

J

KAINA: iš New Yorko iki Eitkūnų ę 4 fiQ Qf| 
trečia klesa ........................... ęllKhūU

Laivakorčių, pasportų, income tas ir kito
kiais reikalais be atidėliojimo kreipkitės į

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ
(Lithuanian Sales Corporation)

BOSTON 27, MASS—______-

• I; m i 11

į . Broliui ir sesutės ! Dabar 
; | laikas imtis už darbo, už 
darbo prakilnaus ir naudui- 
go.

Darbininkai iš visų pusių 
[apsupti išnaudotojų Šaukia
si pagelbos. Vaduokime 
jiems rankų, ųurodydami 
[kaip jie. gali pasiliuosuotį ir 
[pagerinti savo būvį.
[ IŠ vienos pusės kapitalis
tai šaukia darbininkus prie 
savo ir kursto įvairiais bū- 

[dais, kad. darbininkai atsi
žadėtų unijų arba organiza- 

Įcijų, kurios už dūrbininius 
[stoja ir kovoja. Iš kitos pu- 
[sės kapitalistams parsidavę 
eina į darbininku tarpų vi
sokio plauko socijalistai ko
munistai ir laisvamaniai ža- 

H dėdami darbininkams su- 
g Įtverti ant šio pasaulio -že- 
g miškų rojų. Kaip vieni, 
gal taip ir kiti deda sunkiausių 
O v' • . . . -.
03 
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JS.

naštų ant suvargusio darbi
ninko sprando.

' Kaip žmogžudys, plėši
kas panaudoja viską, kad at
siekus savo tikslų, taip ir vi
sokie veidmainiai iš tų pa
čių darbininkų parsidavę už 
dolerį it Judas parduoda 
arba padeda kapitalistams 
darbininkus išnaudoti.

Tad mūsų visų, susipra
tusių darbininkų ’ užduotis 
turi būti stoti į kovų prieš 
darbininkų—išnaudotojus? 

Į Raginti visus darbininkus į

I

r— ,U3 i
MaiaisBiaiBiBiaiaiaiaBiaiaiBiaiaiaiaiaiaiaBBisiaiaiaiM vienybę.
r—- L. D. S. .yra vienintelė

darbo žmonių organizacijax A U K S D R1U S IR L AIK R 0 DININ K A2. Amerikoje ū(
X Taisau Ir parduodu laikrodžius mažus ir didelius visokių i^dlrbys- Į laisvamaniai Sandaiieciai

A čiu. Leneiugus, Branzalietus, Špilkas, Auskarius, -žiedus su Brang- ® paiSlCįaveliai ne-
X akmeniais pritaikau prie jūsų gimimo dienos. Draugystėms darau šar- VI apkencia tik dėlto, kad L. 
Ipas, Guzlkučius,. Kukardas, Vėliavas ir šeip visbkius ženklus. Pre- a[D. S. teisingu, keliu veda 

kė prieinama ir darbas atsakantis. Kreipkitės šiuo adresu: . V[darbininkus prie pagerini-

P. VALUKONIS, Savininkas, A bflvio “ kad nusikrf
M cius nuo suvargusio sprando

A 375 Broadway, • South Boston. X ekonominę vergi jų.
I

•I

Ar Jut Rantam* ėlei«k»iw«? f
NAUDOKITE Jftįff/eS J
Ar Jum* Galvos CM* Nielti?
NAUDOKITE
Ar JtpH Plaukai įSIaaka? .
NAUDOKITE y

Ar Jus Norite ApVaUjfcrtKįeoa ?.,/ 
. NAUDOKITE i

Užlaiiymui savo plaukt* ginsime
’ NAUDOKITE. 

Uzlaitynui galvot odoe i 
r NAUDOKITE

«3S, i. tankiu, * \J
Euffles galima gauti visose aptiekoso po 65s. benk?, arba tiesiog

iš išdirbėju per paštai už Tuo. bOnlųu
F. AD. RICHTER & C O.

Srd Avė. & 3Sth St. ’ Etacioklyn. N. Y.

EJl ŽMONES
Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo 

skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne
pasiduok.” Ateik ir busi ekzaminuo- 
tas dykai Ir gauk mano nuomonę ir- 
patarimą. Aš esti turėjęs 18-kos metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant llglaiklnes, ner
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilnų naudų kaip atsilankysite 
pas mane ir matysimės ypatlškal kiek
vienų kartą.

Jei tu tori kokių chroniškų, 
nerviškų, kraujo, odos, inkstų, 
pūsles, diržingų Urba supainio
tų ligų, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimų.

IEŠKOK
I

PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA •

- . Matų patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGRAIKINES ir SUPAI-
■ 'UOTAS LIGAS* suteikia man galybe duoti jums nidksllžkus, Elektro-
■ ifedlkaliSkus gydymus kurie suteikia suraminimus kur kiti budai ue-
■ tstengia atlikti ir tuomi daug vyrį tapo Ugelbgtl nuo kančių ir pavojin-
■ tų operacijų. .
■ ATSIGINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai ir nepritaikomi gydymai
■ rra pavojingi. Ateik jai nori patyrusio patarnavimo lt puikiai apžar-
■ moto Speęljallsto.I’IVS? MIMAS MOBONEY,?^, 

ISM TREMONT BT., BOBTON, MABS.
1 MaĮerttoVMfaa; Į \

Alums labai smagu, kad 
paskutiniais laikais LDS. 
nariai smarkiai sujudo dar- 

■Įbuotis savo brangios orga
nizacijos lųbųi. Jau šiandie
ną iš tų pačių narių darbi
ninkų pašvenčia visų savo 
laikų ir eina į darbininkus 
ragindami juos dėtis prie 
taip brangios darbininkams 
organizaeij os LD S.
-Negalima praleisti nepa

žymėjus vieno mums bran
gaus darbininko A. Kazio iš 
Newark, N. J. pasidarbavi
mų. jis jau ketvirti metai 
kaip dirba su didžiausiu pa
sišventimu ir net nereika
laudamas atlyginimo. Gy
vendamas Newark, N. J. iš
augino LDS. 14 kp. beida
mas raštininku. Taip-pat 
sustiprino ir išaugino N. Y. 
ir N. J. LDS. .apskritį. Su
prantama gelbėjo ir kiti.

Į Dabar važinėdamas ^po 
Pennsylvanijos valstijų, su-, 
organizavo jau 3 naujas L. 
D. S. kuopas ir tai tose "vie
tose kur katalikiški laikra
ščiai buvo nematomi. “San- 
darieeiai” netekę proto, su
kurstyti jų klikos, net buvo 
pasikėsinę ant senelio A. 
Kazio gyvybės už tai, kad 
jis daugeliui darbininkų ati
darė akis ir kad susipratu
sius darbininkus sutraukę j 
vięnybę prie LDS.

Ą. Kazio pasišventimas 
hiwętų būti pavyzdžiu vi
siems LDS. nariams. [ 

i Vtenyb&je — Gcdgbef 
J t Narys organizacijai nau

dingas tik tuomet, kuųmet 
jis jos naudai darbuojasi. 
Mes nuo šiandien padvigu
binkime savo darbų, iail iįi 
Seimui turėtume bent 10,- 
000 narių. - ‘>.

- A., F, ‘fiMięys,
L. D. & Centfo Sekę.

NAUJI L. 0. 8. NARIAI
NUO LAPKRIČIO 1 D,, 1920

IKI KOVO 1, D., 1921.

1 kp. South Bėgtos, Mass.
Antanas Morkūnas 
Karolis Vasiliauskas 
K. Paulauskas 
Domlnikas Jankus 
Antanas Buslevlčius .

2 kp. MontelĮo, Mass.
Antanas Akstinas 
Tarnas Jezukevičiu

3 kp. Norwood, Mass.
Uršulė Paznokfene

4 kp. Athol, Mass.
St. F. Karoblis 
Aleksandra Ringis

5 kp. Waterbury, Conn.
Marcelė Jankauskienė 
Zuzana Tamošaitienė 
Viktorija Milutienė 
Mykolas Saldukas 
Petras Jakubauskas 
Uršulė Stanevičienė 
Juozas Vilkaitis 
Antanas Lukošius 
Marė Stašaite 
Stanislovas Vasiliauskas

6 kp. Hartford, Conn;
Marcelė Karandlenė 
Veronika Morkevičiutė 

. Jaronimas Remeika 
. Pranas Ambrazas 

Justinas Bučis 
Justinas Plikimas 
Juozas Bernotą 
Kazys Kasmonaitis

7 kp. Worcester, Mass.
Izabelė Ročklenė 
Vaclovas Dzedulionls 
Zigmontas VaraškevlčiuS. 
Ona Stasevičienė

8 kp. Cambridge, Mass; _
Simonas Kavolius 
Mateušas Kavolius 
Juozas Vlnciunas

10 kp. Brooldyn, N. Y.
A. Domeika - •

12 kp. Brooklyn, N. Y.
__ Juozas Urbanavičia'

Juozas Milkeris 
Marijona Mičiuliėnė 
Antanas Višinskas 
Juozas F. Kliorikaitis

kp. Cumbola, Ra.
T. Petrukevičius 
Antanas Ruseckas 
Magdalena Ruseckienė 
Elzbieta Clžauskienė 
Antanas Gustaitis ' 
Antanas Kazakevičius

kp. Middleport, Pa.
Juozas Barkauskas 
Juozas Izoknitis 
Marijona Izokaitienė

. Antanas Overka
Magdė Overkienė

kp. Philadelphia, Pa.
Juozas Gaižauskas 
Ignas aJnčauskas 
Pranas aJnkauskas

. t

Zenonas Juška 
Antanas Noreika 
Romanas Petrauskas 
Antanas Vaičekauskaš 
Jonas Petkus

14 kp. Newark, N. J.
J. Kavaliauskas 
N. Stonkiutė

16 kp. Elizabeth, N. J.
Apolionija Bakučiuniutė 
Antanas Kuran'eckas 
Mikolas Beržinskas 
Adolfas Stasiui is 
Viktorija Stanka'uskiene

kp. Brighton, Mass.
Emilija Valavičiūtė 
Ona šiaulaitė 
Ona Jakutienė

26 kp. Rumtord, Me.
Emilija Vaišvilienė

27 kp. Kingston; Pa,
Antanas Baubonis 
Jonas J. įšiiueiiinas 

kp. New Hawen, Conn. 
Edvardas Tamulevičius 
Kazys Ralis 
Ona Dovidonienė 
Vincas žirlys 
Stasys Robinas

• Magdalena Damušieuė 
Vincas DabroVolskis 
Joana Česnulevičiūtė 
Magdalena LasnvičiutS • 
Kazys Krasauskas 
Kotrlna Urbonaitė 
Stasys žurnmskiis

. Vincus. žalnierauškas 
Adomas Mickevičius

. įčotrlna Knsmaus&lenė 
Aleks. Abuoja -

kp. Baltimore, Md.
Petras Krįphivičlus 
Jonus Limbą - *

36 kp. New Britain, Conn.
Jpozns Kavaliauskas • 4 
Julius Kfesplls

t

fI

' Juiefa Miliutė 
Mikola* 'jpaconis i 

88 kp. ŪblMffG, UI.
A. Stanevičius

39 kp. Bridfeport, (foną.
Jono* Bernotą* 

. Rjudųjmvįčiens 
Vladas Mlkučiocds 
Jonąs KullkeYlčius 

. Si, Urbanavičius
Ignas Stanislauskas ’
Uržuls minkten^ " ‘ 
D. Dukauskytė 
Mlkolas Lukoševičius 

kp. ŠMfoiĮ, Pa.
A. Alėksandravičia 

■Mt M. Mitrullųte ’
U. Lengvinas
J. MJfcmnaimi 
M. Sungaila 

z Povilas Gedvilas
43 kp. Amoni*, Cfoųn.-

Kasys UMnis 
Olesė Bartkaltė 
Vincas Pušvaškis r 
Petras PaŠjikonis

O.

f

40

f •
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• *

51 kp. CIeveland, Qhii
Pranus Gardžiui^

52 kp. Middleboro^Mass.
Kazys KunČis

S 7kp. Chicągo, UI.
- Petras Kinderiš 

Jonas Stankus
63 kp. Ratine, Wisconsin

Leonas Taujėnls
64 kp. Akron, Ohio.

Adolfas Pėlęckis
65 kp. Nashua, N. H.

t KUn. P. panlunas 
D. Jokelte

. Stasys Kupčiūnas 
Anelė Sėmlnaltė

69 kp. Dayton, Ohio.
Jurgis Aųgaitis 
Simonas Razauskas

70 kp. Lawrence, Mass.
Brone Gerbutavlčiute

• Jonas Jarackas 
Apolionija šimonlukė 
Zofija Papalalgtutė 
Kastas-Beniavtčlus

71 kp. Rochester, N. Y.
Teresė L. Stukaltė 
Antanas Letkauskas

72 kp. Detroit, Mich.
itafcys Karnieglus

73 kp. Linden, N. J.
Juozas Buzunas

74 kp. Manchester, N. H.
Vincas Olkavlkas

80 kp. Kenosha, Wis.
Antanas Lauraitis

NAUJOS LDS. KUOPOS.
85 kp. Gardner, Mass.

Augustas Gelčius
. fcleofas Andrlkls_______

W. Armanavičla
' A. Civas
Martinas Masiullonls.
L. Kisielius 

i Juozas Petrauskas
Petras Clrvinskas 
Izidorius Endrikis 
Aleksandra Nakutis 
J. Glkls
M. Petrauskas 
Monika Andrikaitė 
Vladas Aukštikalnis 
Mlkolas Simanavičius, 
Jonas Likas

86 kp, Torrington, Con.
Jonas ivinskas 
Stasys Seilius 
Juozas JaraSiųs
Antanas Trusk/tuskas 
Aleksandra Radzevičius 
Jonas Jaslunas 
Jurgis Pūkas 
Juozas Ališauskas 
Motiejus Igliškis 
Antanas Bendoraitis

87 kp. New Philadelphia, Pa.
A. MisiykeviČius 
Ed. Vaičiūnas 
Adomas Baliulis 
Wm. Gusčius 

. J. Butkevičius 
Jonas Abromaitis 
Ona Piliuvienė 
Mateušas Pupinskas 
Ignas Steinyš 

'Antanas Sakalavičiu s 
Jieva Tamošauskienė 
Kun. S. C. Muzuras 
Ona Piliutę 
Juozas Pilis 
Juozas Petrauskas’ 
Silvestras Sužiedėlis 
Jonas Gredeckas

taudieu KuilAUkia vis naujų veikėjų 
įr po keletu naują narių. Šiandiena 
jau galint didžiuotis, kad musų or- 
ganlsąctja turi puikų mutinį geriau
sioje So. Boatone vietoje namų, di
džiausią apaustuvę su viliaurios ružles 
įaikrailM epautdinti .mašina.

’ «,Į - ,
w X -i-w m ' T-v 1 >

- t '
čionai randasi visokiu tautų žmonių. 

Tarpe titų randasi gėle 30 Šeimynų te 
lietuvių. Visi užsima mainų darbdte* 
Randaaf HMns itetuyįlkų Krautuvių 
ir Šiaip kitokių užsiėmimą. Randasi 
nemažai imsimtuiių Žmonių. Kelto* 
savaitės atgal buvo sutverta LDS. 89 
kuopa iš 5 narių. Trumpu Mitu 3 
pauji nariai' jprlsįrįlše ir 1 persikėlė 
|š 28 kuopos Npw Haven, Ct.. Tai da
bar Jcuopa turi 9 narius, o dnr daug 
ketina prisirašyti. Prie 89 kp, ran
dasi gerų narių kurte Mada net dides
nes kolonijas su nariais pralenkti ir 
tas pavyks, nes geram darbui kelias 
atdaras. ■

L‘. ,D. S. 87 Kuopa Smarkiai 
Auga.

i———
Kovo 22 d. gavome nuo tos kuopos 

protokolų raštininko Jono Abromaičio 
sekančio turinio laišku:

Kovo 19, 1921, 
New Philndėlphia, Ftu 

X E. Knėlžys/ 
LDS. Centro- Rašt.
Gerbiamasai:

šiuomi siunčiu dvieju nauju narių 
aplikacijas: Monikos Žnlnieriunjenės 
ir Vinco žulnierluuo. Meldžiu jipins 
tuojau pradėti siųsti organu “Darbi
ninkų.” Taip-gi meldžiu tuojau man 
prisiųsti daugiau njpUfcnoljų prirašy
mui nariu, nes paskutiniais laikais 
labui daug yra norinčių prigulėti prie 
musu brangios orgnnlsūtijoa Mis. .

Viso gero ‘linkčdiuiius Tamistos der
liuose, lieku* . •

Su gula ‘ pagarba,
L ^oįffif 4b»wiiBWr
te LDS. 8T kp. protokolu rašt
Į Tas mus Ubai džiuglmų knit LDS.

KURSUI lfUPUOI
Tai; geriausia proga-db 

auksinų | Lietuvų • ntu 
Greitume nusiuntimo 
niėki iū manim nagai lankty*-, 
nluotl; vlalema pinigų siunti*

Laivakorčių agentūra l IAa/ 
pojų,' Hamburgu ir visur. 
'Pasai kelionei į Lfotttvų. 
JPadaryjnaėf lietuvlžkų gak* 

mantų.
Tplnigus siųskite per palte 
Money Order. Rašydami pH* 
diklte 2 et štampų te ylsadtw 
adresuoki te:

P. Mikol»ini»,
MHndMn A

DYKAI KATALOGAS |
Jeigu norite iutaupytl |3.00 | 

ant poros everykų, tai parai- | 
traukite musų katalogų. | 

TAe Waterburg Maii | 
Order Corporation, 1

S0i S. Wilaon Btreet, |
Vaterbutįir' Conn. |

R M G P
* į 
EUROPA

• Kas dvi sąvaitSa “O” 
NEW YORK - HAMHBŪRG 

Sustoja -’; 
Oherbourg ir Southampton 

ORBITA .. Gegužio 21d. 
OfeOPESA’.. Birželio 4d. 
ORDUNA . . Birželio 18>fl* v 

1-os, 2-os Ir 3-ios klesos pasaŽlerJgrų 
Trečios klesos pasažlerial pilasi 

•juiuuidnadu ’u.
THE ROYAL MAIL ' 

STEAM PACKET CO.
W. E. Eaves •

Steamshlp & Tourist Agency, .
10 CONGRESS ST., BOSTON, MASS 

Aria paa laivakorčių agentėj

AMERICANALINE
TIESŪS KELIAS I* 

NJ>W YORKO Į HAMBURGĄ. & 
Farankte^sia kelione dėl Rusų ir Lietukų

Didelis moderniškas dubeltavų Sriubų laivas
MIOTEKAHlA. naujas (tik 3-čia klesa) Kovo 31 

MANCHURIA..................................Balandžio 14 '
MONGOLIA ..................... Balandžio 28 »”*

Trečia klesa New Yorfc j Liepuojų  .............    $132.00 -
Trečia kleas New York į Eitkūnus ............................  130.00

Su dadėlių $5.00 karSs taksų
Trečioj klesos kelieviai aprūpinami tarnų su valgių di

deliame valgrumyjte. Uždaryti kambariai dėl meterų ir vaikų.
Kreipkitės į Kompanijos Ofisą 84 Statė St., Boston, Masą. 

-------------------- arba pasi vietinius agentus. „

U-S.MA
Generaliai Agentai CENTRALEJ ir RYTINĖJ EUROPOJ I

NORTH GERMAN LLOYD Į
Iš NEW YORKO, be permainymo laivų, TIESIAI į , I

S?S. SUSQUEHANNA išplaukia............ Bal. 6 ir Geff. 21 d. I
S. S. NEW ROCHELLE išplaukia Balandžio 9 d. I
& S. ANTIGENE išplaukia................. Gegužio 3 ir Birž. 15 I

PIUAVį (KARALIAUČIŲ) PER DANCIGĄ
TERSĖST 1$ LAIVO Į LAIVĄ . I

Atsišauklt į Pasašiertį Dept. 99 ^STATE St., Bostn. Tel. Fort Hill

\

a 
B 
GI
3

POUSH AMERICAN NAVIGATION COBP, b
206 BROADWAY,_______ ' NEW YORK, N. Y. Į

PASAŽ1ERINIS LAIVAS

“GDANSK”
Išplauks KOVO 23 iš NEW YORKO tiesiai į DANCIGĄ ■

Prižiūrėjimas kuogeriausias. Parankios vietos 3-čioj klesoj. .. 
Pasažieral 3-čioj klesoj gerai aprūpinti.

KABINAS......... $150. - 3-čIA KLESĄ.........
Su dadūliu®5.00 karės taksą. \

C D DIDUADn 9 Pn’ generali pasažieriniaiW 
i Ui nlunAllU 9b UUij29 BR0ADWAY, NEW YORK® 

arba pas DORSZEWSKI & SIWIK, 1121 Miivvaukee Avė.. Chimgo. I1L®

t

G. J. BARTAŠIŪS IMMIGRANT SERVICE CORP’N.
KAPITALIZACIJA $100,000. f : ,

Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų į "rt*,. 
sas pasaulio dalis; ne tik iš NEW YORKO Ir BOSTONO, bet ir iŠ“ 
kitų Amerikos portų.

IŠmainom ir siunčiam pinigus į VISAS DALIS PASAULIO pa
gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu* 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ūkio RANKOJ, 

! KAUNE..
Paspirtus ir kitokius dokumentus padarome. Atitekama visų* • 

klus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie* s 
^Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių į Ltetuvų, 

Kviečiame vigus lietuvius sųrelkaints kreiptis į artimiausi mu- . 
aų oiteų per laiškų arba ypatlškal:
Centelis Ofisas; • 498 AVashington.St., Ne\v York, N. Y. 

‘ - 414 Broad\vay, Boston 27, Mass.Į*

■ 1
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darbininkas

VIETOS ŽINIOS
J

.Reikalavimai
............e.'i H. n' ‘

Reikalavimų kainos 2Ą už ža
di už kiekvienų syki. •.

■ - • ■ »...—. .. ...i ■■ ■ i ■ ■ i i ■ " ,r ....

T

.PIRMAS “DARBININKO” *
r c

' tNAUJOJO PRESO 
ĮKURTUVIŲ •

KONCERTAS
BUS SUBATO.T.

BALANDŽIO 2 D., 1921
BAŽNYTINĖJE SALĖJĘ

• Ant Penktos Gat.
SOUTH BOSTON, MASS.
pradžia 7:30 vai. vakare,

■ • ■ * ‘

Dainuos pirmu kartu So. 
' ^Bostone žymi dainininkė so- 

’ listė Stase Stefanija Grei- 
čiene iš Cleveland, Ohio. Šis 

. koncertas rengiamas, kad 
supažindinus vietos ir any- 

. linkės lietuvius darbinin- 
. Ims su LDS. ir kad geriau 
;__paminėjus 5 metų sukaktu-

• ves nuo LDS. įsteigimo, ir 
taip pat kad davus progą 
vietos ir apylinkių lietu
viams išgirsti žymią daini- 
ninkę..

Apart dainų dar bus paro- 
■./dyt'a vėliausia nutraukti iš 

—L....... ; paveikslėliai su
mūsų narsia kariuomene.

ĮŽANGA
labai pritinama — t 

35 centai. t 
Savo atsilankymu parem- 

sime LDS. ir ‘‘Darbiniu- 
k?-.”

Širdingai kviečia
Rengėjai.

F*

9/
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t

y

REIKALINGf AMATNINKA!
Lietuviai amatninkai manantie 

grįžti į Lietuvą ir norintieji turė
ti užtikrintus darbus, nešančius 
jums šviesią ateitį, atsišaukite 
greitai, reikalaudami platesnių 
žinių. ■ -

LITHUANIAN HOME 
BUILDERS00. Ine.,/

409 W. Btoadway, Rom 12, 
Boston 27, Mass.

ANT PARDAVIMO. • ■
Puikus namas su didele Drabu

žių krautuve. Namas yra gra
žus su moderniškais įtasymais, ir 
yra sodnas su vištininku.' Krau
tuve yra didele su pirmos klesos 
įtaisymais. Penkti metai staty
tas. Biznis išdirbtas ir yra di
džiausias šioj kolionijoj tarp lie 
tuvių. Namas parsiduoda su 
krautuve už prienamą kaina. 
Priežastis pardavimo, tai savi
ninkė serga ir turi išvažiuot dak
tarui patariant į-pietus (south) 
gydytis.

Su informacijomis kreipkitės 
prie,

Juzė Kašėtienė
1G1 Ames St., Montello, Mass.-

■ *

1

r.

t

«■

f

t

■F
' 1
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Pajieskoiimai
Paieškojimų LES. na- '

rinms ^ir *‘jD(irbinipko” skaityte- 
jums 1 syki l metus už dyką, už 
8 sykius $1.00, Prleteljams už 3 
sykius $1.50. •
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•Lietuvos
4

PARSIDUODA GERI DARŽAI 
East Lexing'ton’e.

3 minutes ateit nuo dypo ir 3 mi
nutes nuo strytkario, 10c. teras iš Bos
tono; 2 dieli lotai ir 1 kempė ir gra- 
žNs medžiai. Parsidloda pigiai.

M. SINKEVICH,
3 Diahl Park, So. Boston, Mass.

Ant l’AKDAVIMO 8 ruimai mūrinė 
stuba, 1 karui garadžiils, akeris žemės, 
6 obelys. Linksma vieta ir darbų 
visokių aplellnkėj. Parsiduoda 
brangini.

1YILLIAM MIKALONIS, 
Bridge St. Station 2 

Warehou.se Point, Conn.

yra 
nė-

J t

SUSIRINKITE.
: LDS. 1-mos kuopos susirinki
mas bus kovo 29 d. 7 :30 vai. va
kare savo kambariuose. Tai-gi 
malonėkit visi ateiti. Išduos de- 

• legatai raportus iš apskričio nuta
rimų. Taip-gi kurie 
mokesnis, malonėkit

x šiame susirinkime.

KRAUTUVĖ PARSIDUODA.
Greserio ir Mėsos Krautuvė parsi

duoda South Bostoųe. Priežastis par
davimo: Savininkas serga. Atsišau
kite — 366 Broadnay, South Boston.

t

i.

esat užtęsę 
užsimokėt i

Valdyba.
I

PARSIDUODA BOLINĖ
geroj vietoj, 12 stalu, 5 bolingalai. Biz
nis eina gerai ir galima padaryti vie
nam ai' dviem geras pragyvenimas. 
Priežastis pardavimo — partneriai ne
sutinka. Turi būt greit parduota.

J. LUKAS,
32S Broadway, So. Boston, 'Mass.

ŠV. PETRO PARAPIJOS BA
ŽNYTINIO CHORO KONCER
TAS bus Balandžio 18 d. š. m. 
Municipal Building’ Salėje ant 
Btoadway, So. Boston.

VirŠminėtas choras savo kon- 
.certais visuomet patenkino atsi
lankiusius. bot dabar galės daug 
geriau patenkinti, nes randasi 

< keletas naujų žymių dainininkų.
.Šis cltoras yra-vienas iš didžiau

sių i? turi dainininkų su gerai iš- 
lavintais balsais. Vadovauja vie
tos parapijos vargonininkas M. 
K a r.b a u s k a s. Apart cho
rų dainuos keletą vietos solisčių 

' ir svečiai: M. Juškienė ir 
R. Juška i( Providcnee’o, 
R. I.

Koncerto programa įvairi
- pripildyta naujausiomis iš Lietu

vos dainomis.
Tikietai parsiduoda iš anksto^ 

Dar galima gauti pas choro narius 
ir “Darbininko” administracijoj.

Raštininkas.
- e

*

J

•• ŠV. VELYKŲ DIENOJ, kovo
27, bus Marijos Vaikelių Draugi- 

Programa įvairi, 
skaitlingai atsi^

* .Valdyba.

jūlės vakaras. 
Kviečiam visus 
lankyti.

»

Jei randasi Naujoje Anglijoje lie
tuvių apgyventoje kolonijoje SALDAI
NIŲ ir MINKŠTŲ GĖRIMŲ KRAU
TUVE ant pardavimo, meldžiu praneš
ti žemiau paduotu antrašu už ką busiu 
labai dėkingas.

JONAS -ATKOČIŪNAS,
4(16 Grand Avė.. New Haven, Con. 
D. L. K; KEISTUČIO DR-JOS V AL. 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
PIRM. — Motiejus Včrsėck’as,

41 Gatės St.. So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Bižokas,

140 IV. 6th St., So. Boston; Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas,

450 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St., Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

140 W. 6th St., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis, .

159 Bowen St.. So. Boston, Mąss. 
D, L. K.. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St., Boston, Mass. 6-tą v. 
vakate. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskit prie musų dr 
los prirašyti.

I BOSTON S ASH & 
DOOB COMPANY,

2S-i Dorcellster Avė.
Durys, Langai ir Sti- 

įi klas, Paint ir Varnish. 
$ Geriausios rūšies Asph- 
p alt Shinglės, o Roofam jį 
'£ vinys, ir Wall Board. jį

i!
įm

»
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UTARN1NKE, kovo 22 d', bu-t 
VO L. Vyčių 17 kp. susirinkimas. 
Apkalbėta daug svarbių reikalų 
ir išrinkta atstovai į apskričio su
sivažiavimą, kuris bus balandžio 
24 d.

Valdyba.
z •>

I

RENKA AUKAS NUPIRKIMUI 
MAŠINŲ IR ĮRANKIŲ.

Žydij šelpimo Komitetas pa- 
• Skelbė kampaniją, kad surinkus 

kodatigiaųsia aukų, kad nusiuntus 
' mašinų ir įrankių į Palestiną.

- APVOGĖ NAMUS.
. Chelsea, Mass. — B. Boligiun 

^ftportavo policijai, kad vagis at-* 
sidaręis langą įlindo į stubą ir pa
vogė jleiiu-aiitįnį žiedą vertės $400 

1 ( ar ko daiktų.

Sugrąžina man sveikatą f r pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcis .

■v. Dslzell, III.
"Ištariu savą neaprubežiout^ pailūkavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą, visam kunui. Jos duoda nąują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
qaug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
geibiojo. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jio numeti 
man lazda ir davi energiję ir tvirtumu. Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiaus dnrba.negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas 
ir geriausia atgaivttois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam pataria Nuga-Tone."

VĖTRAS MATUSEVICIS.
Nuga^Tonc priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybes pajtogoms, yra 
stebuklingas vaistas dSl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę iaknoms ir Žarnoms, utgalyin 
inkstus, Išmeta nuodingas ntmatas, prašą- 
lin gazuą ir išpūtimus, nepriimną, Icvąpa ir 
ižvaia liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetite, sierą sgruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegąr

Kožna bonkuti Nuga-Tone. talpia pilną 
vieną mfinesl gydymą, o prėkč yra <51.00. 
Gaukite bonkuti Šiandien pas sava aptio 
korlaus, imkite per 30 dieną ir. Jeigu |nc 
busite visai užganėdinti, aptlckoriussugrąžis 
jums Jusu pinigus. .Jeigu negalite gauti pas 
■ptickorinus, aiuskitė mums $1.00 o gausite 
USB'SSSį

tn So. Deitrborn St,, Chicago, iii.

[ vargonininkas .
Ieškau, vietos, suptmitu 'bažnytinę 11 

j muziką, gailu vesti cliorį/ turiu palių-1 | 
įdijimus. Reikalui esant meldžiu 4ttsl- j į 

šaukti šiuo adresu: fl
S. ŠOKELIS, I

1838 Rugusta St, Chicago, I11.ĮI
I j . IK

Z ...............

Tel 8o. Boaton M88 

DR. J. G. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 7 

Lietuvis 
Gydytojas ir Chirurgas 

Gydo-aštrias Ir chtenlfekas ngag 
vyrų; moterų |r valkų. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą fr-tt. savo laboratorijoj. Su
telkia patarimus, laiškais kitur 
yenantlems. Adresas: 

366Broadway, 
South boston, Mass.

.. iKambakio No. 1.j *. .
I Į (LDS. ttame, ktimp. R Ir B’wny)

X!
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t
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SUORGANIZUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJE SU CENTRU BOSTONE.

ŠI DRAUGIJA susiorganizavo, kad užpildžius vieną iš didžiausiu spragu mū
sų gyvenime. Nereikėtų aiškinti, kad devyni iš. dešimties Amerikoj gyvenan
čių Lietuvių yra Žemdirbiai-Ukininkai arba kilę iš ūkininkų, vienok atvažia
vę ir apsigyvenę Amerikoje Lietuviai visai maaži teatkreįpia atydos į žemdir
bystę. Atminkite, kad iš žemės visa gyvybė paeina, todėl reikėtų visiems ap
sistoti, pamislvti ir pasi j ieškoti geresnę gyvenimo pusę, ne tik kad dirbti surū
kusiose dirbtuvėse visą savo’ amžių vien dėl kitų, kuomet galima turėti daug 
lengvesni gyvenimą dirbant pačiam dėl savęs ir kur niekuomet negręstų pavo
jus netekti darbo. * ...

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS DRAUGIJA organizuojama su 
tikslu kad pagelbėjus norintiems Lietuviams įsigyti savo ŪKĖS, NAMUS bei 
šiaip kokius Binzius.

i

AM. LIET. ŽEMDIRBYSTĖS DRAUGIJA pasiuntė savo atstovus p. p. 
Julių Ačų ir J. Gečą, kurie dabar lankosi Pennsylvanijos Valstijoje, o ve 
liaus apkeliaus visas S. ,V. aiškindami tikslūs ii\siekius šios Draugijos. Norė
dami daugiau informacijų apie A. L. Ž. Draugiją, kreipkitės centran:

332 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

>

j

/

Ąmerylkos lietuvių, o ypač lietu- Į 
[valčių prašau susirašinėti su manimi,į 
[Lietuvos Varmijos. kareiviu, Kareivio j 
gyvenimas gan vienodas, tai laiškai' 11' Į 

Į laikraščiai yra smagiu paįvairinimu. I 
I Kazys Sarkunas, 5 p. pulkas, 7 kp. Į 
LITHUANIA. I

............... ..... --- —---- ■
Ieškau draugo Jurgio Kvletkausko. 

Prieš 10 metų gyvfeno Plttsburge,' Pa. 
37-—19 S t. SSr Aš esu gyvenęs Suv. 
Valstijose, prieš karų sugrįžęs Lietu
von, buvau paimtas' l armiją.. Rusų 
vokiečių fronte buvau sužeistas. Pa
tekau Sibiran. Norėjau vykti Ameri
kon, bet negalėjau. Dang čia lietu
vių vargsta. Adresas: Stanislovas 
Torepas, Svetianskaja počta, do vos- 
trebovanlja Vladivostok, Slberlo. Via 
Pacific.

Paieškau Ignd Bačkulio. Jis 1913 Į 
m. dirbo mainose Pittšburgh’eL Pa. Ma-1 
no antrašas: I

IZIDORIS VILIMAS, Į
208 Berlin St., Rocliester, N. Y. I

Telefonas

DU. T. M. GAFFNE Y
'DANTISTAS ’

414 Broadvzay, S; Boston 
(Viršuj LietfPrek. B-vės ofiso) ‘ 

Galima Susikalbėt Lietuviškai.

Registruotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broa»way, S. Boston, Mass; 
' Tel. S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapolts St., Dorchester. 

Columbla 9159-J.

«

i

16 Metų South Bostone

DR. H. S. STONE
- Akiu Specialistas 
399a W. BR0ADWAY 
Valandos : Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.Paieškau MOTERIES arba MER-1 

IGINOS apie 50 metų amžiaus dėl ap- I 
Į žiūrėjimo stubos prie dviejų ypatų ant I 
Ifarmos (ūkės). Malonėkite atsišaukti I 
pranešdama kiek reikalausite algos. I

ANTANAS VALEIKA,
TVoodstock Vt R. F. D. No. 1. I
Paieškau Petro Mikutalčlo. Jis gy- Į 

veno New Ha.ven, Conn. ir po tam iš- Į 
važiavo l tVaterbury, Conn. ir ten ap-j 
sivedė. Iš ten išvažiavo rodos l Dėt-1 
roit, Mich. ir išsivežė mano pinigų. Jei I 
kas ji patėmytut, meldžiu pranešti. | 

JUOZAS URIKAITIS, Į
66 Beach St., New Haven, Conn.

Phone—Kensington 5318 I 
tų tiktai pagal sutarti. ||Po pietų _ _ 

2538 E. Allegheny Avė. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

Pbiėmimo Valandos : 
9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

>1

UŽDANGOM SCRIM
Su dvejais apvedimais. Labai 

geros rūšies. Vertės 19c. 
10c. mastas.

STALAMS KLIJONKS
Balta ir Spalvuota. Pirmos 

kokybės. Verta 49c. 
35c. mastas.

DIŠIŲ ABRUSAI
Su raudonais apvaadis—Labai 

geros rūšies. Vertės 15c. 
10c. mastas.

I
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BATES, DAMASK 
Raudonais ir Mėlynais figurais ir 

klėtkom. Gera spalva.
Vertės $1.29. ‘

95 centai mastas.

■S

J

H U CK ABRUSAI 
Labai didelės mieros. Raudonai 

apvesta. Vertės 29c.
12|c.' vienas

Aš Kazys Dargls paieškau savo bro
lių .Tono, Stanislovo ir Juozo Stonių Ir 
sesers Onos Stonaitis. Jie gyveno 
Brooklyn, N. Y. Mano adresas: Viek
šnių 'miestelis, Ašmenos gatvg No. 34, 
Mažeikių apskr. LITHUANIA.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

PfiiSKiuiA Akinius. 
Valandos : 1—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS,

i ,

Pas BEAGON DRY GOODS CO., ,427 BROADWAY, SOUTH BOSTON. 
Mes gerai esam prisirengę <įel Velykų Sezono. Mes turime rankių bargemj tinka

mų dėl Velykų, kaip tai LANGAMS UŽDANGOS, UŽDANGOM AUDEKLAI, 
STALTIESĖS, CRETTQNES, ir ABRUSAI, k^rie yra labai reikalingi apie 
Velykas. Šitie dalykai jumi pasiūlyti už labai žemas kainas.

Į • ________________ <

j

RAUKŠLĖTOS
UŽDANGOS.!

Padarytos geriausios rūšies
Voile su tiebacks.

Vertės $1.98
$1.39 už porą.

Noriu susipažinti su Jumis Ameri
kos lietuvaites. Todėl malonėkite pa
nelės atsiliepti 1 tai. LITHUANIA. 
Veikiančioji armija, 9 p. L. K. Vyt. 
pulko 2 kuop. karininkas M. Mačio-
- ■ .....- I Į .!■ —, - 

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

BO. BOSTON, MASB.

TeL So. „Boston. 828.
LnjTuviB Dantistas’ 

DR. M. V. CASEER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bsoadway, So. Boston, Mass. 

Ofito Valan'dMi .
Nuo 10 ikt- 12 :30 ryte Ii 

” 1:8O—6 ir 6:30—9 P. M.
B

SCRIM UŽDANGOS
Padarytos geros rūšies Scrim.

Dutch stylos. Vertės $1.98
$1.39 už porą. -

KABARTKŲ UŽDANGOS
Labai didelis rankius rūšių, j 

įvairių kokybių.

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
136 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
63 Telegraph St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška,
Merydiff Academy
Arllnghton Heigths, Mass« 

IŽD. — Leonas Švagždis,
75 Silver St, Šo. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBŠJAI — J. Grublnskas, 
I 8 Jay St, So. Boston, Mass. ir 

Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Poyilas Laučka,
61 Story St, So, Boston, Mass. 

Draugijos antrašas reikale:
I 866 Broadway, So. Boston, Mass.
I Draugystės susirinkimai laikomi kas 
I antrų nedėldienį mėnesio 1-ą vai. po 
I pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
I Boston, Mass.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo 

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu.

469 Broadway,
. South Boston, Mass.

. (Prie Dorchester St) 
Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NedEliom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

4

c

Bell Phona DiokinMlk 8993 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir. Chirurgas. 
Ofiso Valandos;

Nuo 9 rito iki 5 popiete ■ 
Vakarais, Ketverge nuo6<ki9P.M. 

Nedekemielki 4pe pilta, ®

JANGAMS UŽDANGOS
Geros rūšies muslfino. 

Vertes 49c.
39 centai už porą. 87. JONO EV. BL. PAŠALPINBS 

DR-STBS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRM. — M. Zioba, 

TURKIŠKI ABRUSAI f®9 B- 7-th St, So. Boston, Mass.
o 7 - -rr X- nn ■ Į VICE-PIRM. — P. Tulelkis,
Sunkus. Vertes 29c. 180 Bowen SU So. Boston, Mass.

15c. vienas. Į prot. rast. — K. Luinfe,
. 1 • - • I 47 Vale St, So. Boston, Mass.

SVERTAM ABRUSAI FIN. RAST. - M. KaraauskienS, 
| 47 Vale St, So. Boston, Mass.

Padaryti geros, rūšies mercerized- Į KASIERIUS A Naudžiūnas, 
Huck apvesta. Verti 29c. | ie VInfleld St, So. Boston, Mass.

19c. už vieną. I maršalka — Steponas 'Navickas.
1 '"j ............ ’ 1 1 'h' - ■! Drda laiko susirinkimus kas trečią
P A DUŠKOM I nedėldlenj 2-ą vai, po pietų Bažnytinėj

UŽVALKALAI. I Svctl>ln8i-
Padaryti geros rūšies baltyto I j SALDŽIAt7SIQjS ŠIRDIES V. JĖZAUS 

bovelno. Niera 42x36. II DRUJOS VALDYBOS ADRESAI 
Vertės 39c.. I BO. BOSTON, MASS.

25 .centai už vieną. I PIRM. — Antanas Kmitas, 
| ’ || 284 Fifth ^t, Boston 27, Mass.

■ .■ ■ Į VICE-PIRM. Juozas Kavolinas,
|| 63 Gold St, Boston 27, Mass.

‘ . ■ PROT. RAST. — Vincas ValkSnorlus,

RF APAN AR V HAAAC PA IU 
DEAVvll URI uV V1AJ vv..

■* / 7 II 174 Bolton St, Boston 27, Mass.

VIETA KURIOJE DOLERIS PERKA DAUGIAUSIA. ■ I s“b“ mJS
IĮ Susirinkimai laikomi kas pirmą ųe-. 
Įdėldienl kiekvieno mėnesio 8 vai. po tlloj, Adresas: lĄTHŲĄNIA.. Tore- 

Į1 pietų Sv. Petro BaiyiytlnėJ salėj, So. sa šhinMvtenėi Kaišedoriu vai, Mižo- 
hlų k., Trakų apek.

įvairių kokybių. 
Kainos nuo 

$1.59 iki $6.59 pora

VOILĖ UŽDANGOS 
Raukšlėtos ir apvestos su 

tie-backs. 
Vertos $1.59 už porą.

98c. už porą.

LOVOM UŽDANGOS
Pilnos mierosr Apvesta.' 

Vertė $2.98. '
$2.25 už vieną.

PEQUOT PAKLODĖS
.. 90x99. -Vertės $2.49.

$lj85 už vieną.

T
b

C R E T O N N E
Labai geras rankius. Geriausios 

rūšies. Vertės 39c.
25c. mastas.

STALAMS DAMASK
Baltai mercerized. 58 colių pločio

Vertės 98c. • ' .
69 centai mastas.

pR. PAUL J, JAKMAŪH
I (Jakimavičiiis)
! 509 EAST BROADWAY
Į TELEPHONB 502.

v

Jį $

STALAMS - UŽDANGAI
Padaryti geros- rūšies marcerizęfl 

damask. Geras rankius.
1 Vertės $2.49.

$1.98 už vieną.

> TeL So. Bolton 270 I
DR. JOHN HtcDONNEU, H, D. I 
GaUma eutikalteti ir ,
Omso Valandos: fl

Rytais ik 9 vai. I
Po pietų 1 Iki 8 vai. 1 

Vakarai® nuo 6 iki 9 B 
536 Broadway, S. Boston I

Ieškau savo vyro Andriejaus Tam-1 
kaus, kuris yra išvažiavęs l Ameriką 
1013 m. 23 11. vasario, Jis turi 33 me- • 
tus amžiaus. Jau aštuoni metai kaip? 
jo nėra. Jis prieš didjji Europos ka
rų gyveno Ne\v Yorke Ir lUinois Vai*

, DenrbornSt., Chicago, 111.

i
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