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“Pablfslieū and dfstributod under per- 
mlt (No. 534) autliorlzed l>y the Act 
of October 6, 1017, on f lle at the Post . 
.Offlce. of Boston, Mass.. By order of 
the President, A. S, Bilrleson, * Po g t-, 
master Genernl.” r : : ; :

Krikščionys darbininkui vie; 
nykites! Spieskites į vienin

telę darbo žmonių organiza-- 

eijų Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjunga r:r: r:
. T.

SUDEGĖ 1.000 NAMŲ.

Tokio. — Baisiausias gai
sras kilo ir visam miestui 
buvo pavojus supleškėti. Ik- 

. šiol jau sudegė 1.000 namų. 
Nuostolių <už $12.500.000. 
133 žmonės sužeisti, ‘tūks- 

,» tančiai liko be duonos ir be 
pastogės.

Tarp sudegusių namų bu- 
. _vo trys hospitaliai, viena 

bunka ir kelių didelių firmų, 
namai.

’. Labai smarkus vėjas bloš- 
t .įė liepsnas į patį miesto vi- 
j- durt. Visame mieste Idlo 
i
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Visame mieste Idlo 
panika. Keturi tūkstan
čiai kareivių atsiųsta buvo

BOMBA TEATRE.
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gaisrininkams į talka. Bet 
tas menkai tegelbėj-o. Ir tik 
kuomet vėjas apsistojo, te
buvo galima sukontroliuoti 
liepsnų.

Imperatorius paskubo į 
pageltą nukentėj usiems. Sa
vo dvare, kiek tilpo priėmė, 
padegėlius.

Gaisras kilo vakare. De
gė taip smarkiai ir baisiai, 
kad visų padangė buvo nu
šviesta ir buvo matoma už 
šimtus mailių nuo miesto. 
Parlamentas laikė sesijų, 
kuomet kilo gaisras. Kuo
met buvo pranešta apie didį 
gaišių, tai sesijos tuoj buvo 
pertrauktos.
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ELTOS ŽINIOS.
VILNIUS, II. 18. “Vilnius” 

pranešimu,- Vilniaus universito 
studentai sumanę įkurti kliubą vi
są tautą studentams.
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UTARNIN±AS, KOVO 29 D.,1921.

r

London. — Milane, Itali
joj, vakare laike vaidinimo 
sprogo bomba. ■ 20 žmonių 
užmušta ir daug sužeista.

Spėjama, kad fui anar
chistų kerštas už jų vado 
Molatesta įkalinimą.

- PROTESTO
DEMONSTRACIJA.

Rymas. — Kai-atėjo žinia, 
kad Milane teatre sprogo 
bomba ir 30 žmonių užmušė 
ir daugybę sužeidė, tai fas- 

1 cistai (šauliai) surengė di
delę demonstraciją. Nors 
lijo, bet demonstracija įvy
ko. Šaukta: “Šalin galva
žudžiai ir soči j alistai! ’ ’ 

Milano teatre bomba buvo 
susprogdinta, atkeršijant 
už įkalinimą raudonųjų va
do Malotesta, kurs kalėjime 
buvo paskelbęs bado streiką. 
Kai dagirdo, kad jo drau
gai už jį jau atkeršijo, su
sprogdindami teatre bombą, 
tai jis nustojo streikuoti.

SUKILIMAS 
.. VOKIETIJOJ 

RUSŲ DARBAS.
\ Berlin. — Vokietijos vie- 
- nas augštas valdininkas, pa

reiškė, kad paskutiniųjų 
• dienų komunistų sukilimai 
ir pastangos sukelti genera- 
lį streiką yra tiesioginis ni
šų darbas. Rusu bolševiku fe fe fe
auksu buvo sukeltas maištas 

, ,’ir daryta pastangos nuvers- 
I. įti dabartinę valdžią ir į- 
į/ steigti kontunistų valdžią.
. ; ■ ' I
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LENIN TURĖJO TARTIS
SU KAPITALISTAIS.
Stpckliobn. — Lenino įta

ka Rusijoj nesimažina. Vi
suotiname sovietų suvažiavi
me jis gavo visus balsus.

Lenin pasakė suvažiavi
me, jog reika ieškoti talkos 
pas kapitalistus. Kitaip bū
siąs galas komunizmui. Pas
kui sakė, kad reikia nusi
leisti menševikams ir soci- 
j al-revoliuei j orderiams. . Le
nin sakė: ‘‘Geležinio reika
lo jėgos mažiausia dabarti-___
niu laiku grįžti prie kapita-) pAį
lizino.'’ Bet gal būt.perkė
lai tas krypsnis paimtas.

RUSIJOS PASIŪLYMAS 
AMERIKE GAUTA?
Washington. — Valdžia 

pripažino gavus Rusijos pa
siūlymą pradėti derybas a- 
piev padarymą pirklybinių 
sutarčių. Tas pasiūlvmas 
tapo paskelbtas. Pasiūlyme 
sakoma, kad Sovietų val
džia visuomet prielankiai 
žiūrėjo į Ameriką ir ieškojo 
progos pradėti derybas. 
Bet prez. Wilsono adminis
tracija buvus tam priešinga 
ir nieko iš to neišėjo. Da
bar Rusijos valdžia pagata- 
va esanti atsiųsti į .Ameriką 
delegaciją ir pradėti ■ dery
bas.

■ fv
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A. t A.
Ansonia, OI. — Sercdoj 

Jcovo 23 d. mirė Ansonijos 
lietuvių klebonas kun.. Vin- 

.. Tas Bukavdckas.Laidotu- 
f 7Čs sukatoj kovo 26 

• Wios kovo 30

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. švento Juozapo.

Darbininkij ,Sų-gos ■

UDARB ĮNINKĄS”

UTAPNINKAIS, KETVEllOAIS Ilt
. ' subAtomis.

TJŽvubožyj. metams ............. $5,<X> 
-Bostone lt apylinkėj motoms *.$5.00 
Klėtimis *#... «.r*•»i . t... • • • .$4.00

“DARBININKAS” ' •,
366 Broachvay, Boston 27, Mass*

Tel. South Boston 020,- ,

i ▼ 
J

’*J
7_

‘f
r

.f".

T

Rainy 4 centai.

f

*

r

>u]

PAPRAŠĖ LIETUVOS LR 
LENKIJOS SIUSTI 

DELEGACIJAS. :

VILNIUS, II. 18. “Vilnius” 
pranešimu, žydą studciitai atsto
vai prašę Vilniaus .universito rek- 
torį pro f. Sicdleckį leisti sušauk
ti Universito bute studentų susi
rinkimą, kuriame klausiniai būti) 

svarstomi žydą kalba. Prčf. 
Siedleckis neleidęs susirinkime žy
dą kalba kalbėti.

Rektoris norėjęs šį tą sužinoti 
iš Žydi] gyvenimo ir reiškęs pasi
gailėjimo, kad žydą 'Visuomenė- 
nuošaliai laikosi nuo universito. 
Pavyzdžiui universitas turįs fon
dą, kuriuo galį naudotis visi stu
dentai kariai be tautybės skirtu
mo, bet esąs reikalingas ypatin
gas fondas, kurį “remtą žydai. 
Rektoris tuo reikalu jau kreipę
sis į miesto žydą valdybą.

Po-to rektoris pareiškęs, kad jis 
kvietęs Rytą kalbą žinotoją p. 
Kovalskį, gyvenantį Krokuvoje, 
paimti -Vilniaus Universito ryti- 
nią kalbą katedrą, bet jis atsisa
kęs. Pagaliau rektoris prašęs ats
tovą padėti jam surasti didelį žy
dą knygyną, kurį yra atgabenę 
į Vilnią bolševikai.

KAUNAS, II. 18. J. E. Že
maičių Vyskupas Pranciškus Ka

ičius, aplankęs Apaštalų ’ Sos
tą , šio mėnesio 17 d. sugrįžo iš 
Romos į Kauną. Ganytojo kelio
nė tęsėsi 2į savaitės.

VILNIUS, II. 18. Vilniaus 
laikraščių pranešimu, Vilniuje 
Vaikų prieglaudų Šelpimo Komi
sijos posėdy buvę kalbama dėl 
nepakenčiamai sunkios medžiagi
nės padėties Vilniaus vaikų Var
šuvos prieglaudose. Varšuvos vy
riausybės* socialinės apsaugos mi
nisterijos atstovas Jačas -įnešęs 
pasiūlymą, kad Vilniaus vaikai 
būtų grąžinti iš Varšuvos prieg
laudų į Vilnių. Posėdis po ilgų 
ginčų nutaręs kad būtų grąžinti 
į Vilnių tik tie vaikai, kurių tėvai 
gali juos išmainyti. Nuspręsta vai
ki! didelėmis grupėmis į Vilnių 
nevežti.

/

_________

drevičius ir pareis ke žodžiu, kad 
jo Vyriausybė nu arusi pripažin
ti LEetuvą, kaip nepriklausomą, 
valstybę de jure, ’ir be to įteikė 
.atatinkamą raštą,V Latvijos Už- 
sieniij Reikalą Miąisterio Majero- 
vičiaus pasirašytą^ .

Štai to dokumento tekstas: 
“Tamsta Minister|

“Turiu garbę Tamstai praneš
ti, kad sutartinai Steigiamojo 
Seimo Pį-mininko moru, Ministe- 
rią Kabinetas nuŠĮfrende pripą* 
žinti Lietuvą, de jute,, kaipo laiąj^ 
nepriklausomą valstybę, , ‘t

“Siąsdamas prie’tfifi progos mS 
no karščiausius Lifetu-
vos Respublikai, S^feisKiir___
gliliausį įsitikinimą, kad draugin
gumas mūsą dvieją tautą ateity 
dar daugiau sustiprės.

“Latvią Valstybė griežtai įsiti
kinusi, kad broliška latvią-lietu-• 
viij sąjunga duos visą, tikriausį 
pagrindą mūsą jauną valstybių 
nepriklausomybei bei suverenu
mui sustiprinti. Tas draugingu
mas, paremtas mūsą nesulaužo
mo noro gyventi nepriklausomai, 
leis mums eiti pažangos ir gerovės 
keliu, siekiant mūsą bendro tei- 
singum ir tikros laisvės idealo.

“Prašau priimti Tamsta Minis- 
teri, mano aukščiausios pagarbos 
žodžius.

’M a i e r o v i č i u s, 
Užsienio Ęeikalą Ministeris.”

•'«.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje laišku iš Vasario 3 
dienos yta atsikreipusi prie 
devyniolikos Pietų Ameri- 
kog^Valstybių per jų esamas 
Atstovybes ' ‘Washmgtone, 
prašydama iš priežasties tri-' 
jų metų Lietuvos nepriklau
somybės pasiskelbimo su
kaktuvių pripažinti Lietu
vos Respublikos nepriklau
somybę, Be to Vasario 19 
dienų toms pačioms Atsto
vybėms buvo išsiuntinėtas 
platesnis memorialas apie 
visų politinį . ir ekonominį 
Lietuvos padėjimų.

Ant šitij laiškų tpivo gauti

• V

SI jisųj^topy^ių xną-
KUO- 1rt„fic -normai T.ia+n-lonūs pranešimai, jog Lietu

vos Valdžios prašymas ir 
memorialai parsiųsti- yra 
kiekvienos jš jų savo val
džiai apsvarstymui.

Šiandien-gi yra gautas iš 
Argentinos Respublikos 
Ambasados toksai laiškas iš 
Kovo 24 dienos, 1921 m.: 
Gerb. J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas 
Amerikoje, 
703 — 15-th St., N. W.,. ■
Washington, D. C. 
Gerbiamasis:

Su smagumu turime Ta- 
mistai pranešti, jog sutin
kant su kablegramu, kursai 
yra Ambasados gautas, mū-

• v

sų Valdžia yra pripažinusi 
Kovo 14 dienų š. m. Lietuvą 
kaipo laisvų ir nepriklauso
mų valstybę.

Su tikra pagarba,
(Parašas)

4 Įfelip A. Espil, 
Pirmasai Ambasados Sekre
torius.

Paduodamas laiškas ir 
anglų kalboj:.
Mr. J. Vileišis, 
Representativc of Litliuania 
in America ,
703 — 15tli St., N. W.‘, 
Washington, D. C . 
Sir:

We havo the pleasure of 
įnforming votį thąt accoyį- 
mg to cable dispatcTies’ 
received at.tlie Embassv, our 
Government recognized 
Lithuanįa as a freę. and 
independent Statė on March 
14th. instant.

Very respectfully,
(Signed) Felipe A. Estpil, 

Ėirst Seeretary of the 
Embassv

Apie tų linksmų žinią Lie
tuvos Atstovybė šiandien y- 
ra suteikusi žinią , Lietuvos 
Valdžiai, kad tinkamai iš 
reiškus padėką delei pirmo
jo pripažinimo mūsų Vals
tybės ant Amerikos žemės.

Liet. Inf. Biuras. 
Kovo 25, 1921.

Parj/zius. — Ir Lietuva ir 
Lenkija principe priėmė ’ 
Tautu Lygos pasiūlymą, pa
darytą kovo 2 dą kuriuo abi 
šąli imtų daryti tiesiogines 
derybas dėl ginčijamų že
mių Prūselyje pirmininkau
jant Paul iiymans’iii, Bel
gijos atstovui Tautų Lygo
je. Apie tai oficialiai pa- ’ 
skelbta.. Lenkija padare- 
vieną išlygą, kad Lietuva 
prisidėtų maitinime Vii-* 
niaus gyventoją.

Ilymans abi šąli paprašė 
siųst i savo atstovus į B ruse
lį balandžio 18, ir tada aiš
kus pagrindas bus nustaty? 
tas deryboms vesti.
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--ĮTARIAMAS VALDININKĖ -**-—*■

VILNIUS, II. 18. “Vilens- 
koje Slovo.” pranešimu, Vilniaus 
valdžia nutarusi, kad visos Vil
niaus įstaigos, gaunančios iš Ko
miteto vaikams šelptu produktus, 
vestą knygas lenką kalba. Lietu- 
vią ir žydą atstovai protestavę 
prieš panašias priemones.

II. 1S. “Vilens- 
pranešimu, Vilniaus 
organizaciją nutari-

VILNIUS, 
koje Slovo” 
darbininkų 
mais astuonių valandų darbo die
nos darbininko uždarbio minimu
mas — 250 lenkų markių. Uždar
bio sumažinimas galįs būti tjk pri
augantiems ir motprims, o taip- 
pat dirbantiems mažiau, kaip as
tuonias valandas per dieną.

KVIEČIA PABĖGĖLIUS
Ilelsiyigfors. — Petrogra

do ir Maskvos laikraščiai, 
kovo 22 ir 24 d. laidos, skel
bia bolševiktj valdžios ofi
ciali paaiškinimų apie pabė
gėlių grįžimų Rusijon. Tuo
mi nori rusų bolševikų val
džia išreikšti pagatavumų 
susitaikinti su priešingomis 
partijomis,- bet neapleisti 
valdžios iš savo ranku.fe-

Tame pareiškime sakoma, 
kad Rusijos atstatymas ne 
vien ant darbininkų, o ir ant 
ūkininkų ir inteligentijos. 
Todėl girdi naujoms aplin
kybėms susidarant valdžia 
kitaip atsinešianti į inteli
gentijų,' pabėguisų iš Rusi
jos.

JAPONAI SIBIRAN.
Tokio. — Japonija pasi

ryžo perkelti savo jėgų Sibi
ran. Perkels į Nįkolaevską, 
Sofiską, Dekastri,1 Mago ir 
kitus miestus;

LAKŪNAS IŠSIGELBĖ
JO SKIEČIŲ.

C kampai gn, III. — Lakū
nas buvo išlėkęs 24.400 pėdų. 
Paskui jis skiečių leidosi iš 
padangių žemėn. Nusileido 
sveikas. Iš tokios augštv- 
bes dar niekas skiečių nebu
vo nusileidę^

Kauno Paštų, Telegrafų ir Te- 
lefonų Viršininko pranešimu va? 
sario 23 d. buvo padaryta krata 
pas pašto valdininkę Jurgį Meri. J 
kšaitį gyv. Laisvės alėja 36 N. bu
tas 16 N. (“Paštininkų balso” 
Redakcijos butas, kur gyveno jo - 
vienas leidėjų) ir kratant buvo’ 
rasta šių pinigų: 1,437 Amerikos . 
dolerių, 89,810 auks. ost ir vokia- - 
kų,' 1.000 mrk. lenkų, 11,200 rub
lių rusų caro ir 3 apdrausti laiš
kai iš Amerikos svet-imu vardų. 
Valdininkas Merkšaitis areštui iš
vengti užlaikiusiems jį Krimina
linio Skyriaus valdininkams da
vė kyšio 35,000 auks. bet matyda
mas kad tas nieko negelbės, beve
dant jį į Kriminalinį Skyrių sten
gės pabėgti. Jam sulaikyti valdi*" 
ninkai turėjo griebtis ginklo ir 
galų gale Merkšaitis buvo sulai
kytas sužeistu į dešinę rankų. 
Merkšaitis kaipo sužeistas randa
si ligoninėj sargybai prižiųrint. .

Tardymas tęsiasi ir bus perduo
tai Kauno Apygardos Teismo 
Valstybės Gynėjui.

(Kauno “Lietuva“)
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PIRMAS “DARBININKO” 
NAUJOJO PRESO 

ĮKURTUVIŲ 

KONCERTAS
BUS SUBATOJ,

BALANDŽIO 2 D., 1921
BAŽNYTINĖJE SALĖ*® 

Ant Penktos G at ’*
SOUTH BOSTON, MASS, 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Dainuos pirmu kartu So. 
Bostone žymi dainininkė so* 
lisfė iSfasr- Stefanija (Iroi^ 
eicnč iš Cleveland, Ohio. Šis \ 
koncertas rengiamas, kad 
supažindinus vietos ir any* 
linkės lietuvius darbiniu* 
kus su LI)S. ir kad geriau 
paminėjus 5 metų sukaktu* 
ve,s nuo LDS. Įsteigimo IX 
taip pat kini davus progt) 
vietos ir apylinkių lietu* 
viarasrišgirstL žymią daini
ninkę.

Apart dain^ dar bus paro
dyta vėliausia nutraukti is 
Lietuvos. paveikslėliaų su 
tmlsų narsia Imiūomene, •

>

JAPONIJOS ATSTOVAS 
AMERIKE.

New Yo,rk. — Atvyko iš 
Europos . baronas Megata, 
Japonijos atstovas Tautų 
Lygoj. .Jis apgailestavo, 
kad Amerika neįstojo į Ly- 
g-ą-

fefe*

ŽJ
VILNIUS, n. 18. “Vilensko- 

je Slovo’Ljpranešimu, asmenys, 
tyčia keliantieji Reikalingąją pre
kių kainas tikslu pasipelnyti, bū
sią atiduodami karo teismui.

_____________ _________ i 

DEBS BUJVO PAŠAUK
TAS WASHINGTON’AN.

W ashington.—Pritariant 
prezidentui.. Hardingui soci- 
jalistų vadas Debs, kurs sė
di kalėjime už laužymų įsta
tymų karo metu, buvo pa
šauktas į Washington. Per 
tris valandas buvo kamanti- 
nėjamas Justicijos Depųrt- 
mente. Prieš paleidžiant-j 
Washingtonų, Debs turėjo 
pasižadėti, kad tiesiog vyks 
į Wasliingtona ir atlikęs rei
kalų tuoj grįš j kalėjimų, 
Tbkį prižadų davė ir gavo 
leidimų vykti/ ‘ ■

Šitokio atsitikimo dar nė* 
ra buvę. Po ištyrimų Debs

RYGA, II. 18. Mūsą speciali- 
nio korespondento pranešimu, A- 
merikos Maitinimo., administraci
ja paskyrė Kauno vaikams 15,000 
toną ryžiu.

—fej______

KLAIPĖDA, II. 18. “P. L.
Balso” pranešimu, Prūsą Lietu- 
vią Tautos Taryba išsirinko nau
ją direktoriją. Išrinkti? pirmi
ninku Leksas iš Šen. Bukintą, vi- 
ėe-pirminitiku — Brožaitis iš Ve- 
verišldą, nariais d-ras Gaigalaitis 
iš Klaipėdos, Strokys iš Jakštelią, 
Bruožis iš Klaipėdos ir Užpurvis

RUSŲ NEMALONUMAI
K RYME-
Rymas. — Iš Rusijos at

vykusi delegacija _Ryman 
turi nemalonumus. Ilotely- 
je vienas francūzas buvusis 
Rusijoj "pradėjo prikaišioti 
padarytas skriaudas jo šei
mynai. Ėmė duoti klausi
mus. Sovietų delegacijos 
pirm. Vorovski‘tylėjo-. Pa
galios pasišaukė policistą ir 
paprašė, kad franųuzą nuva
rytų. Po to kotelio svečiai 
pasii’ašė ■ tralavimą, kad 

prasimiJ
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SUSITAIKĖ. ’•

Washington, — Atstovai 
pakaimių kompanijų ir dar
bi ninku vedę derybas paga
lios susitaikė; tarpininkau
jant Darb6 Sekretoriui Dą- 
vis. Prie to buvo ir Samuel 
Gompers, Amerikos Darbo 
Eederarijos prezidentas*. Po 
siisitailtbiiijao ’ -
prez. Hardiiy 
ke dž'i^ug

si nuėjo pas 
•kurs isreis- 

^susitaikini-

KAS ŽINO?
Prieš lciirą yru Amerikoje miręs 

Kazys Kuzio suaus Plntukls, Ikiugu 
parapijietis. .Tisai yra užrašęs turtą 
savo seselei. Viena tolimesiUųjų gimi
nių prašo atsiųsti metrikų, bet už
klausta, kuu mirė ir kokiame banke 
mirusiojo pinigai, tai j tų klausimų 
neatsako, bet prašo toliau tik metri
kų. Toji tol liuesu loji giminė yra; 
Mary Balukonis, Eynon, Pa. Prašau 
ŽUumėlų pranešti? Kur gyveno ir mirė 
Kazys lųatukiš/- koksai ja turtas ir 
kaili jisai fciUimi Išgauti’. W viską 
tikrinu. Ims shiktunui Mitintu. 

Įivun. T. Mltoiaių Alytus,
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hartford, conn. ■
čion telpa vardą! Šukavusiųjų laike 

npvnlkščlojimo Tautos Šventės šv. Ka- ; 
zlmiero G d. koYO’. , > 1

Šios ypatos aukavo po $10.001 kjtn. į 
įr. Ambotas, lit ir Jlova Kvieteliai, J. į 

Juškaitė, B.'Juškaitė. 1 
: Po tį&OO j J. LuuČka, Agentas, A, I 
Delnlčkis, J. Bružly. . .

Fo ...j
. I’o $2.00: P. -JuoiĮsnuklute, A. AIu- 
bbJkas, B, Povilonis,' s. Alinsima,'A. 
Pateekis, Ė, Vilkelis,. AL BuzOvlče, M. 
Jočius, Ivanauškas, SJ. Povilonis, J. 
Sablekunas, J. Važnonl^ A, Galeckls, 
J, Saulenas $2.50, X Vitimltls $1,50.

Po $1.00 : K. Kopėtomis, M, Mockui- 
C6, R. Valnngevičlus, įr. Stulgis,“K. ’Sn* ’ 
kalnuskasį A. Zigmantas, Ona VuŽiio- 
nlenė, A. Kučas, V. žilvitoltė, J. Juo
zapavičius, V. Tamošiūnas, V. Jano
nis, S. Kasinskas, T. Rhdzlkns, M. Ptv 
teckattė, V. Patecklenė, M. Mickevičie
nė, B. Matulevičiūtė, o V. Kaunietė, J, 
Kllmonis, S. Budoglutė, M'. Kavai laus- 
kiute, J. Tamošiūnas, J. Sinkevičius, 
J, Negžentaitls, E. Gusklenė,.K. šrlup- 
įlenė, R. Močiunsklenė, J. Jučiuča, A. 
Vismantienė, A. Belžerlenė, Z. Banie
nė, R. Jakštiene, L. Navickas, A. Du
biuos, A. Biolkas, A. Romeliui, J. Gnr- 
leievičias, J. Nakčeris, A. Nnkčerlene 
S. Bajoras, O. Mozūra i tienė, A. I< 
ėinsldenė, A. Paulausku, A. žemai - 
P. Gutnras, A. Keršis, A. Mnžoni; jB. > 
Kasllensklutė, Ona Keršienė, J. Jivū- 
nauskas, K. Bandžius, J. Ivanauskus,
O. žuktiusikonė, J. Pusells, S. Knstos- 
kas, A. Mažalas, M. Tamošaitis, P. Ll- 
sas, K. I’ežas, A. čebntortas, A. Knr-

; pavlčhis, T. Blužienė, A. Mllešku, M.
Merkienė, .T. Sėlis, T. Buivyilžiutė, J. 
Šatas, J. Kapčikas, M. Motaltls, K. 

1 Tamošiūnas^, P. Mikalauskus, E. .Nor- 
’ keviče, A. Zuknrėvičius, J. červinskiis, 

J. Bacevičius, J. Aleksnndruviče, I<’. 
Tamošauskas, J. Mikeviče, A. Kelelius,
J. Barelis, A. Blužns, 51. Brazdeikis,
K. Augustaitis, M. Knrandienė, A. 
A. Žanraitienė, B. Bnblckis, J. Bagdo
nas, • J. Sabonis, 2!. Kazlauskienė, F. 
Vnsllionlenė, J. Roftiuler, V. Zabulis
L. Plauga, J. Bučis, J. žabrausldenė
P. Lebeckienė, A. Mašiotu, A. Simnna 
vičius, A. Jodelis, Z. Glebus, B. Kun- 
drotieru", J. Kuistis, K. Bubilas, F. Viš 
nlausklenė, F. Jasulaitienė, A. Šlake 
vičius, L. Balkus, S. Bųžnauskas, A 
Raudonis, D. Navickus, A. Mileris, M 
žeinaičiiitč, P. Žilinskas, V. Melnikus 
V. Ozlkas, J. Petronis, P. černevlčius 
J. Knsnoraitis, J. Dailydn, J. Kūgi ims 
E. Pugžllenė, K. Žukauskas, A. Nor 
butas, A. Žukauskas, V. Žukauskas, A 
Zinitrevlčlus, J. Gižus, Agentienė.

Šios dr-jos aukavo: RIJIKĄ. 89 Iq 
— $10., SLIIK. Moterų Sųj. 17 kp. - 
$10., L. V. 6 kp. — $5>, LDS. G kp. - 
$5., Aniolų Snrgų dr-jėlė, jaunutė, 
sidedantl iš čia augusių vaikučių au 
kavo $8.

Tad viso pasidaro su smulkiomis ai. 
komis $501.83.

Draugijų Komitetas taria širding 
ačių aukavusiems.

-r : ~ ; 7 _ ' -- --—7 - ■ ■;
minimo vakarėlių nemažai prįsei- d 
na Orkestrui grf.ežt ant" kareivių 
vestuvių pulke. . Tai jei ta kaž ' 
kaip norėtum kam nors parašyti 
laiškutį jokiu fetidu. negalima tdkį 
menknieki atlikti & priežasties ' 
blaskimosi nuolat po nau jas viep 
tas. Taip hekeliaųajnt prisėtam, 
pabuvot pas visokius gyventojus. 
Vilniaus rėd/sodžiuose ta bažnyt- 
kiemiuoisė. beveik su kiekvįepd su*: 
augusią ypata gatoa ’sumkąlbėt 
lietuviškai Maži vaikai išmokyki 
kalbėt lenkiškai o kai kur teko 
girdėti nemokantį -Įietųviškai, tė
vas arba motina savo vaiką moiki- 
na kalbėt poterius lietuvių kalboj, 
kas laabi keistai išrodo girdint 
tokį vaiką poterius kalbant, tar
tum tyčiojasi iš maldos, bjauriau
siai žodžius darkydamas. Daugu
ma gyventojų nusistačiusi prieš 
lenkus sako: “mes lenkų neno-

■ rim,. stovim už Lietuvą,.” Iš da
lies ir tiesą sako, nes kaip buvo 
Lietuvos neprilausomybės šventė 
16 vas., tai visa sulenkėjusi a- 
pyEnkė'Širvintų ir miesčiukas ap
vaikščiojo koLŠkilmmgiausiai. 
Žmonių minių-minios kaip seni 
taip ir jauni visi šaukė “niech 
žyje naša ojezyzna Litvva” (tegy-

■ vuoja, mūs tėvynė Lietuva). Vi
sos patrijotiškos prakalbos buvo 
sakomos lenkų kalba, nes iš visų 
susirinkusių ant iškilmių galėjo 
tebūt vos keletas ypatų kurie mo- 
<ėjo kalbėt lietuviškai. Nenuos
tabu būtų girdėti kad sulenkėję 
ietuviai Viln. rėd. nuo senų lai
tų klaidinami endekų, palaikytų 
enkų pusę, bet -Kėdainiuose ir 

palei Kėdainius sodž. Jonušavoj 
Kauno rėd., kad lietuviai lenkų 
dvasios prigėrę kvailioja, tai la
bai nuostabu. čia, i'.žejus nak
čia į Jonušavą kol kareivis gau
na nakvynę pas ūkininką — gau
na gerai apšilti pakol prisibeldžia 
kumštimis daužydamas į duris va- 
landų-valandas. O jei pajunta iš- 
anksto jog pribus kareiviai nak
voti, tai suvaro į grinčią avis, ož
kas arba paršiukus kad tokiu bū
du galėjus atsikratyt nuo nepa
geidaujamų nakvininltų ‘ ką teko 
man pačiam patirti nuvykus su 25 
kareiviais muz. koni. 1 vasario š.
m.

Dauginus nieko tokio ypatingo 
į tą sykį neturiu parašymui, tik 
dar galiu priimnti jog žiema neti
kusi, be sniego, o jei ir užsnigda- 
vo, tai lietus, atlydys ir purvas 
iki kelių arba lediii/ slidinyčios. 
Iš prisiųstų knygų už vis labiau
siai patinka kareiviams pasiskai
tyt Basanavičiaus “Įvairios’Pasa
kos.”

Prašau mūsų nepamiršti ir nors 
retkarčiais aplankyt mūs būrį su 
amerikoniškais lietuvių raštais 
kas kareiviams sudaro daug link, 
smumo ir pašnekesio. Kada eina 
mūšis ant fronto, tuokart nėra lai
ko kareiviams nei į laikraštį pa
žvelgti nors kas ir rodytų tokį, 
bet kaip dabar visame fronte ra
mu, tai kiekvienas kareivis pra
šo šį tą pasiskaitymui. Kalbu a- 
pie išmintingesnius ir susipratu
sius Lietuvos kareivius. Yra ne
mažai mulkių, kurie' neužkenčia 
skaityt bet liuosame laike slaptai 
griežia iš pinigų kortomis, už ką 
esti baudžiami nuo sąvo viršonin- 

kų. .

Linkiu tamstai viso gero.

1:

’ steigti iy yra daug kliūčių dėl 1S- 
•į ta knjįų štokas/
j Mūrus labai gaila, kad negali-
! nie jums atsilyginti už, atstotą Ii- ( 
> terątūrą. Tik ’ tariame nuoŠ£i‘dų 
:ą$tį Telšktatnė gilios pagarbos*

Hinai Iž Soųth. J3oatpn’o-uUrninkąi8, DŽIAUGIASI GAV1J
leetvei’gitU ta Buhttbmfez tėfdžta Auri - KNYGŲ,
luntovią isyr Juozapo••[ » *

* _ |Bostop. 27, Mass.

BWBiONKAS- l^ęi’bĮfttai Tamstaąt t «WU iv reiSKiftine- giuog. pttgąrąuBH

» . „ *S3S& ' r j m I Kilnbjimid Knyėjy-
Dartonilęo. lailirašcia ir -‘IMH 

tuvių darbininkų kalendorių” ga-1 
vome. Už visas Mas dovanas sa-į 
j vo ir visų jas gavusią vardu ta-Į 
riahie nuoširdų ačiū. J

Didesnesčs knygos tapo atiduo
tos Telšių apskrities mokytoją

nnd fipturdny by St. Jobeph’b HTH-
At- UANIAK-ll.C. AsSOCtATlON OF LABOS.

■ •’ 8TJBSCRIPTION RATEŠ: ,
JjiCearly. *... ♦ ,*♦«»,.į« <+<»»»'..«.^1
Uostau mul suburbs ............?5.00
Fbt'e'ęn cauntries yettiSy .......$5.00

‘♦Ebteted as second-class matter Sept, | katalikų Kilnojamam Knygynu j, 
"Darbininkas” padalyta kaimų ir 
dvarų darbininkams. Pastebėta, 
kati žemaičiai-darbininkai su 'di
desnių noru ir indomuinu skaito 
Amerikos laikraščius, negu Lie
tuvos. Jiems ypač tinka mūsų 

jau maeiū-

ĮŽT, 1915 at the post offlce nt Boston, 
Mase,, uiuier the Act of Mareli 3,1879"

• “Ącecptancc for malltog at spčcial rate 
of po<age provitled for in Section 1103, 
Act of Oct. Š, 1917, alitliorized on July 
12, 1018.”

. . . I brolių Amerikiečių, jau maeiii-
* * įso pasaulio darbininkai pasaulį, draugijos ta jų lei-
Wmykltės Kristuje, po Baz- Į.^anii laikraščiai. Su tuorn kaip

Cr .

• t

♦

tyčios vėliava,, visuomenei j yra prOgOS jr Lietuvoje juos 
gfelbūtl. pritraukti prie įvairią organiza-

| ciją. ’ Dėlto gal ištikro būtą gera, 
kad Tamstą literatūra juos ar
čiau supažindintą su amerikiečiu 
darbininką organizacijomis. Gal 
vertėtą, kad “Darbininką” siun- 
tinėtūniet po kąlioliką egzemplio
rių, kuriuos ir išdalytumčm dva
rą, miesto ir kaimą darbinin
kam.
• Kaip minėjome, didesnes kny
gas sunaudojome Kilnojamam 
Knygynui. Labai svarbu, . kad 
kiekvienas mokytojas turėtą kny
gą pasiskaitymui. Bet jie dau
giausia gyvena kaimuose ir mies
tų knygynų negali pasiekti. DėJ- 
to mokytoją katalilni sąjunga 
nutarė įsisteigti Kilnojamą kny
gyną. Kiekviename miestely bus 
viena skrynutė su bent 25 knygo
mis, kurią galės kiekvienas skai
tyti. Praėjus porai, trejetui mė- 
nesią šios knygyno dėžutės su 

, Šimtį temoka. Tai reikia da- ['knygomis taps perkeliamos sulig 

 

lį pinigų pasidėti pašte,. O t eilės (nustatytu planu) iš vienos 

 

kitus sudėti į gerą banką. | vietos kiton. Tokiu būdu kiek- 
Taip-gi reikia pasipirkti še-[vienas mokytojas katalikas gy
lu geru lietuvišku bendro-v C? v u
yių. Jokių Šerų nepirkti

■ nežinomų įstaigų, aliejaus 
- .kompanijų, kurių agentų 
. visui^Jando.

Nesykštauti pinigu tautos 
reikalams. Savo aukas tau
tos ar šiaip viešiems reika
lams dėti ten, kur ragina 
katalikiški kalbėtojai ir ka
talikiški laikraščiai.

Skolinti pinigus reikia la
bai atsargiai. Pasiteirauk 
pas savo draugus ii’ pažįsta- 

k ’ mus—ar daug v ra tokių, ku
riems- neverti draugai nebū
tų nunešę po keletą dešim
kių, o gal ir šimtinių.

Girdisi, kad dabar kišen-
* vagiai ir kitokie vagiliai ap

sukriau sukas, negu pir
miau. Tai-gi kur važiuoda
mas ar eidamas pinigų im- 

’ kis tiek, kiek reikia reika
lui atlikti. Pasiteirauk pas 
savo pažįstamus ir draugus 
ar daug yra tokių, kuriems 
nebūtų ištraukę pinigus, iš 
kišeniaus ar pamesti, ar 
kaip kitaip jų netekti. Pa
naši nelaimė gali atsitikti ir 
namie laikant pinigus. Tai
gi namie ir su savim turėk 
pinigų tik bėgantiems rei
kalams.

Nešykštauk pinigų ge-
■ riėms laikraščiams ir kny

goms. Prisižiūrėk, kam ge
riau sekas gyvenime ar apsi- 
švietusiems darbininkams a-r 
tamsūnams, kurie sako ar 
laikraštis man duonos duc^. 
Nepašykštauk pinigų užra
šyti laikraščių saviškiams 
Lietuvoj', pasiųsti laikraš
čių Lietuvos kariuofnenei, 
ar atsišaukiančionrs įstai
goms. -—.

Geras, vienas geriausių 
būdų pinigus investyti yrą 
leisti gabų, dorą jaunikaįtį 
į aug’štus mokslus. Jei‘"esi 
nevedęs ar neištekėjus, o e- 
si taip sakant prie grašio, 
būtinai pasirūpink gerą vai* 
kilią ar merginą leisti į mo
kslui Jei pats nežinai ko
kio gabaus oar mergi-

1............. .. ... ................ ..... ■ - . 1 . n

KĄ DARYTI SU 
PINIGAIS.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje buvo duota pluoš
tas patarimų, ko nedaryti

• su pinigais. Dabar pažiūrė
kime, ką su jais reikia dary
ti.

Pirmutinis daiktas pini
gai reikia taupyti. Karo 
metu algos buvo geros, dar
bai ėjo kaip nekuomet. Dau
gelis buvo protingi ir neįš- 
laidžiavo, tai dabar nedar
bui užėjus džiaugiasi tuo, 
kad buvo taupūs.

Taupi ant pinigus reikia 
žinoti, kur juos pasidėti.

* (Saugu yra pasidėti paštuo- 
s'e. Bet valdžia mažą nuo-

7TH
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Ptamininkas 4T» DogMi$,- 
Sekretoi'is & Sūdžius.

KĄ LIETUVIAI 
DAINUOJĄ.

♦

Lietuva,.— dainų šalis, jau‘gi
lioje senovėje, Lietuva buvo gar
si savo dainomis. Rusams paver
gus Lietuvą, užgynus lietuviškas 
knygas, beveik buvo užginta kal
bėti lietuviškai, tada lietuviškos 
dainos šieli-tiek sumažėjo.

Dabar Lietuva iš miego pabu
dus, sutraukius geležinius, pan
čius, dainos vėl pradeda dau
giau ir daugiau skambėti po visą 
Lietuvos kraštą, ypač kariškos 
damos.

Sodžiuose, kada, tenka girdėtų 
tai suėję į būrelius kitokių dai
nų ’kaipir nedainuoja kaip kariš
kas, neš daug karišką dainų iš
mokina kareiviai, parvažiavę *ata- 
stogų arba visai paleiski iš kariuo
menės. . Senovėje, kada karo dai
nos, plačiai , skambėjo po Lietu
vą plačią — lietuviai buvo nar
sūs, dabar pradėjus karo dainoms 
platintis, nėra stebėtina, kad 
grįžta Vytauto laikii lietuvių nar
sybė. i

Tad lietuviai platinkim dainas, 
atgaivinkim bočių laikus, kada 
dainos aidas nenutilo,’ nuo ryto 
vėlaus vakaro.

vendamas kaime, turės progos 
skaityt daugybę ir vis naujų kny
gų. Bet knygynas pradėta vos

U

kuris katalikiškas laikraštis 
tokių kandidatų nurodys 
tiek ir tiek. Antai Šveica
rijoj, Vokietijoj ir kitų ša
lių universitetuose talentin
gi jaunikaičiai ir talentin
gos lietuvaitės skursdami, 
džiūdanai baigia augštus' 
mokslus. O kaip jie reika
lingi lietuvių tautai, kuriai 
tokia stok mokytų, apšvies
tų vyrų ir moterų.

Amerike yra tūkstančiai 
vyrų ir merginų, kurie j- 
stengtų paremti baigiančius 
eiti aug’štus mokslus. Taip, 
sunaudoti pinigai neprapul
tų, jie būtų sugrąžinti su 
nuošimčiais ir didžiu dėkin
gumu.

Jei .turi Lietuvoje nuken
tėjusių dėl karo giminių, ar 
tarnau j ančių kariuomenė j, 
tai nepašvkštėk dolarinių jų 
sušelpimui.

Pagalios apie palikimus. 
Visose kultūringose šalyse 
jau senai įsigyvenęs papro
tys palikti savo turtą ar žy
mią jo dalį viešiems reika
lams. Kitose tautose yra 
turtinfnkų,* kurie gyvi bū
dami milžiniškas sumas ski
ria viešiems dalykams. Kas 
nežino velionies' Amerikos 
milijonieriaus ’ Carnege’io 
pamėgimą steigti knygynus. 
Miliardierius Rockefelleris 
labdarybės, mokslo ir tiky
bos tikslams yra išaukavęs 
apie $200.000.000.

Mažesnieji turtininkai ir
gi neatsilieka. Kiekviena 
kolegija, universitetas turi 
namų, knygynų, laboraton- 
j ų, nėšio j ančių ’ vardą jų į- 
steigėjų;

Tas duosnnmas viešiems 

 

tautos reikąUms turi vysty
tis pas mus, įei muhne-.M* 
idlti. Tad į* -M nevedę^ 
ar neištekėjusi užrašyk są-

J. Spurgas.

JŪŽINTAI 
(Rokiškio apskr.) 

Granatos Jūžintų nepalietė, bet 
per karą* nemažai nukentėjo gy
ventojai, ypač per vokiečių ir 
bolševikų okupacijas. Laike bol
ševikų okupacijos čia pragarsėjo 
daug komunistų, o jei pragarsėjo 
daug komunistų, tai aišku, kad 
žmonės nekultūringi. Ir ištikrų- 
jų gi Jūžintų valsčius priguli, 
prie nekultūringųjų Lietuvos val
sčių.

Yra mokykla,—tik gyva. Yra 
organizacijų ir tos vos vos kruta, 
geriaus gal šiek tiek gyvuoja Im
peratyvas ir tas nepergeriausiai, 
turi krautuvę, bet apytuštę ir 
kiek yra prekių, tai ir tos du, tris 
kartus brangesnės, negu žydų 
krautuvėse.

“Samagonką” geria dieną ir 
naktį, keikia valdžią, kad perdi- 
delės rekvizicijos, kad rusiški! pi
nigų neima, 
kad iš
tt...

Kur 
.nuoja,
žiema bloga, 
malkų.

O kito,ko,

kad žemės neduoda.“X 
kariuomenės neleidžia ir

; v  - ■ • p r -
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PHTLAIIEL'PIIIA, PA. ] MONTHLLO, MASS'..,

Darbas dėl Lietuvos. I Apv&lkSčlojlmąs Sv. Kazimiero <11C- 
A Ijaoa musų trthtlSkos Sventės buvo G d.

Rainiam tautos Šventę Sv. Kazlmle-Į kovo Bažnytinėje Salėje, Pirmiausia 
to dieną buvo surengtos: prakalbos I M. Abručinskas vakaro vedėjas pifaiš- 
Tuutos Rondo 21 stotafts dėkų. Kai- kino, ko. dMo .vakaro visus petaua^ta 
betojas būva tik ką sugrjžes IS Lle- Lietuvai. Pirmas kalbėtojau buvo J. 
tuvos. K. Cesnulls, Papasakojo daug Gllneckls. Kalbėjo apie vienybę musų 
naudingą ir indomlą iiąajleną, Be Ici* Uėtuvią kntąllką. Tollaū kalbėjo A. 
to ko paaiškino, kad amerikiečiui tu- [U. Kneižys. Jis monteliečlams padare 
Vėtą daugiau atjausti Lietuvos arntf ją, dkloll IspuiJI. - Daugiausia kalbėjo a- 
ktirl sunkiausiąją naštą neša. Gi Ik- Pie kėlimą Tautos Rondo.
šiol Amerikos lietuviai veik niekuo ne- Paskirtos buvo 4.panelės — O. Ka- 
Išreiškė užuojautos narsiai . Lietuvos pėčiugė, A. Vfščiuniutė, A. Abračinskai- 
armijai. Apie šaulius čia daug rašo- Rė’ ir V. Kod.vtė aukoms rinkti. Au- 
iini, daug aukuojamu, tarsi jie svar-į botoji) vardai: M. Abračinskas $5., 
blausioji Jėga, nepriklausomybei tšlni-į E. Overls, J. Jurkelevičla po $2.00; po 
kyti. Kad Amerikos lietuviai gausiai pl-00: S. Kušėta, V. BiUcanauskas, J. 
-remta šaulius, b kariuomenę visai ne,,|Beteisius, A. Kraujalis, J. Daugėlavi- 
tal kariuomenė inhi nepasitenkinti. Su- į etos, J. Kodis, F. Adomaitis, A. Prai- 
ko: jei šauliai taip giriuml ir remia- bis, P. Juškaitis, A. Norkūnas, K. ()1<- 
mi, tai mes nuo fronto pasitraukiame I sas, A. Kušėta, A. Jarmalavičių, R. Ei- 
!r teužimti musų vietą giriamieji ir | tavičiutė, J. ttaladonis, J. Monstis, A. 
remhtaiiejl šatiHiti. Todėl, sako Res-1 Hfbckunas, J. Saletkls, I>. Vykčlus, J. 
nulis, remkime . Lietuvos kariuomenę, I Balavlčia, J. Banys, D. Dukštytė, M. 
kelkime jos lipą užuojauta. Sakė, Į Kiišėtivnė, P. 'rūbelis, ,T. Samsonas, M. 
kad aukas Lietuvos lėmimui gerinusiu I Svirskas, Albina Viščiuniutč.
butų siųsti ne atskirai šauliams, Ilau-1 Viso aukų tą vakarą surinkta $100. 
donajam Kryžiui ar kam kitam, o tie, Į Po viskam buvo suloštas veikalas “šv. 
dog valdžiai. Tuomet valdžia, raaty- Agnietė.” Programą išpildė gabiausi 

; dilina reikalą ir pasitarnavimą, telks I irt’totai iš So. Bostono.
kam reikia paramą. I Kovo 8 d. LDS. kupos buvo laikytas

Bo prakalbų buvo aukų rinkimas. I mėnesinis mitingus. Narių laivo susl- 
Aukojo: i lakę skaitlingai, nes buvo visiems žl-
Kazys Valančiunas ........;..........$50.00 Į >omn, Jmd ims išduotas iŠ apskričio

Bo $5.00: V. Vnrvuolis, U. Starvins- [suvažiavimo raportas. Buvo diskusuo- 
ldutė, St. žvilgaitis, B. Ktidausklenė. I 'a, kad pusidarbuot reikėtų MontelloJ 

Bo .$<3.00: K. Mačiūnas, M. Kliautis. [-’ kuopai, kad sutverus'mažesniuose 
Bo $2.00: J. Kerdokas, I’. Mikalojų- I miesčiukuose LDS. naujas kuopas. Iš

ims, V. šalduškaitė. E. Katlhiitė. [rinkta komisija.
Bo $1.00: T.- Velža, K. Medžls, M. Bo Velykų LDS. 2 kuopa rengia pra- 

Varnienė. V. Arnauskas. O. Jublons-1 mogų delei kuopos reikalų.
kis, .T. Balaima, St. Micelko, Al. Ma- J Jonas Jcilcclcvičia.
tinauskas, <T. Garbus, J.,Kriščiūnas, D. 
Kaupas. J. Kaupas, T. Velička, P. Ka- 
zlunas, A. Balčiūnas, V. Serbentas, M.
Beneckienė, S. Dobilas, A. Judickas, t ijĮbdnringu dr-ja po globa Sopulin- 
L. Puidokas. J. Rutkauskas, O. Tolei- l)s MoUnos buyo Užph.kus gy m[ 
šiene, D. Rimdeika, M. Jankauskas. Į nedėlioj kovo 20. Tą pat dienų 
J. Gri'zaiisktto, M. Rąžulis. V. Arnaus- Į ))ft pĮehj 2 vul buyo suslriuklln.ls> () 

M. Bušas, K. Balkis, O. Palionle-1 vuRal.e 1)rilkjl||)0S. Kalbėjo gerb. kun.
Daunoras, J Ka.- [ k j JtlklliliSi kun Kavaliauskas ir 
I. Ihai ausv ųtė. Į jvilleris. Dalyvavo atstovai nuo 
Liulevičius S. valrlŲ (b..jŲ lg vy.1Ų 20 kp (b[Iy 

!l Sp Įvavo K'. Šavelis, iš I’. BĮ. kuopos A.
‘ I Zubavlčienė, iš Simudos Dr-jos Bla- 
■ I vackas, iš Moterų Sąjungos kuopos 

i P. Stočkienė ir Nevulienė, iš Marijos 
i Vaikelių dr-jos M. Dabravalskiutė, iš 
[SLRKA. 98 kp. Pranas Bartkus. Bu- 
I vo kolekta. Surinkta* $11.2-1. šitos 
I dr-još bal. 10 d. bus pramoga—vaidini 
linas šv. Agnietės.
I Korespondentas.

WORCESTER, MASS.

^<ns,
ne, A. J. Dūlis. S. 
teiva, J. Knėižys, 
K. Petrauskas, P.
Brazdžionis, A. Žvigaitis, V.
M. Lazdausklenė, V. Kuteiviene, 
Madiionto, K. KyardttSkevičius, 
Snauskas, Z. Dileriutė, O. Kultienč, A. 
Pranskunieuė. M. I’ovilničiutė, M. Be- 
Jezdienė, O. Mimdeikienė, O.' Žukaus
kienė, P. Martinkaitė, B. Randokevi- 
če, A. Kergi s, A. Prectlkas, A .Grinius,
S. Taraška, V. ' Gudonis, M. Žemaitis, 
P .Kundrotas, J. Timlnskienė, A. Vai- 
cekonis, J. Tebėra.

Viso su smulkiomis surinkta $188.13. L niTTA
.Gerb. kun. J. J. Kaulakis surinktų VLJĮ V JIAjAįN D, (JlllO. 

ant krikštynų dėl Lietuvos pridavė į I U^U'ių katalikiškų dr-jų dėka
T. F. ir iš kasos dadėję sudarėm viso P1, yliaus Rėmėjų 7-tas skyrius
labo $220.00 ir tuojauš pasiųsta į cen- |SI<>1 puikiai gyvavo ir darbavosi, 
trą T. Fondo. Tame .Įauginusiai pa- Jiukavo aI’Sčlul auk'*- I’HpR’ko, prisiu- 
sldarbavo kasier. T. F. J. Pranckunas vo il" I^^zgė visokeriopos rūšies ru- 
ir K. Di-vža. rast. Užsipelno padėkos del ^vargusių brolių ir sesučių 
kolektoriai ir rašinėtojai, kurių sun- ’^tuveje. Bet Siuami laiku tur būt iš 
ku gauti laike prakalbų. priežasties nedarbo .skaitlius liukų ir

Viisems aukuotojains ir darbuoto- “arri* žymiai s^mžėjo.
jams Lietuva bus dėkinga. r,.iargi tvanlan Clevelundo L. R. Kr.

K Dryxa TT F. 21 sk. raSt. I keineJ1l ūr-jos <-to skyriaus, tariu nuo- 
r ’ ’ I širdų ačių toms dr-joras ir pavieniams

—------------- ---- - [broliams ir sesutėms cleveiandiečiams
TAMAOUA P A I kurios ir kurie rėmė ir pri-

_____  ’ j I jautė L. R. Kr. R. dr-jai, aukodami 

Darbai Eina, Bet ir Be f!h'l,tlls ““““i, T”^p. , ’ . . Į gi meldžiu ir tolinus neperstoti remti
-Uillbo LvcUKLclSl. I savo aukomis tą taip laitai prakilnų

i mieiaširdystės darbą, įstojant į L. R. 
ir darbą I Kr. Rėm. Dr-još 7-tą skyrių, užsimo- 

1 kant vieną dol. imt metų. - 1
] Susirinįviniai Ituna 1-mą panedėlį kas 

i1 Į mėnesį Sv. Jurgio par. mokyklos kam
bary 7 vai. vakare.

Gi. L. R. Kr. R. 7-to skyr.
Pirm. S. Kiniutis.

L. 
lig 

Sll-

su

........................... ■ k ■

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

“Sandariečių” organas 3 d. kovo : 
m. numeryje patalpino žinutę-iš niu 
miestelio po kuria pasirašo *‘Bigv< 
nes jnainierys.’»

Rašo, kad “vasario 20 d. tulan'Kio 
ias bandė sutverti .Juozapo darbini, 
kų susaidę.”

A. Kazlus vasario 20 d. ne. šutvei 
ti bandė LDS. kuopų, bet vietiniai 
klebonui raginant sušauktas .jau si 
orgpnizuotos LDS. kuopos iš 15 nari 
susirinkimas.

Taip-gi tame pačiame siisirinkim 
prisirašė vienus naujas jmrys, o šiai 
diena LDS. kuopa žymiai paaugėjo 
Aš pats prisirašiau prie LDS. 2(5 i 
sausio ii* man šiandiena “samUriečiii. 
tikslas labai aiškus, nors ir pats jA< 
jos nariu buvau. Meluok ir šineiž 
sau nepatinkamus asmenis.”

Sako, “to Kazio žmonės nepažįsti 
todėl spėja, kad jis paeinųs iš Nen 
ark’o arba iš vestų.”

Beprotis irgi nieko nepažįsta ir m 
žino. __ .

Musų kolionijos lietuviai kaip ir a 
pats A. Kazlų pažįstame per 15 ir 2 
metų ir mes juo džiaugiamės, -kad ji 
dirba taip naudingų darbų, * Tas si 
prantama, tamsiems “sandariečiains 
Ir jų vadams nepatinka. Jie dar i 
šiandien mano, kad darbininkai įtik, 
jų plepalams ir duosis, save išautai, 
ti kapitalistų parsidavėliams “sami: 
riečlams.”

G d. kovo buvo iŠ eiles antras LDt 
S7 kp .susirinkimas. Raginami darb, 
taus ir parapijonų mylimo klebono pr, 
sirašė keletas naujų narių. šilan 
susirinkime daug kas apkalbėta ir ni 
tarta.

3 ’d. balandžio bus nepaprastas. Lp 
kp. susirinkimas į kurį kaip gird 

Žada ateiti daug naujų narių prisir 
Syti,

Musų’ kolionljoj yra didžiumų sus- 
pratę darbininkai Ir nesiduoda išna 
dotk. Jie brangina tas1 organizacija 
kurios teisingu keliu veda darbini 
kus prie pagerinimo būvio.

Vist. “sandariečlid” gali sau Suka 
ti Ir šmeižti sau nepatinkamus asm 
pis, nes tai Jų darbas ir tiksli* 

korospomlentns Ir ta’ 
matyti pritariu Jib-vlsas štabus, (n , 
jei ĮWprlitMųt tai įtalpintų) kati iV 
tuvtams.'iiervlkhK gavo darbtalnklšl'j 

" . ..

vis ainia- 
viskas brangu, kač 
kad negali atsivežti

tik susirenka, 
kad

26. n. 21.

‘ . i

ir galvoje neturi?!

J Spurgis.

Čionai darbai eina gerai i 
gauna tie, kurie turi draugų.

Pastaraisiais laikais laimi daug pri
važiavo iš kitų kolionijų ir randasi 
nemažai be darbo.

Randasi nemažai lietuvių, bet jie 
gyvena pasisklaidė. Kiek daugiau y- 
rn susispietę apie E.. Union gat. Tu
ri savo bažnyčių ir klebonijų Ir darbš
tų klebonų. ( - -

Gaila, kad nemažai raudami atšalė
lių ir nutolusių nuo bažnyčios.

Lietuviai turi
.daugelis laiko 
paukščių. Oras 
Lietuvoje.

Yra nemažai
ir užeigų ir visos gerai laikosi.

Per miestų teka keletas upelių Ir 
nutiesta 2 gelžkelių.

Darbiu inkai.

---------------- X—
KAPELMEISTERIO 

’ LAIŠKAS.
(Rašytas J. Mačiuliu!, Amsterdam, .

■ N. Y.)

Iš susidėjusių aplinkybių nega
lėjau tamstai tuojaus po apturė
jimo laiško duoti atsakymą. Ka
lėdos, Nauji Metai, užgavėnios, iš
kilmingoji tautos šventė. Ūmu lai
ku visos viena po -kitos prabėgo 
sudarydamos visiems nemažai pa
sidarbavimo, o ypačiai man su or
kestru žygiavimo • tai į Vilniaus 
rėd. apylinkes" tai į Kauno, rėd. 
Mat ųiūsų pulkas išmėtytas dali
mis: vįeni ant fronto tieą Širvin
tai, Giedraičiais, kiti atsargoje 
palei Kiauklius, Boguslavišky o 
ne rikiuotosios kuopos ir koman
dos išskirstytos labai toli viona 
nuo kitos kaip Ukmerge, 'Deltu
va, Kėdainiai ir t. p. Kiekviena 
dalis pulko aprimus mūšiams ant 
lenkų, fronto stengiasi sudaryti 
por, šventes pasilinksiminuna va
karėlį arba* suvadint kokią nors 
komedijelę, mėtotą prisoimu 
kestaii pusiau skirti kad spėjusi 
patarnaut vien kart dviejose vie* 
tow. Apart rengiamų paeilin

e

J. G u d a v i e i u S,

1-o pėt. D. L. K. Gedimino pul-

VeikianČioji

puikias nuosavybes ir 
gyvulių’ ’ ir naminių 
tyras ir sveikas, kaip

ko kapelmeisteris, 
armija.

28—11—21 m.

lietuviškij krautuvių

Grįžkit į Tėvynę. -
—----------------------------------------- —, 1

I
A *

((raldUj, kaip; Leiskit į Tėvynę) 
Grįžkit į Tėvynę, grįžkit pas savus, - 
Ten mūsų gipitine, ten kampas ramus. 
Ten ryto saulelė skaisčiaus užtekės, 
Ir jūsų dainelė puikiau ten skambės.

Čion spėka, atbunka, nerami širdis, 
Grįžkit į tėvnię, jausmai ten atgys.

• Svetimoj šalyje mums nelinksma, r,: 
Lietuvos padange žydresnė neg Čia. . 

Grįžkite -ęatyrt amatų
■ Grįžkit, piniguočiai praskinti takų* 

it vist grįžkit, laukia jūs Tauta,

/•

♦

ne.

PHILADELPHIA, PA.
Pereitame neiĮj’klien.vje šv. Kazimie

ro parapijoje užsibaigė misijos. Misi
jas davė Tėvas Kulikaus'kas IŠ Mari
jonų Kongregacijos, žmonės skaitlin
gai lankėsi per visą savaitę bažnyčion 
ir atj'džial klausėsi geri). Tėvo misijo- 
nieriaus paniuksiu. Beabejo-, -misijų 
davė PhiJadelphljos katalikams daug 
dvasiško 'muisto. ‘

Pažymėtina kad musų miesto taip 
vadinami inteligentai, išimant advoka
tą M. M. šilką, yra išsigimę katali
kai, jie ne tik kad savo tėvų tikybos 
bepraktikuoja, bet dar persekioja 
tuos kuriems tas tikėjimas yra bran
gus. Jie yra jau taip apsišvietę kad 
jie tikėjimo prietarais, kaip jie sako, 
neturi nei laiko užsiimti. Todpl jie 
misijose nedalyvavo. Katalikaiųs rei
kėtų susiprasti ir tokių profesionalų 
bei biznierių neremti. Jeigu jie nie
kina katalikų jausmus, tai tegul kata
likui neturi nieko su jais bendro.

PaFapl/onthi.

PITllj ADELl’HIA.. PA.
šv. Kazimlėrn parapija ilgų laikų 

buvo be vargonininko. Choro jųu ne
buvo glrilCtL Pagailos susilaukėme 
vnrgonhitako Stasio Daunotos, įkurs 
imikluostChleiitiil^int, gerb/ Rocią. iri* 
gnHėdo prie naujų Rjul^vlčlims Įtnl* 
sytų vargom^ Atsiradę tarborm VI* 
na! kitaip dabar HInyėloJ#*

motinėlėj brangi Lietimu

tos fondo valdyba)ar’ bileįkalamu.
m* sM taUjės prie 

l* lietuviai ptijaūL

*£

įos leisti į mah® tai Tmv ro totą viesiedį taiitos rei

■*-
¥
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. ....... - , • „ | gfa prakalbas, gal nors tie darbo žino-savo anrblntaldSta oL-mntsacUą felkaj ^t y,,
Itoga kĮiili kitos darbiuinkij imi-l;-)n;, 1]if.ųy nesigirdi, tik nbupyknntos 
jos organtžncijoa. Į purfepjja susirinkimu jau S

Bet kokiems galams ■ reikalinga mctal JoWi atangy^
mums “Sjandaraj'h kr tam, kad Me- „rI1(l si.-gSk. kuoaos susirinktai dta 
tavoje tataĮMusdVai-Inlakus su vis<ms. tallsJa kokl M newtiWnmI. tlgta- 
M dvarais? ir tam,- kad Amerikoje I wgelEpiniu darbas vista apmirę. Vy- 
ISkuglims mm nors tomoMum WfM te moterys darbininkui, nepaisykit 
skrftustl llurbtatakus, kas llgslol JOS nel vnr>.wt
saAdarteeins Ir yra plimoje vinto-į vo aarbg kaip vardt pirmyn.

’ ' • K:Vrnsm.
WS. 87 kp. nors jaunutė, bet prie | 

jos susispietę žymiausi ta durbSčlausi l _ : „
Stos kolloni jos lietuviui darbininkai fa j WGR>CESTER, MASS. - 
jau duoda pavyzdį ir kitoms koltoni- «Dtt^Iofnko., 3i dflOdtt mnn 
joms ir “sandariečių” pastangos ema gLA> 07 VftWK buk ag
ant Šuns uodegos. j apsilenkęs su teisybe, rašydamas ko-

Malmcrps. Į resp<>ndencya “Darbininko” .25 nume* 
. „• - • Iryje- SU teisybėmis nesijaučiu prasl-

_ Įlenkęs, nes mes katalikui žinome, kaip
YOUNGSTOWN, OHIO. Į jus atsižiurlt į kataliką literatūrų.

.*—— I Kataliką literatūra tai yra- jums pju-
Mlestus čionai pusėtinas, ' suvirš I |-įhs po kaklu. Džan Bambos,,spyčial 

130,000 gyventojų, dū trečdaliu sve- Į jums yra brangesniu daiktu, negu ka- 
tiinžeiniai. Pramonės plieno ir gele-1 tulikų knygos ir laikraščiai. Bet jus 
žles ir 1 dirbtuvė gumos.
na vėžio 
vu 1 tėję, 
potos. 
skirstę. 
lėtas pnvienių. Čionai gyvuoja 63 kuo
pų 8LIIKA., šv. Juozapo dr-ja, Lietu
vių l’rogresyvišfcas Kiiubas, SLA. kp., 
LDS. kuopa. Kaip'nuo seniau gyye-1 ALBANY, N. Y. 
įinutlejl pasakoja, tai lietuviui 3 me-1 Mus miestas yra dailus ir čystas. 
tai atgal labui gražiai ir sutartinai gy- | Gatvėse prisodinta medžių, taipo-gi 
venę. 1911 metais susitvėrė lietuvis- Lietuviai pripratę Lietuvoje prie dul
kų pai-apijų. Tuom kartu jų mažai te-Į ųų kvietkų, tai ir čia beveik kožnas 
buvo,- tai kunigo užlaikyti negalėjo, j lietuvio darželis pilnas gražių žoly- 
Tad jų išrinktas komitetas visados 
reikale partraukdavo kunigų dėl dva
sios reikalų iš Cleveland, Oliio arba 
iš kitur. I’o nekuriu laiko jie padarę Į leidžia.
gražų nutarimų, nutarė -prašyti Clove- 
land’o vyskupo lietuvį kunigų. Kada 
Jie pasiuntė prašymų vyskupui, tai 
tas nebuvo veltui, vyskupas išklausė 
jų ir prisiuntė gerb. kun. Vincų Vil- 
kutaitį, kuris buvo nesenai įšventin
tas ,į klinigus.

. pribuvęs pradėjo darbuotis dėl lietu- I 
vių dvasiškuose ir jų tautos reikaluo- I 
sė. Vienok keletu dienų išbuvęs ir I 
patyręs, jog dar čionai mažus slcalt-1 
liūs lietuvių ir bus jiems .sunku už- Į 

. laikyti kunigų, o tame pat laike vo-1 
kiečių brtžtryeuis klebonas kun. Kliu-1 
tas reikalavo asistento ir sužinojęs, I 
kad gerb. kun. V. Vilkutaitis pasėti- I 
imi vartoja vokiečių kalbų, prašė vys-1 
kupo, kad Jum. V. Vilkutaitį paliktų Į 
virš minėtam klebonui už asistentų, ku- Į 
ris kartu aprūpins ir lietuvius. Ir Į 
kaii> čionykščiai gyventojai pasakoja, 
tai į trumpų laikų vokiečiai taip pa
mylėję lietuvį kunigų, kad net visa jų I 
parapija gėrėjosi, kadangi kunigas V.| 
Vilkutaitis daug turėjo darbo vokiečių { 
parapijoj, tai dėl lietuvių dirbo kada I 
tik atspėdavo ir 'niekados niekam ir I 
niekad neatsakė nei vienam lietuviui. I 
Lankydavosi ant SLllKA. 63 kuopos Į 
susirinkimų, ant lietuvių parapijinių 
susirinkimų ir rūgindavo lietuvius dė
ti pinigus kiek galint, kad ateityje, 
luida statys savo bažnyčių ir galės už
laikyti kunigų bus patiems linksmiau 
ir lengviau išlĮUdavot. 4 metai atgal, 
lietuviai neteko gerb. kun. V. Vilku-j 
taičio.
rupijų, 
vadovas. Vėl nutarė kreiptis prie vys
kupo ir. išrinkę delegatus pasiuntė kml 
išprašytų lietuvį kunigų. .Jų prašy
mas išsipildė. Vyskupas paskyrė kun. 
F. Alinskų dėl Akrono ir Youngsbnvno 
lietuvių. Ale ka£p paskiuus 'Akrono 
lietuviai nenorėjo kun. F. Alinsko gle
bau atiduoti surinktus parapijai pi
nigus ir patys reguliavo kasų, tada 
kun. F. Alinskns pasiliko tik Youngs- 
tosvn'e, kur lietuviai jau turėjo $2,- 
300 ir dar sumetė suvirš .$3,(M)0. To
kiu laidu pasistatė savo locuų bažny
tėlę, turi gražių klebonijų.

Turiu pasakyti, kad iš pradžių lie
tuviai labai
vosi pagal išgalių, 
taviški laikraščiai 
se lietuvių kolięnijose ttertų Tautos j žmonės dabar labai ir nepaiso. Jiems 

automobiliai LabtaUs patinka. - 
Matydama U. T. Co. kad viena ne-, 

duos sau rodos, pasiprašė -majorų pa- 
... Bet anot seno priežodžio var

nas varnui į akį nekerta. Tai musų 
majoras Wnt yra republikonų parti
jos. Tai tas tuojau pasiuntė visus sa
vo pyl ieistus pagelbon. ' Bet žmonės vis 
labiau pyksta matydami neteisybę, 
pamato knrų einant, tnį tuojaus su
daužo, tai vielas sutrauki?, tai stulpus 
nupjaunu. t J

Matydama U. T. Co. kad tai ne bai-' 
nors | puolės prie Gok N. S. Miller, pra

šydama talkos. Tas ir paklausė prašy; 
mo ir davė Statė Troops. Daugybė 
ių prlbitvo su arkliais ir nustatė po 
visas gatves kur tik gatvekariai eis 
lt prie kožno karo jojo raiti, du pir
ma ir du paskui, kokie šeši ant mo- 
torciklių, po du iš šalių ir po vienų 
viduul karo. Kaip 4 pamato ateinant 

tai policm,onal neduoda niekam 
ant kampo nei stovėti. Tai sako tu
ri eiti,,

Kaip matyti -tai žmonės labai gerai’ 
laikosi ir gal greitu laiku streikas tu
rės pasibaigti, bet gaila tų žmonių, 
katrie važiuoja streikluužiautl, nes ne
jaugi žmogus tuvi gyvulio protų, ne
jaugi nesupranta, kad jis atima tuo- 

Ant kitos pusės parašyta J mj ijqsnĮ duonos mio-. savo brolio, nuo 
savo draugo ir jis sykiu putę save no
ri pavergti ir skriausti savo vaikelius, 

vojiis nėra pageidautini toki raštui su j£ognns perai Žino, kart geresnis už- 
,r dnrlbę vnlandoĄ

fiiw ,įo jTfll’gi mie
las. brolau, jei dar nęsupijuntl darbi* v

Pramonės plieno ir gele- Į tulikų knygos ir laikraščiai.
Darbai ei-Į norėdnmi gauti nuo kataliką aukų, 

žingsniu, dirbu 2-3 dienus su-1 stengiatės visokiais budais prie jų pri- 
Algos darbininkų tapo apka-1 sllaižyti, pažadėdami jiems aukso kul- 
Lietuviai gyvena labui išsi-1IU1H jr lygybę. Bet tik paikieji jūsų 
Familljų yra apie 200, ir ke-]žodžiaAs tegali tikėti..

Reporteris.

.___________ , D ARB1NI1TKAS

DARBO ŽMOGAUS 
PATARIMAI.

• f *

±SSS!SSi

*
i

* <

t 

t »

a h tai n~r

• į
< ’ S

f . ................. .
Broliai ir sesutės darbininkai L Kiek

vienoje^ kovoje reikia femtrybės fa f 
gyvenimą reikia žiūrėti labai šaltai.

Kad fa su priešu, visuomet -reikia 
kalbėti rimtai. \ *
’»Musą. visą darbininkų „ priedermė 
dirbti ne tik savo naudai, bet taip- 
pat fa sgvo artimo. ’ - * •

Savo littošą laiką nepralelsklme be-, 
reikalingai, f

šiais bedarbes laikais visi laukia ge
resnių laikų? Belaukdami, po keletą 
menesių buvo priversti apleisti Šeimy
nas, gimines ir keliauti nuo kolonijos 
Į koloniją, ieškodami darbo, kad ga
lėjus nors ant duonos kąsnio užsidirb
ti ir kad 'išlaikius šeimyną nuo bado.

Kiti, kurie turėjo tą laimę susitau
pyti keletą centą darbo laikais, dar ir 
dabar tebelaukia geresnių laikų—dar
bo laikų, o daugelis keliauja arba pa
sirengę keliauti į tėvynę Lietuvą.

ną. j
Dirbtuvių labai mažai, viduryje mie

sto dirbtuvių nėra, nes to miestas ne- 
Tai visos dirbtuvės randasi 

šalyje miesto. Viena iš didžiausių 
dirbtuvių yra J Ves t Albany. Ten per
taiso visokius traukinius, visokius pa- 
sažierinius ir prekinius karus ir tt. ši
tose dirbtuvėse dirba keliolika tūkstan
čių darbininkų tik vien ant West Al- 

Gerb. tėvynainis čia Į liet yra keletas mažų dirbtuvių,
bet jau tiek žmonių nedirba ir jų vi
sai retai yra.

West Albany priklauso N. Y. C. R. 
II. II. Darbai jau senai pradėjo ma
žėti. Kaip tik išrinko prezidentą, tai 
tuojau pradėjo darbininkus atleidinė
ti ir gruod. 23, 1920 m. daugelyj vie
tų katrie "dirbo prie kaučių ir freitka- 
rių laivo paltuosuoti nuo darbo.

Bet dar dirbo prie traukinių, tai 
jau daugiau kaip pora savaičių kaip 
visus palaido, paliko tik naktinius 
sargus ir visos šapos stovi uždarytos. 
Paleido daugybę bosų ir nekatruos pri
statė prie sunkių darbų ir tt.

Priežąstis bedarbės tame yra: Kom
panija nori numušti algas ir sugriau
ti unijas ir vėl nori pavergti žmones, 
kad dirbtų po 12-14 vai. dienoje po 
10-15c. į valandą. Bet aš nemanau, 
kati tas jiems pasiseks, nes dabar jau 
visur darbininkai yra susiorganizavę 
į unijas. Viskas dabar prigulės nuo 
unijų vadų.

Kaip matyt iš angliškų laikraščių, 
t tai gal dar turėsime kovoti. Da-r tu- 
1 rėš būti viena karė — darbininkų su 
Į kapitalistais.
i -Tai-gi pas mus jau prasidėjo kova 

Mat jam vyskupas davė pa- Į ?atvekariy kompanijos U. TTCo. ir 
Lietuviai pasijuto be dvasios Į (|arbininkij. U.. T. Co. norėjo nukirsti 

darbininkų algas ir pakelti keleiviams, 
vietoj 7c. norėjo pakelti 10c. Matyda- 
mi šunybę, darbininkai paskelbė strei
ką.

U. T. Co. nieko nelaukus pradėjo 
vežti streiklaužius i darbą, kad pasta- 
iyti unijistų vietose kitus. Bet žmo
nės dažinoję, kad jau daugel yra strei
klaužių, tai miniomis rinkosi jų pa
matyt ir pasveikinti. Kaip dagirdo, 
kad jau nori pradėti leist su skebais 
karus, tai minios žmonių pradėjo mė
tyti į karus plytas, akmenis ir ne
duoti važiuot.

Vietoj gatvekarių žmonės pribuvo su 
rėmė parapiją ir darbu- j automobiliais ir labai pigiai veža, tik 

Ale štai ėmė lie- ĮpO jų Wntų iv kas kur nori važiuoti 
garsinti, kad viso-1 įr j.u. grei(ųuu neg pirmiaus, tai

Fondo skyrius Ir rinktų aukas tėvy
nės Lietuvos gelbėjimui. Ant tų karš
tų pėdų pasisuko Dr. Bielskis su pra
kalbomis. Tapo sutvertas Tautos* Fon-Leibon.

. d<> skyrius ir kaip matytis čionykščiai 
lietuviai gana .smarkiai darbavosi, 
Kada čionai gyveno gerb.-kun. V. Vil
kutaitis, jis labai rėmė ir darbavosi 
lietuvių bažnyčios ir tautos reikalams. 
Ir koks didelis skirtumas tarp tų ku
nigų. šiose dienose ir per visų kun.

• • Alinsko 3 metų klebonavimo laikų nei 
kartų nemučkiiF jo ant lietuviškų su
sirinkimų. Kada lietuviai kų 
rengia dėl tėvynės labo, jis nesirodo, 
l'rie priėmimo Lietuvos vėliavos, ku- 

’ ria čionykščiai lietuviai 1920 m. įsi
steigė, musų klebonas nedalyvavo.- O 
ant užprašymo delegatai gavo atsaky
mų : “Duokit ant parapijos $500 ir 
man $50, tai aš ateisiu.”

Tokiu budu vietos lietuviai taip su
pyko ant savo klebono už nerėinlmų I knrQt 
Lietuvos, kad daugelis atsisako mo
kėt mėnesines ir kaip matytis, ko to- 
lyii, tuo lubinu neapykantos upelis 
tvystu.

13 kovo pamačiau tame notų tykinu 
tos upely] plaukiantį plakatų. Pasi
gavau Ir aš, skaitau; u-gl “atskaita” 
,niusų parapijos. Tiek įėjo,, tiek išėjo 
ir viskas, 
pamokslui šmeižimo savo parupijonų. I 

*Yls-gl iš šalies Žiūrint Ir gerai apgnl- ] 
-...S..., 4~1. t -
kuriais tik pasididinu neapykanta,-
(Reikėjo MtfaiąHti Redakcijai tą Via* jut jo visas.džiaugsmas.

-'v iun. moiim, į«i w uvsuyauuv*,
Tai tokios naujienos IS jntisą partini- „ ninku reikalą, tuoj taslprask, 

gės, Gfrdėfau, kad kuova m*" . ’

kirtą. Varto,).
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mano rašinėlį parašytą žiau

riems baudžiavos laJkąifis Liėtth 
voj atpūpti sbiriu darbo žmonoms " 
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Lmuvis NOTARĄfi

J.B.MIXAIAUSKAS
Parduodu laivakorte® ant ,ge- 

riaušių liniją 1 Bremęn’ą, Ham« 
burg^ Rottetdąstfą fa Lfapoją* 
248FomrrHST.> Sosto j* 27, Mabb.
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. Brangiausias žmogaus Turtas 
Sveikata fa Protas!

Tad saugokime ir branginkime tų 
turtų.

Laisvamaniai netekę proto šėlsta ir 
neapkenčia ne tik kitų, bet ir patįs 
savę, kuomet hiato, kad darbininkai 
pradeda nuo jų šulinfeis ir nesiduoda 
išnaudoti. * Jie purvais dfapsto ant sau 
nepatinkamų asmenų, o ypač ant tų, 
kurie eina į tarpų darbininkų nuro
dydami laisvamanių suktybes ir veid
mainystę.

Tad brolau darbininke, nesigailėk 
savo liuoso laiko pašvęsti skaitymai 
naudingų knygų ir laikraščių, nes tai 
prieinamiausią darbo žmogui mokyk

is jų sužinosi visokių laisvama
nių. socijalistų -ir kitokių istų darbe
lius ir žinosi ko reikia sergėtis ir su 
kuo susidėti ir dirbti Bažnyčios, Lie- 
tuvęs ir darbo žmonių labui.

ki.

“Su Kokiuo Sutapsi, Tokiuo Pats 
Patapsi,” Sako Priežodis.

Skaitydamas tvirkinančius laikra
ščius ar knygas tapsi patvirkėliu. 
Draugaudamas su draugais nutolusiais 
nuo doros, nuo bažnyčios, su laiku 
ir pats liksi tokiuo. Tad sergėkis jų 
ir nesusidėk.

o sveiką, dorą ga-

organizacijas reikia 
kaip ir į draugus.

Supuvusi, patvirkusį jau veik ne
galima- pataisyti, 
Įima nukreipti.

1 draugijas ir 
žiūrėti taip-pat
llemk ir prigulėk prie draugijų ar or
ganizacijų tokių, kurių darbais mes 
džiaugiamės. Amerikos lietuviai dar
bininkai turi organizaciją Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą, kuri laike 5 me
tu gyvavimo daug gero padarė dar
bininkams. Tad ir glauskis prie jos.

Laisvamanių įstaigos arba tvirtovės 
jau senai butą 
tvoros, jei ne 
katalikai.

padžiovę .kelines ant 
šiaudiniai nesusipratę

gyvenimą pratęsė ne
susipratėlių aukos, o joms išsibaigus 
E. gatvė bus švaresnė.

“Sandariečių”

Vargšas.

i

B

A, a. Antanas Valeika. 
po 6 savaičių sunkios ligos persisky
rė su šiuo pasauliu Kalėdų antrą die
ną gruodžio 26 iš- ryto U. S. • Navy 
Hospital’e rortsmouth, Va. Vos sulau
kęs 18 metų pasidavė liuosnoriu į U. 
S. Navy mokyklą už elektrlklerią ir iš
buvęs 7 mėnesius turėjo vlsjtą apleis
ti. Gruodžio 20 d. atvežtas pas tėvą 
ir seserį į AVoodstock, Vt., kur gražiai 
pašarvotas. Gruodžio 30 d*. palaidotas 
su pažintinėmis apeigomis.

A, ii. Antanas buvo doras jaunikai
tis, visų mylimas kaip tarnystėje, taip 
Ir visą giminią ir pažįstamų. Didžiau* 
šiame nuliūdime paliko savo tėvą An
taną, broli Bronislovą, seserį Emiliją 
Tusklonę fa vieną eėsei'į lietuvėj, ’

Ilsėkis jaunikaiti, vnrgeiį užbaigęs, 
Liti tau būna fangva’ M svetima fc*

. meW*
M. K, M.

Me ežepo kraštobakūže Movėjo 
Pakry-puą ant jono lyg bobšė sena, 
Prie jos senas laivas trtjnėdatois gulėjo 
Ir dengės išlėto žalia samana. 
Bakūžėj toj senas žvejys dienas vilko, 
Nebleido žvejoti jau jam sveikata, 
Ir tinklas jo senas, senai jau bemirko 
Gelmėj vandenėlio—ir jąm jau gana. 
Senai jau žvejys ežere bežvejavo, 
lis mito varguolių, kitų duosnumu, 
Ir skursdam’s atmindavo dienas tas savo 
Kad ežeras linksmino jį platumu.. 
Dabar jau retai-jis išeidavo kraštan— 
Kaip diena ištikdavo graži, šilta,— 
Sau vienas skaitydavo šventąjį raštą 
Ar maldas kalbėjo—seneliui gana.- 
Prisimindavo kartais jis dienas jaunystės 
Ir jauną pačiutę ir du vaikelius,— 
Jų dienas laimingas tyrosios vaikystės, 
Nudegintus saulės linksmus veidelius. 
Žiaurusis likimas jo laimę suardė,— 
Jo. mielą pačiutę ištiko mirtis, 
Sūnų jo ežero gelmės panardė, 
O dukrą pagavo piktasis vagis. 
Ji būdama vaiku jau akį vyliojo 
Poneliui iš dvaro kitame krante, 
Jis išvogė vaiką ir tėv’s nežinojo 
Kas ją ten sutiko to pono dvare. • 
Tik ketvertą metų praslinkus išgirdo, 
Kad jojo dukrelė jau pono pati— 
Jam’ užvirė kerštas, labai įsiširdo, 
Net ėmė jo lenktis iš baimės pati... 
Jis manė tą dvarą nakčia aplankyti, 
Ir paruošė kirvį slapta nuo pačios... 
Bet balsas jo sieloje ėmė sakyti: 
uŽmogau, nuodėmės nepapildyk sunkios!” 
Ir žvejo širdis piktume atsileido, 
Jis įmetė kirvį į gelmes tamsias, 
Sugrįžęs bakužėn parpuolė ant veido 
Ilgai meldės, ašaras gailias, 
Kaip žvejo širdis dėl vaikelio skaudėjo!.. 
Gal jis ir užmiršo vaikystės laikus, 
Gal ponas ponystę' širdin jos įdėjo, 
Gal jis jau užmiršo varguolius—žvejus?.. 
Gal- pęnas dvare jį puikiai užmylavo, 
Kad jis neatlanko bakūžės tėvų, 
O gal jį nekaltą žiauriai prikamavo^ 
Ir liepė išgerti ponystės nuodų?.. 
Ir taip vis galvojo parpuolęs ant veido 
Prieš Dievo paveikslą senasis žvejys, 
O mintys tos sunkios jau jo neb’apleido, 
Jis liko nesavas, lyg būt’ nebylys... 
Pražuvę jo laimė, ramumas išnyko,— 
Dar sielą užgavo pačiutės mirtis, _ 

. Ir stiprus žvejys suliesėjo, sunyko, 
Slankiojo lyg kapinių juoda mirtis^-.. 
Ilgai jis ramumo sieloj neturėjo, 
Baidyklės kankino jį kiauras naktis, 
Jo laivas apgriuvęs be žvejo gulėjo, 
Ir ežeran taką užželdė usnis 
Žvejys, ėmė melstis ir kūną kankinti 
Nemiegu, maldomis ir žiauriu badu, 
Norėjo ramumą sielos sau grąžinti,— 
Vėl eiti gyvenimo tiesiu keliu... . 
Bet, Dievas, matytis jau to nenorėjo, 
Ir žvejys pajuto nusilpęs labai, 
Jėgos ir troškimo stipraus nebturėjo, 
Galvoj ’ pasirodė pražilę plaukai... 
Ir ėmė jis melstis tik Dangiškam Tėvui, 
Ir sieloje buvo su Juomi ramus,

- Jį žmonės pramanė “maldinguoju tėvu” 
Ir nešė jam maisto į jojo namus. 
Nebliko jau žvejo, kurs dainas dainavo, 
Kurs buvo, laimingas ii* sveikas, stiprus,— 
Skausmai jo sveikatą žiauriai nukamavo, 
Jis vilko kasdieną arčiau į kapus... 
O žvejį pražudė ponystės sauvalė,— 
Išplėšė jam laimę, ramumą, sapnus, 
Mat, ponų jausmai, ponų širdys atšalę 
Per kraujus,, žudynes jie siekia džiaugsmus. 
Ir tas dvaro ponas—vagis ir plėšikas 
Užmanė iš žvejo jo džiaugsmą pavogt, 
Ir.liko to žvejo vagis—užmušikas, 
Nes vertė jo širdį iš skausmo pasprogt. 
Prie ežero krašto bakūžė stovėjo 
Pakrypus lyg bobšė sena,— - 
Kitame krante dvaro bokštai spindėjo, 
Bakūžėj liūdnumas,—dvare ten linksma. 
Bakūžėj vargsta žvejys nukankintas, 
Netekęs ra'mumo dėl pono rankos j 
Dvare ten turtuose jo vaik?s pražudytas, 
Kurs, rodos, neb’žino bakūžės mažos.

*
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Jo Draugais

Kaip sunkiai baudžiavą kentėjo 
Tėvai mūs, broliai, atsiminMm, 
Ir mejskim Tėvo Užtarėjo 
Kad jos .tėvjniėj Ųęb’grąžint. 
Dabar laisva .mis* yr* tėvynė— 
.Jos brangią laisvę visi ginkim, 
Kad vėl negrįžti sena gadynė ; 
Tautos jėgas kasdien augiūkimU. 
Kad vėl nebūtu ^av^giino,. 
L? mūs’ Vaiku mums prakeikimo

? -j *
# < ’Veik, armija.
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FORDO VALDYBOS 
ARTBAČAI,

Ėuū, Kr UrbonavyčIuB, prezidentai!,
B0 W, 6-th So. Boston, Mas* 

Kito* M. A. Pankifa Vlce-PIrmlnlnkas,
443 -Bark Avė., Brfdgėport, Ot 

Pfa 8. R tkauskaltė, Vlce-plrminlnkė,
602 South St., Mahanoy Clty, Pa. 

B. Vaišnoras, Iždininkas,
1514 Carson St,, Plttsburgh, Pa, 

K, J, Krušinskas, sekretorius,
222 S. Oth St., Brooklyn, N. Y, 

Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,.
881 Westmlnster Avė., 

Detrolt, Mich.
Kun. J. Kaulakls, Iždo globėjas,

824 Wharton St., Phlla., Pa,

ii

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite sutaupyti $3.00 

ant poros everykų, tai parsi
traukite musą katalogą, 

The Waterlywry Mail 
Order Corporation, 

60! S. Wilaon Street, 
Waterbury, Conn.
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Greitume muduntinm johH 
nieke rammtti nefil 

l-nluotl; visiems pinigą gtaMM 
jame pristatau kvitą* g* |gM 
Vato priėmėją pinigą. t?

Laivakorėlą agentūrą į <yn 
Ipojų, Hamburgą Ir vtotuv -T 

Pasai fceiftmėįji Lletavt^ vis 
Padarymai Hetuvllką 

mentą. - > •
Į Tfalfu* aią/skita o4r j 

Money Order. Ralydaml 
| dėkite a <& įtampą ta vii 
i adresuokite:

P, Milrnlafafa, 
Į SS Hudson Afa?., Brooklyn,

- -------- -----
*
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EUROPA
Kas dvi savaites “Ow ISiVĮF
REW YORK ■ HAMSROM 

Sustoja - L 
Gherbourg ir Soutkaanpta 

ORBITA . . Gegužio 21 dl 
OROPESA .. Birželio M 
ORDUNA .. Birželio lS d.

1-os, 2-os ir B-los klesos pąiaži®5to®į 
Trečios klesos pasažlerląl pilnai ; 

ųrųauĮdrudn , {;ę
the royal mail

STEAM PACKET 00.
W. E. Eaves .1

Steamshlp & Tourist Agency,
10 CONGRESS ST., BOSTONUMAS 

Arba pas laivakorčių agčnttįf 
........“ . ............... . 1 I C ■.

i i

j

l.

AMERICAN LINE 
^TIESUS KELIAS » 

N>W YORKO Į HAMBURGĄ 
Paranktonria kelione dėl Rusą ir Lietuviu 

Didelis moderniškas dubeltavą šriubą laivas 
MINNEKAHDA naujas (tik 3-čia klesa) Kovo Ž 

Balandžio 
Balandžio 2 

............. v.. $1^* 

...............................Ibv

c

MANCHURIA ............
MONGOLIA....................... ....

Trečia klesa New York į Liepuoją , 
Trečia kleas New York į Eitkūnus .

Su dadelių. $5.00 karės taksų
Trečios klesos kelieviai aprūpinami tarnų su valgių 

deliame valgruibyj*. Uždaryti kambariai dėl moterų ir vai? 
Kreipkitės į Kompanijos Ofisų 84 Statė St., Boston, M?’ 

arba pasi vietinius agentus, /
. __________ • f M r. • »

B 

a

• •

U-S.MA
Generalini Agentai CENTRALĖJ ir RYTINĖJ EUROPOJ.

NORTH GERMAN LLOYD V
Iš NEW YORKO, be permainymo laivą, TIESIAI į

S. S. SUSQUEHANNA išplaukia'.............Bal. 6 21c
S. S. NEW BOCHELLE išplaukia -........ Ba J6o 9 d
S. S. ANTIGįONE išplaukia................. Gegužio 3 ir Birž. 1&

PJLUVį (KARALIAUČIŲ) PEŠ DANCIGU
, PERSEST IŠ LAIVO Į LAIVA

Atsišaukit l Pasterą Bept. 99 STATĖ St., Bostn. Tel. FortHill 6745

t

1

t
.. I

PASAŽIERINIS LAIVAS •

“GDANSK”
Išplauks KOVO 23 iš NEW YORKO tiesiai į DANOJ

Prižiūrėjimas kuogeriausias. Parankias .vietos 3-čioj klesoj. 
Pasažierai 3-čioj klesoj gerai aprūpinti. 

KABINAS................$150. 3-ČIA KLESA ...
. Su dadėliu $5.00 karės taksų.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ! ‘

- h

arba pas DORSZEWSKI & SIW IK, 1121 Mihvaukee Avė., Chlcago/e •

Keliauk į Lietuvą it iš Lietuvos į Ameriką per • ,į
J. BARTAŠIUSIKMIGMO SERVICE GOST

• KAPITALIZACIJA $100,000. s
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Liniją 

sas.pasaulio dalis; ne tik. IS NEW YORKO fa BO'STONO, bet 
Mtą Amerikos portą, - ’

Itaalnom ir siunčiam pinigus I VISAS DALIS PASAULI. 
m į&l dienos .-knw Persluntknaš ytt GVARĄ^TU^TAS* 
1 rime Sukelto Kapitalo 800,000 markfa, LIETUVOS ŪKIO BA& 

KAUNE. . • ’ .. ;
Pasportus ir kitokius dokiimoutus padarome. Ačlteįc<W 

kius lietuvių reiklu* Amerikoje ta Amerikos lietuvių relksdus 
tavoje, - . . * . . w.

Užlaikome DU KOTELIU del lfatuviU kelfaUjniiČta 1IM 
Kviečiame visus lietuvius mi reikalais kreiptu 1 artimiau*

CtontraltoGŽisMt 
Skyriui f

9 
H g

G<

ofisą P»r failu arba mtilkaU 
Vtafalngtan. St»>

414
i
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Reikalavimų kainos 2c. uM žo
dį už kiekvieną syki. ’

Pajieskojimai

ii

KONCERTAI
29 d. utarpinke, Roches- 
N. Yw .' . < /■

^jmANDŽIO X dieną pelnyčioj, 
Mass. .. ' •

^MANDŽIO 2 dieną, subatoj, S. 
Sk; Bostone Mass, °Darbininko” 

kencertak. ■ . ,
3 dieną, nedalioj, 

j Cambridge, Mass. 
HAIANDŽIO 4 dieną, panedčly- 

•[ ie, Brighton, Mass.
I koncertai bus paskelbti vS-

|itl fifCčb. solistės koncertus atsi- 
^^kykite skaitlingai, o bus kuo 
fįeafgrožsti?

MAIjANDŽIO 10 dieną, nedėlioj, 
Providenee, R. I.

’ Marintieji surengti gerb. Grei- 
čienei koncertą šiuo tarpu kreip- 
kitSS “Darbininko” adresu. No- 
rintieji plakatais išgarsinti gerb. 

koncertą, užsisakykite 
ų “Darbininke,” nes turime so- 
StSeklišę.

» - r * 7—_u
r PRANEŠIMAS.

pašto yra pranešimas-P. Gu- 
taitinPei, jog yra atėję trys 
luntiniai, Teateinie pasiimti pra- 
išimą ir gauti siuntinius. ,

CAMBRIDGE, MASS. 

albėjo Kazys Česnulis. 
isvamaniai Bieiuliuojasi 

Su Prošepanais.

p 20 d. š. m. Kėlley School sa- 
4,'vo 'prakalbos surengtos Kata- 
^-enybės,skyriaus. Kalbėjo K. 
lis apie Lietuvos reikalus. Nu- 
ejikų veidmainystę ir jų žlauru- 
Pasakojo apie narsią Lietuvos 
unenę ir susirinkusius ragino 
’nlirrt aukoti Lietuvos reikalams.
\ plauko laisvamaniai laike 
erb. K. Cesnulio kėlė betvar- 
<glno pasitarnauti “prošepa-

,.as kalbėjo P. Gudas, “Darbinln- 
Jedaktoris Trpie Rusijos padėtį.

•dkų?surinkta apie $60.00 nežiūrint, 
d Ia Piliečių Są-gos (geriau pritik- 
slapukų sąjungos) bariai kėlė di- 
įusl termą.

feodai Aukavusių Stam- 
j ■ besnes Aukas.
jS ?5.00: A. Vaisiausiais, M. Nor- 
tsįv fe. Tamošiūnas, V. Jakas, P. 
ūda, J. Sutkus. 1 
uo parduotų žemlapių $5.25. 

$2,00: J. Vinciunas, kun. P. Juš- 
•’A ir U. Venckaitė.

‘ $1.00: J. Juodis, J. Petraitis, A.
XV&kas,_P. Kisielius, J. K. Nauja- 

Ai> Pętembergas, P. Sargelis, P. 
belus, V. Burokas, K. Jankūnas, P. 

- foEgįrdo.

NKAMS ŽANDAN. 
itą sukatą Boston Globė 
tokį EDITORIAL POINT: 
Voles were beaten. of the 

Reikia pasakyti, 
JŠAID.

I

kad

Kaip jau buvo pranešta^ir arti surišti su 
kadf LDS.spaudos Savaite fru.
Skelbiama nuo balandžio 17 Ar^gi ne visų LDS. narių 
d. ir baigiant gegužio1 d, š. tokia pat priedermė, kaip irVA

\ —---- :-------
PO VELYKŲ. '

inet Velykos ankstybos, bet 
jdvasaris nesivėlino. Jau City 

’int’e žolė žaliuoja. Lietuvių šv. 
tro bažnyčioje ant prisikėlimo 
iių buvo žmonių nepaprastai

Sesutės lietuvaitės Amerikos atsi
liepkite 1 AŠ kaipo kareivis Lietuvės’ 
armijos, norių susirašinėti su Ameri
kos lietuvaitėmis. Kreipiuos prie jtt- 
sųjr manau, kad jus atsiliepsite I Ra
šykite sesutės! Adresas: Veikiančio
ji armiją, Gelžkello batalionas, Eksplo
atacijos kuopa, Bronius Abramovičius. 
LITHUANIA. . ,

’ —- I .. .... ■ —■«

į IKFLUENZOS BANGA
■ ' VĖLA ' 

UŽEIS. BALANDYJE.
Kelios dienos tam atgal, 

Sveikatos Komisionierius 
savo kalboje, kurią* laike 
priešais baigusias mokslą 
mokines Naminio Slaugymo 
mokyklos Chieagoje, pareiš
kė, kad mes vėla galime su
laukti atsinaujinimo influ- 
enzos balandyje. Jis pasa
kė, kad “jeigu ji ateis, tai 
pribus apie balandžio 15 d.” 
TačiatLs neišsigąskite! Bū
kite ramūs, nes baimė pa
gelbsti epidemijai ir užmuša 
daugiaus aukų, negu influ- 
enza. • Visi ekspertai sutin
ka; kad pirmutinė taisyklė 
ištikus “flu” yra: laikyti vi
durius liuosais! Išvalymas 
išmatų iš vidurių sudaro pa
sipriešinimą ligai. Todėl į- 
sigykite Trinerio Kartaus 
Vyno dabar ir užlaikykite 
savo vidurius švariais! Su
dėtis Trinerio Kartaus Vy
no (pirmoje vietoje cascara 
sagrada) yra geriausia ga
rantija apturėjimui gerų re
zultatų. Naudokite taip-gi 
Trinerio Antipųtrin, kuris 
yra geriausiu gargaliavimu 
ir nosies išvalymui- (sumai
šykite vieną dalį Antipųtrin 
su keturiom dalimi drungno 
vandens). Kiekvienas aptie- 
korius ir vaistų pardavėjas 
turi, savo sandelyj e Trinerio 
gyduolių arba gali jums jų 
gauti. Joseph Triner Co., 
Chicago, III.

Reikalavimai
: L

Tel. So. Boeton 2488

DU. J. G. LANDŽIUS 
(SEYMOUR) 
LlBTUVlė f 

Gydytojas ir Chirurgas
Gydo aStrlos ir chroniškas Ilgas. 

vyri], moterų, ‘ir vaikų. Egzamt- 
ntioja kraujų, spjaudalus, Slapu- 
utį Ir tf. savo laboratorijoj. Su 
teikia patarimus laiškais kitur gy- 
.venantiems. Adresas:

366 Broądway, 
South Boston, Mass. 

VKąmbabio No. L) 
(LDS. name, kamp, E Ir B’way)

Paieškojimų kainos LDS. pa* 
riaroš^ir ‘‘Darbininko’’ skaityto
jams 1 syki 1 metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. pieteliams už 3 
sykius $1.50, ,

I, , . ..................... ..  

- ■ • ■ — • 1 • -

parsiduoda BOLINE 
geroj vtetoj,12 stalų,. 5 bolingalal. Biz
nis eina gerai ir galima padaryti vie
nam ar dviem geras pragyvenimas. 
Priežastis pardavimo — .partneriai ne
nutinka., Turi būt grėlt parduota, 

X LUKAS, -
,328 Broadwny, So. Boston, Mass,

.ti|, kurie dėjo po tūkstanti
nę? Taip visų, bet ne visi 
išpildė tų priedermę, nes L. 
D. namo .bonij. dar ir da
bar yra neišparduotiį už a- 
pie$10,000.00.

LDS. namo bonij išleista 
už $25,000.00; išparduota už 
apie $16,000.00. -

Jeigu visi LDS. nariai bū
tų pirkę tik po vienų boną ir 
tai būtu susidarius suma a- 
pie $100,000.00.,

Dabar perkant namą už
traukėme skolą ant $15,000.-. 
00 ir ant naujojo preso tu
rėjome užtraukti skola ant 
$4,000.00..

Tad nors dabar, kuomet 
jau viską turime, įsijudin- 
kime, kad užtraukta skola 
iki LDS. šių metų Seimo vi
siškai panaikinus ir kad L. 
D. namo bonai būtų visi iš
pirkti.

LDS. kuopų susirinki
muose ir Spaudos Savaitėje 
paagituokite už LDS. namo 
bonus.

Tad dar sykį raginame 
kosmarkiausia rengtis prie 
LDS. Spaudos Savaitės.

Delei platesnių informa: 
ei jų kreipkitės prie. LDS. 
Centro Raštinės 366 Broad-’ 
way, Boston 27, Mass.

VARGONININKAS
Ieškau vietos, suprantu bažnytinę 

muziku, galiu vesti chorą, turiu paliū
tį! jĮpins, Reikalui esant meldžiu atsi
šaukti Šiuo adresu: ’

S. ŠOKELIS,
1838 Augusta St., Chicago, IĮ1.

m. . . ' ' "
Prie tos savaitės LDS, 

kuopoj turi koštnarkiausia 
rengtis, kad padarius ūema-į 
žą naudą mūsų organizaci
jai ir darbininkams.

LDS. kuopos į talką pasb 
kvieskite ir kitas katalikiš
kas draugijas ir kuopas.

Toji savaitė turėtų apeiti 
kiekvienam lietuviui katali
kui.

Tad į darbą visi!
c

,Per tą laiką turime suor
ganizuoti bent 10,000 naujų 
narių ir “Darbinįnkui” pre
numeratų.

Tą atsieksime jeigu tik 
gerai prisirengsime prie jos. 
. Ką reikia padarytį, kad 
nusisektų? Pirmiausia ir 
tai tuojau reikia sušaukti 
susirinkimą, gerai apkalbė
ti ir geram prirengiami iš
rinkti veiklią komisiją.

Išrinktoji' komisija turi 
išanksto rengtis prie vakarų 
ir taip-gi vakaruose turėti 
užtektinai amunicijos — li
teratūros.

Prie išpildymo programo 
reikia kviesti žymiausius 
veikėjus — kalbėtojus, dai
nininkus ir lošėjus..

Taip-gi būtinai reikia su
organizuoti armiją iš ge
riausių, smarkiausių karei
vių, kurie pasišvęsti) per tą 
savaitę, pereitų per namus’ 
prirąšinėdami narius, užra- 
šinėdami “Darbininką” ir 
kitus katalikiškus laikraš
čius.

Iš anksto pasirūpinkite 
reikalingų blankų iš LDS. 
Centro ir prenumeratų kny
gučių.

Spaudos Savaitė kaip jaū 
minėjome rengiama LDS. 5- 
jo Seiir nutarimu.

L. J). S. 
Seimo norą ir pageidavimą.

LDS. Seimas karštai ra
gino LDS. kuopas ir narius 
išpirkti namo bonus ir tame 
reikale išnešė sekančią rezo- 
ciją:

“LDS. 5-tas Seimas at
sikreipia į visas L.' D. S. 
kuopas, kviesdamas jas 
prisidėti prie įrengimo 
modemiškos spaustuvės 

L. D. S. name, prie page
rinimo knygyno ir paden- 
gimo lesi) perkėlimui 
‘Darbininko’ redakcijos, 
administracijos, knygyno, 

1 spaustuvės ir LDS. Cen
tro raštines į naują nuo
savų namą. LDS. kuopos 
ir jų nariai, pirkdami L. 
D. S. namo bonus, geriau
sia ir naudingiausia pasi
darbuos visiems geriems 
LDS. užmanymams ir 
darbams. Todelei šiuomi 
LDS. 5-tas Seimas ir pra
šo nuoširdžiai visas LDS. 
kuopas karštai paraginti 
savo narius pirkti LDS. 
namo bonus. Lai nesilie- 
ka nei vieno LDS. nario ir 
kuopos, kurie liktų nepir- 
kę LDS. namo bonų. Mū
sų organizacijos gerbūvis 
ir ateitis gludi narių vie
nybėje. Tad petys į petį' 
stokime į darbą.”
Tai taip atsišaukė LDS. 

seimas. •
Mes negalime su ramia są

žine rinktis į šių metų seimą 
iki nėišpildysime praeito 
Seimo pageidavimą ir norą.

Iki LDS. ir “Darbinin
kas” buvo svetimoje pasto
gėje gal ne taip buvo smagu 
ir LDS. namo bonai pirkti. 
Tuomet neturėjome nė mo
derniškų mašinų spaustuvė
je. 4

Šiandieną tą visą jau tu
rime ir džiaugiaitiės, kad at-

• v

PAIEŠKOJIMAI Iš LIETUVOS.
Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra

šau susirašinėti su manimi Lietuvos 
armijos sanitaru. Atsiliepkite: B. 
Aukštikalnis, 5 p. pulkas, 7 kuopk. 
LITHUANIA.

Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra
šau susirašinėti su manimi, Lietuvos 
armijos kareiviu. Turbut jums ne* 
trūksta laiko parašyti laišką, kad pa
smaginti sunkų kareivio gyvenimą. K. 
šarkunas, 5 p. pulkas 7 kuopa, Sani
taras K. šarkunas. LITHUANIA.

Teneatsisako Amerikos lietuviai ir 
lietuvaitės susirašinėti su manimi Lie
tuvos arinijos feldčeriuml. Kareiviui 
gauti laiškas, o dar iš tolimos Ameri
kos yra didelis giliukis ir ūpo pakė
limas. Rašykite. P. Jackūnas, 5-tas- 
pulkas, 7-ta kuopa. LITHUANIA.

Aš kareivis Pranas Uždavinls prašau 
visų savo krašto vaikinų Ir merginų, 
taip pat Ir visų pažįstamų ir nepa
žįstami} susirašinėti su manim. Laiš
kai -iš Amerikos butų tikra naujiena, 
nės Žinočiau, kaip svetimoj šalyje gy
vena musų tėvynainiai. Mano tėviš
kės adresas: Trakų apskritis, Valki
ninkų valščius, Biekšų kaimo. Armi
jos adresas: Pranas Uždavinis, 5-tas 
DLK. Keistučio p. p., 3-čias batalijo- 
nas, ”7-ta kuopa. LITHUANIA.

i----------- *----------- -—■ ■ ■■ ——,-------------
Paieškau savo motinos Elzbietos 

"Biekšienės ir dėdės Jono šimokonies, 
paeinančių: motina iš Biekšų kaimo, 
Valkininkų valsčiaus, o dėdė iš Kamo- 
rnų kaimo, Kanevos valsčiaus, abu 
Trakų apskrities. '.Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: 5-tas pešt, pulkas, 3-Čias 
batalijonas, 7-ta kuopa, Juozas Biekša. 
LITHUANIA;

v-........  ' ■ ■
Ieškau savo brolio Bornislavo Mur- 

niko-Kliabuko-Gatavėno, kuris yra išė
jęs į Ameriką 1906 m. į New Yorko 
mląstą. Negaunu, nei jokios žinios. Jei 
esate gyvi atsišaukite ar jei kas ži
note apie jį, tai prašau širdingai pra
nešti man antrašu: Pasvalio pašt, 
Krinčino miestelio ir valsčiaus, Matil
da Galdeltonienė. LITHUANIA.

I

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,
406 Grand Ave.,r New Haven, Con.

AUGTION SALE . * . I
(LICITACIJOS PARDAVIMAS) 

SEREDOJ Kovo (Mareli 30 d.
2 vai. po pietu427 Broadway So. 
Boston bus išparduota už pusę 
prekės subankrutytos firmos, 
TIMOTHY F. KELLĖHER, tavo
ms, susidedąs iš vyrų, moterų ir, 
vaiki] čeverykų, geram padėjime, 
nes buvo nauja krautuve. Taip
gi bus parduota ir krautuvės įtai
sai.

Krautuvė bus atidara utarnin- 
ke, kovo 29-tą ir seredoj, kovo 30- 
tą, nuo 10 vai. ryte iik 2 vai. po 
pietų. Išlygos pardavimo laike 
pardavimo. Dėl informaciji] te- 
lefonuokite — Bėach 3360.

-J—-  ----- — - ■■ . r ■ *1
Ameryikos lietuvių, o ypač lietu

vaičių prašau susirašinėti su manimi, 
Lietuvos armijos kareiviu. Kareivio 
gyvenimas gan vienodas, tai laiškai ir 
laikraščiai yra smnglu paįvairinimu. 
Kazys šarkunas, 5 p. pulkas, 7 kp. 
LITHUANIA.

Ieškau. draugo Jurgio Kvletkauško. 
Prieš 10 metų gyveno Plttsburge, Pa. 
37—19 St. SS. Aš esu gyvenęs Suv. 
Valstijose, prieš karą sugrįžęs Lietu
von, buvau paimtas į armiją. Rusų 
vokiečių fronte buvau sužeistas. Pa
tekau Sibiran. Norėjau vykti Ameri
kon, bet negalėjau. Dang čia' lietu
vių vargsta. Adresas: Stnnlslovns 
Torepas, Svetlanskaja počta, do vos- 
trebovanlja Vladivostok, Siborlo. Via 
Paciflc.

Paieškai! Igno Bačkullo. JIS 1913 
m. dirbo malnose Plttsburglfe, Pa. Ma
no antrašas:

IZIDORIS VILIMAS,
208 Berlin S t., Rochester, N. Y,

1
SIŲSKITE

i

ŠVIEŽIENOS | LIETUVĄ
Naujausios Laidos

LAIŠKELIAI Į LIETUVĄ
Su Gražiausiomis Eilėmis 

Pasveikinimais.

BROLĮ
SESERĮ

TĖVELIUS

I
II

III

PAS
PAS
PAS

ir

Paieškau MOTERIES arba MER
GINOS apie 7>0 metų amžiaus dėl ap
žiūrėjimo stubos prie dviejų ypatų ant 
farmos (ūkės). Malonėkite atsišaukti 
pranešdama kiek reikalausite algos.

ANTANAS VALEIKA,
Woodstock Vt. R. F. D. No. 1.
Paieškau Petro Mikutaičio. Jis gy

veno Ne\v I-Iaven, Conn. ir po tam iš- 
važinvo 1 Waterbury, Conn. ir ten ap
sivedė. Iš ten išvažiavo rodos J Det- 
roit, Midi. i.r išsivežė mano pinigų. .701 
kas jį patėmytut, meldžiu pranešti.

JUOZAS GR1KAITIS,
66 Bdach St., New Haven, Conn.

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston
(Vlršuj^LIet^Prek. B-vės ofiso)

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

Reoistbvotas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Beoadway, S. Boston, Mass; 
Tel. S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St„ Dobohestkb. 

Columbia 9159-J.

L
■I

16 Metų South Bostone

DR. H, S. STONE
Akių Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

T Phone—Kensington 5316
Po pietų tiktai pagal sutarti. 

2538 E. Alleghėnt Avė. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

PbtEmimo Valandos: 
9-10 vai, ryte Ir 6-8 vai., vakare.

D. L. K. KEISTUMĄ DR-JOS VAL. 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
PIRM. — Motiejus Verseckas,

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

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

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

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

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

159 6owen St, So; Boston,. Masa 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

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

Tinka visiems

I LĖK, BALANDI I TĄ ŠALĮ 
II AK, TIE LENKAI,

TIE JUDOŠIAI.

1 tuzinas už ........................35c.
100 laiškelių ir konvertų., .$1.75 

Su užsakymu siųskite ir pini
gus.

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

  • £

♦
“DARBININKAS”

366 Broadvay,
Boston 27, Mass

Noriu susipažinti su Jumis Ameri
kos lietuvaitės. Todėl malonėkite pa
nelės atsiliepti į tat. LITHUANIA. 
Veikiančioji armija, 9 p. L. K. Vyt. 
pulko >2 kuop. karininkas M. Mačio-

&V. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
#Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptiekę 
nupirk! 50c. bonką

ir

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiaaši”

Motinos! Jeigu jįjsiį aptiekorius neturi jo, tai prisiijskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York.CIty.

■»

>4

■

DR, F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskieia Akinius. 
vajandos: Į—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Tel. So. Boston 823.
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. CAŠPER 
(Kasparavičius) 

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

Ofiso Valandos!
Nuo 10 iki 12 :30 ryte Ir 

” 1:80—6 Ir 6:30—p p. M.

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,
Meryollff Academy 
Arlinghton Heigths, Mass.

IŽD. *— Leonas švagždis,
75 Silver St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBšJAI — J. Grublnskas,
3 Jay St, So. Boston, Mass. ir 

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

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

Draugijos antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldlenį mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass.

PUMOS 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.

Bell Fhone Dickiano 8995 M,
*• >

Dr. Ignotas Stankus
121KLS. Broad St., Philadelpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
‘ Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ild S pp pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

. Nedaliomis iki 4 po piitu. ®
ŠV.' JONO EV. BL. PASALPINES 

DR-STES VALDYBOS ADRESAI. 
PIRM. — M. Žloba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Tulelkis,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — K: Luinls,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — M. Karčiauskienė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KASIERIUS A. Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So: Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

Dr-ja laiko susirinkimus kas, trečią 
nedėldlenį 2-ą Vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

».

t

I

Prkribls MajasUa Teatrą

r.

ini

fonta-

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS 
PATARIMAS IR . EGZAMENACIJA DUODAMA DYKAI.

RKVAKACnOMS

ihę plunksną, galB- 
M vargo suudraKy- 
visus Įspūdžius, o* 
; Ir laukus, 
a kainos: $2.60, |3, 
30, H; I® l*
-’
Jžrisakyk šiandie, 

yjud Lietuvos žem«

pDABBnnNKAS” 
lw w. Broadway,

Mass.
$■ 
f

sirado narių, kurie nesibijo 
įdėti net po $1,000,00 ir M

Ieškau savo brolėno J. šermukšnio, 
paeinančio iš Lietuvos, Dabeikių para
pijos, Miškinių sodžiaus. Meldžiu ra
šyti visi kas nori susirašinėti su ina: 
nimi. Mano adresas: LITHUANIA, 
Utena, Gimnazija, J. Tuskenis. .

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRASAI.
Pirm. — V. J. Kudirka,

87 Franklin St., 
Norwood, Mass; 

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 
j Grimės Si, , f 

vS'o. Boston, ifa&L 
Rašt. — A. J. Navickas, 

j58 Heaton Avė., ' 
\ Norwood, Mass* 
nį» M. Abraainskai, 
87 AmH Si,

ATEIKITE ŠIANDIENĄ

Aš noriu kad kiekvienas sergantis 
vyras arba moteris ateitų į mano ofisą . 
Šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
ir leiskite man padaryti, egzamlnaciją . 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
sergančių žmonoj kurie ėjo prie manęs ’ 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budna ir visokius dakta
rus be pasekmių. Ką aš padariau ki
tiems, aš galių padaryti ir’ jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa- 
salcyslu ant syk. Kiekviena gauna spe- 

. dalę atydą. Per šią savaitę aš už savo 
darbą parolcuoslu tik mažj mokesti J- 
dant kiekvienas turėtų progą gauti ge
rą gydymą nebrangiai.

*

Ofiso vai, 9 ryte iki 8 vak.' 
Nedėlioms: 10 ryte iki 2 pt p.

r 220

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

sorbosTON, MASS.
PIRM. — Antanas Kmltąs,

284 Fifth SE, Boston 27, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Kavollnas, 

63 Gold St, Boston 27, Mass.
PROT. RAST. — Vincas Valkšnorius, 

178 Bolton St\ Boston 27, Mass.
FIN. RAST. Primas Sinkevičius, 

182 Boiveu St, Boston 27, Mass.
KASIERIUS — Jurgis Kanevičiuj 

174\Bolton St., Boston 27, .Mass.
MARŠALKA PranM Lukoševičius, 

405 į, 7-th Stų Boston 27, Maus. 
8tudrInMmai laikomi kas pirmą ne-

AUdlent kiekvieno mėnesio 3 vaL po

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

609 BASI BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MtcDONNELL, N. D. 
Galima maiUanSii ir Netuvilkai. 
Omso Valandos j

Rytais Ik 9 vai.
Po pietų 1 Iki S vaL 

Vakarais nuo 6 Iki 9 - 
536 Broadway, S. Boston

DėlGeresniu Į

er PASEKMIŲ *®A 
Tarpe Amerikonų 

GAhSlNKITfiS

INIJUIRER
OFISAS . . • 

4 GATĖS STREET
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