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Organas Amerikos Lietu
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ATSIDARĖ SUV. VALS
TIJŲ KONGRESAS.
Washington. — Suv. Val

stijų kongresas susirinko pe
reitą panedėlį, o utarninke 
prez. Harding perskaitė sa
vo pranešimų. Vienu svar
biausių punktų pranešimo 
buvo tai galutinas atmeti
mas Tautų Lygos, Versaliu 
taikos konferencijoj pada
rytos. Prez. Harding prita
rė rezoliucijai, kuria būtų 
paskelbta karo stovio pabai
gimas. Toliau sakė-, kad A- 
merika pagatava tartis su 
kitomis tautomis apie suma
žinimą ginklavimosi. Dar 
pranešė, kad reikia aštrios 
kovos už panaikinimą lyn- 
čavimų.

AMERIKA SUAREŠTA

VO JAPONIJOS 
. LAIVĄ. ‘

Jacksonville, Fla. — Suv. 
Valstijų prohibičijos agen
tai pagrobė Japonijos laivą 
Erie Maru. Tais laivas no
rėjęs išliuoduoai svaigina
mų gėrimų. Prie to buvo 
susišaudymas. Vienas japo
nų jūreivis pašautas.

TURI SLAPTĄ 
SUTARTĮ.

Paryžius. — Išeina aikš
tėn, kad Italija yra pada
riusi slaptą sutartį su Tur
kija. Tas labai stebina ali- 
jantus.

Anglijos Anglekasių

KETVERGAS, BALANDŽIO 14 D., 1921.
■ •'   , • ’ ___________r Ą -     ■ ■- . —  

PROFESORIUS ŠIMKUS,
Naujas Lietuvos Krašto Apsaugos Ministeris, 
buvęs^Prekybos ir Pramones ministeris ir pas- 

uvęis Lietuvių Prekybos Bendroves tech
nišku patarėju.

N
GENERALĮ STREIKĄ 

ATIDĖJO.
London. — Sustreikavu

sių anglekasių derybos pir
mą dieną be nieko pasibaigė. 
Bet yra viltis, kad susitai
kins, nes geležinkelių darbi
ninkai buvo nutarę nuo bal. 
12 d. sustreikuoti, kad pa
remti anglekasius nesustrei
kavo ir streiką atidėjo.

Anglekasiai tebereikalau- 
ja, kad anglių kasyklų pra
monei būtų duodama subsi
dija. Valdžia nuo to purto
si. Tik pasižada duoti sub
sidiją kaikuriam laikui, kad. 
algos ne taip staiga būtų nu
muštos.

DARBININKŲ

BANKAS.
Philadelphia, Pa. — Cen

trai Labor Union sekreto
rius .Frank Burch pasakė, 
kad jau paduotas prašymas 
išduoti čarterį darbininkų 
bankui. Tikisi Šerų tuoj par
duoti už $100.000.000. Kaip 
tik tas bankas pradės veikti 
Philadelphijoj, tai jo sky
riai bus įsteigti visuose di
desniuose pramonės cen
truose.

NAUJAS KRAŠTO APSAUGOS Nuo B. Balučio gautas y-
MINISTERIS. ra toksai kablegramas: ■

Lenkai Dalina Lietuvoje Ginklus 
Savo šalininkams.

SUSTREIKAVO 
DUONKEPIAI.

Lisabonai, Portugalija.— 
2.000 duonkepių išėjo strei
kam Kareiviai bando gy
ventojus aprūpinti duona.

GENERALIS STREIKAS 
ANGLIJOJ.

Balandžio 11 dieną gautas 
toksai “Eltos” kablegra
mas: !

“Krašto Apsaugos Mi
nisteris Žukas atsistatydi
no. Jo vieton paskirtas 
profesorius Šimkus.

‘Elta.’ ”

“Vilniaus ir Švenčionių 
rajonuose Lenkai dalina 
savo šalininkams civi
liams gyventojams daug 
ginklų tverdami antrą P. 
O. W. (Polska Organiza
cija Wojskowa) po vardu 
‘ Stra bezpieczenstwa. ’ ’ 

Balutis 526.
Liet. Inf. Biuras.

ŽYDAI BŪSIĄ ŽYDIŠ- 
KESNIAIS.

New York, bal. 10.—Met
ropolitan Opera Houše buvo 
žydų kimšte prikimštas. Vi
sos sėdynės buvo pilnos ir 
šimtai stovėjo pakraščiais. 
Kalbėjo sionistų vadas Dr. 
Chaim Weizmann. Kalbėjo 
apie atsteigimą Žydi jos Pa
lestinoj ir kvietė Amerikos 
žydus prisidėti prie to dar
bo. Be Dr. Weįzmanno kal
bėjo nuo Amerikos žydų ra
binas A. H. Silver. Pasakė, 
kad Amerikos žydai atsi
lieps ir dėsis prie žydijos at- 
steigimo Palestinoj. Ir pa
smerkė prieš-žydišką propa
gandą aštriais žodžiais. Sa
kė:

“Aš jums pasakysiu, kas 
prigelbės ir kas ' sustiprins 
šįtą įsitikinimą sielose mūsų 
tautos: o tai ta naujaprieš- 
žydinė banga, kuri ėmė ska
lauti mūsų pakrantes. Toji 
banga nesulaužys mūsų dva
sios ir nepakrikdys Izrae- 
liaus būrių. Tas sustiprins 
ir nušveis mūsų žmonių sie
las. Mes atsiliepsime į kiek
vieną ataką ant mūsų tautos, 
į kiekiveiią šmeižtą, į kiek
vieną melą, patapdami žy- 
diškesniais, statydami dau
giau mokyklų ir sinagogų ir 
uolesniu ir ištikimesnių dar
bu Palestinoj.”

NEVALIA BUS ŠMEIŽTI

NEI TIKYBOS, NEI 

TIKINČIŲJŲ*

Detroit, Mich. — Į valsti
jos legislatūrą atstovas Geo
rge Welsh iš Grand Rapids 
iiiešė bilių, kuriuo būtų už
draustas spausdįnti ir pla
tinti prieš-žydiškaš Henry 
Fordo laikrąštis “The Dear- 
born Independent,” arba jis 
turėtų liautis užpuldinėjęs 
ant žydų. Tuomi biliumi bū
tų uždrausta niekinti, derg
ti, išjuokti visos tikybos ir 
visų tikybų išpažintojai. Bi- 
lius skelbia:

“Bendras šmeižimas ro- 
kuosis skleidime piktavališ
kų dergimų raštais ar pa
veikslais su tikslu pažemin
ti garbę, teisingumą, do?ą,‘ n i . > i •

le kokios tikybinės sektos, 
tokiu būdu išstatant juos vi
suomenės neapykanton, pa- 
niekon, pajuokon, prieta- 
ran arba nemalonėn.”

To biliaus sumanytojas 
sako, kad tuomi biliumi no
rima apginti visas sektas. 
Ypač-gi norima padaryti ga
lą Fordo prieš-žydiškam lai
kraščiui The Dearborn In
dependent.

Prasikaltusieji’ būtų bau
džiami bausme $LOOO arba 
kalėjimu vieniems metams.

'd

LIETUVOS INFORMACIJOS BIURO PRANEŠIMAI.

LENKAI NEPALIAUJA 1 

SIAUTĘ VILNIUJĖU. 

Balandžio 12 dieną ii, 
Kauno nuo Balučio yra 
tas naujas kablegramas \ 
lei Lenkų siautimo Vilnitt,*/ 
je: ’ -

“Uždarius lenkams'#* 
sus lietuvių laikrašeii 
(Vilniuje, Vilniaus lieti 
viai įteikė protestą dejį^ 
šios Muravjoviškos .opi?# 'j 
sijos. Lenkai spėja, jžį ■ 
Vilniaus likimas buš iŠrifr I 
tas decizija Bruksely'ar T 
kitur ir kad ši decizija btį 
neprielanki lenkams, TęVA 
dėl endekai (Lenkų Tau- ’ j 
tinę Demokratų Partija)’ 
sutvėrė komitetą po var* . J 
du “Obraną VVilenszezyZr- j 
ny,” dalina ginklus & Į 

» stengiasi sukelti karinį z
... 4 ~  —r 

kad lietuviai puls to 
Vilniaus. Tame nedaug 
pritarimo randa.

Balutis 5^ 
Be to iš kitų šaltinių. Lie

tuvos Atstovybė yra gavusį 
patikrintų žinių, jog lenkai 
yra pasiryžę sustiprinti šęį- 
vo propagandą Amerikoj 
ir padidinti agitaciją saįfc 
naudai ypač laike Brūkšėtų 
derybų. Šioji agitacija 
manoma varyti kaip tar}/A- 

 

merikos politikos veikėjų,' 

 

taip ir delei desorganiįądF* 

 

jos pravediųio tarp ^a^iŪ 
lietuvių. Budėkime, 
ypač šiais laikais yra |vAiš- > > 
bu vietos Amerikos spaudai > i 
tinkamai nušviesti Lenkų - * 
akciją ir dėti kiek galimą i-* 
pie jų nevykusius darbus 
tikrų žinių. Tepasirupma 
apie tat ir vietos veikėjai.

Liet. Inf. Biuras. 

12-IV-1921.

vardą, arba’pat-riotizmą -bU Žmonių Ūpą,skęjbdąr
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tolią. Išrinkta komisija iš 7 at
meną, kuriai pavesta šiais rei
kalais tarties su valdžia. Telšių 
apskrities savivaldybė, įstaigos ir 
draugijos žada tą darbą remti.
, Telšių apskrity labai išsiplati

no miškų kirtimas. Numatoma, 
mišką maža beliksiant. Dėl to 
Apskrities Taryba nutarė reika
lauti nuo Telšių Komendanto, kad 
mišką kirtimą laikinai sustabdy-- 
tą, ir prašyt Steigiamojo Seimo 
atsiųsti komisiją visam dalykui 
ištirti .

Teisią miesto Valdyba savo 
posėdy kovo 17 d. paskirstė Tel
šių miesto gyventojams paskolos 
boną pirkimą sulyg ją turtą į 
penkias rūšis 4,000 ąuks-; IL — 
2,00Q auks.; III — 1,000 auks.; 
IV — 300 auks .ir V — 100 ‘arba 
50 auks.

KLAIPĖDA, III. 21. “Prūsą 
Lietuvių Balso” pranešimu, Kraš
to direktorija uždraudusi' toliau 
išvežti gyvulius,.' kadangi pasku
tiniu laiku kainos žymiai pakilu-’ 
sios.

KAUNAS, ni. 21. Susisieki
mo Ministerijos šiuo pranešimu, 
pajamų gelžkelią srityje buvo:

S. m. sauiso menes: plačiųjų 
gelžkelią 2,799,520 auks. 7 skat.,. 
siaurųjų gelžkelią 365.880 auks. 
20 skat. Viso 4,165,400 auks. 27 
skat.

š. m. sausio mėnesį: plačiųjų 
gelžkelią 3,356,442 auks.- 38 sk., 
siaurųjų gelžkelią 398.468 auks. 
4 skat. Viso 3,754,910 auks. 42 
skat.

Viso a. m. sausio ir vasario mėn. 
7,920,310 auks, 69

SUĖMĖ KONTRABAN
DOS.

New York. — Muitinin
kai ant Italijos laivo Presi- 
dent Wilson rado 1.100 bu- 
teįių su kokainu. Tie nuo
dai esą verti $50.000. Savi
ninkas jų yra Joseph Lettie- 
rt

Pramonės Ministerijai 10 nuoš.! 
arti tiek Teisingumo Ministerijai. 
Likusieji skundžia įvairias įstai
gas.

4 ištirtus nusikaltimus Komisi
ja griežtai reaguoja. 35 bylos ati
duotos' Valstybės Gynėjui pa
traukti nusikaltusius valdinin
kus atsakomybėn^ Dėl 120 skun
dų pareikalauta iš Ministeriją pa
siaiškinimų. Be to duota Seime 
paklausimų daryta atskiri} prane
šimų ir panašiais būdais kreipta 
valdžios dome į jos agentą dar
bus.

VILNIUS, UI. 21. Dar ketu
ri lietuvių gimnazijos mokiniai 
Vilniuje sėdi kalėjime. Želigovs
kio Vyriausybė grūmoja teisian
ti juos už “išdavystę.” Gimna
zijos tėvų komitetas įteikė, per 
Tautų Sąjungos Kontrolės Komi
siją prašymą paleisti juos iki 
teismo, komitetui laiduojant už 
juos. Atsakymas į prašymą dar 
negautas. ’ ■

TELŠIAI, III. 21. Pradėta ;rū- 
pintis, kad pro Telšius būtą pra
vestas geležinkelis. Telšių apskri
ties Taryba savo kovo 16 d. po
sėdy šį klausimą svarstė ir rado 
kad Telšiams geležinkelis labai 
reikalingas ir kad. jo nebuvimas 
duoda gyventojams dideli

ELTOS ŽINIOS.
KAUNAS, III. 21. Iš Stei

giamojo Seimo darbuotės. *

Steigiamasis Seimas susirinkęs 
pradėjo gauti daug skundą dėl 
neteisėti} laikinosios valdžios dar
bą. Tiems skundams ištirti ir į 
juos reaguoti Steigiamasis Seimas 
išrinko komisiją neteisėtiems val
dininką darbams tirti, kurt vė
liau priėmus tam tikrą statutą 
tapo pavadinta Skundą ir Tardy
mo Komisija. Komisijos uždavi
nys tirti sulyg gautais skundais 
civilinių ir karinių valdžios įstai
gą bei jos agentą, neteisėtus dar
bus, traukti juos atsakomybėn, o 
svarbius nusikaltimus parnešti 
Steigiamojo Seimo plenumui.

Steigiamajam Seimui 1921 m. 
susirinkus, Skundą ir Tardymo 
Komisija davė praeitą metą savo 
darbuotės apyskaitą. Pasirodė, 
kad Komisijai teko peržiūrėti 340 
skundą, kurių trečdalis teko grą
žinti padavėjams, kaip nepama
tuotus, arba neatitinkamus Ko- 
miisjos uždaviniui. Vidaus Rei
kalą Ministerijai teko 20 nuo. 
skundų, tiek pat Krašto Apsaiu 
.gos Ministerijai; Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtą Ministerijai apie 
15 nųoŠ.; Finansų, Prekybos ir

London, Bal. 13. — Angli

jos mainieriai, gelžkelių ir 
transporto darbininkai šian
diena Apšaukė general. strei
ką pradedant bal. 15 d. 10 
vai. vakare.

girnai prie iškilmingų laido
tuvių* z nuos-

«•

4k

*♦

R,*

j Nt

i

• ■ b

b vJ ■C '
A • - A "i.

■i . ■ .*•

4

PINIGUS LIETUVON
Siųskite Sulig* Dienos Kurso 
Per “Darbininko” Pinigą 
Siuntimo Skyrių.

“Darbininko” pinigų siun
timo, Skvrius už kiekvieną 
perlaidą duoda garantiją, 
kad pinigai nepražus. Siun
čiamas perlaidas per “Dar
bininko” Pinigų Siuntimo 
Skyrių Lietuvoje daug grei
čiau galės išsimainyti negu 
kitų, nes mes parduodame 

i perlaidas visiems gerai žino
mos jstaigos Lietuvoje ir A- 
merikoje Lietuvių Preky
bos Bendrovės, kurios įga
liotiniai mes esame.

Tad norėdamas parsiųsti 
pinigų į Lietuvą, siųsk per 
“Darbininko” Pinigų Siun- 

. timo Skyrių.
J “DARBININKAS”

366 Broadivay, Bbston 27, Matt.
i
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GRJŠIANTIEMS LIETUVON

MIRĖ 

EX-KAIZERIENE.
f

Doorn, Holandija. — Ex- 
kaizerienė Aųgusta-Victoria 
mirė bal. 11 d. 6 vai. ryto. Ji 
bus palaidota Pottsdame, ša
lę Benino. Ex-kaizeris ją 
lydės iki Vokietijos rube- 
žiaus.
> Berlin. — Ex-kaizerienės 
mirtis padarė didelio įspū
džio Vokietijoj. Varpai su
gaudė jos pagerbimui. Tuoj 
pasipylė laikraščiai su mil
žiniškomis raidėmis, juo
duose apvaduose, prane
šant, kad “Die Kaiserin ist 
Tot.” Prasidėjo pi’isiren-

• • « »V1 4 *t • *1

Patogiausias kelionei per jūres laikas yra 
pavasaris. Manantiems grįžti Lietuvon geriau 
šia bus tą daryti imant laivą NEW AMSTE IŽ
DAM, kuris iš New Yorko išplauks apie ba* 

s landžio 30 d. ir plauks į Rotterdam, HolamĮcs^ 
j?- i

Su tuo laivu vyks Lietuvon PRANAŠI GU
DAS, ‘‘Darbininko” redaktoris ir jis kelionė- ' 
je grosiantiems tuo laivu lietuviams patarnaut 
pervažiuojant per svetimas šalis.

 „J ■

KAINA: Iš New Yorko iki Eitkūn fl 
trečia klesa “

LAIVAKORČIŲ, PASPORTŲ, INCOME 
T AK ir kitokiais reikalais be atidėliojime 
kreipkitės į

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ
(LithuajiUn Salei Oorporation) 

BOStON 27, MASSA(«miTTS



į*

įfti Boflt^n’o utarnlukobi, 
^pilii ir subatomis. Leidžia Am. 
ity RwrMa KATAxiKų |H. Juauro

B ĮNINKA S>

Hrai.LikVANiAN Tm-WiEki* Papu. 
Tūesday; ‘Thūrgday, 

■m gatūrdųy by St. Lith-
M.C. Absooution or Labos. 

SŪBSCBIPTION KATES:

ą8d suburbs f«t $5«0Q
MMtalgU countries yearly .......fS.OO 

^įSatered us second-claas matter Sept. 
at the post offlce at Boston, 

■WllMiį tiiiūet the Act of Mareli 8,1879” 
;XAB®f>tance for malllng at special rate 
? DfpCBtage provided for in Section 1103, 
.Aet of Oct. 8,1917, authorlzed pn July 
M 1918.”

Viso pasaulio darbininkai 
vionykites Kristuje, po Baž- 
ny&os vėliava, visuomenei

* ‘ .................. "

LENKŲ SOCIJALISTŲ 
“SVINSTVA.”

Lė»kų socijalistų partijos 
sekretorius kreipėsi į Lietu
voj soeijal-demokratų part’i- 

kurs šitaip bai- 
“ Taigi dar kartų ti- 

dttos, kad stosite prieš gaj 
irtius grobiamuosius jūsų 

valdžios planus/’
Lenkai pagrobę laiko Lie^ 

tūvos sostinę Vilnių ir treč
dalį Lietuvos žemės ir Len
kijos socijalistai drįsta rei
kalauti Lietuvos socijal-de- 
mokratų priešintis Lietuvos 
valdžios grobiamiems pie
nams. Koks tai lenkų soci
jalistų pasityčiojimas. Jei 
Lenkijos dvarininkai būtų 
kreipęsis į Lietuvos dvari
ninkus su panašiu laišku, 

J^aefeūt-dyvų. . i
__________ 

/PASISMAGINIMUI 
DAUGIAU NEGU 

APŠVIETAI.
Suvienytose Valstijose, .o 

igaį ir visose tautose žmonės 
išleidžia pertekliaus daly
kams daugiau, negu ap- 
sviėtai. Faktas vra, kad 
ųaip dedasi Amerike, 
Ąes matome, kad čia moi 
kjjklų daugiau, negu 
kokioj kitoj šalyje, nors čia 

minkai milijonus kloja 
na’uįoms mokykloms steigti 
arba senoms palaikyti.

Pilnos statistikos surink
ta apie tai, kiek Suv. Vals
tijose - mokykloms išleista 
1918 m. Ir taip visokios rū
šies mokykloms—pradinėms 
ir aukštesnėms, kolegijoms 
ir universitetams, valstiji- 
nems ir privatinėms minė
tais metais išleista $919.729.- 
258. Reiškia neišleido nei 
vieno milijardo dolerių. 
Tais pat metais pertekliaus 
dalykams išleido $22.700.- 
000.000. Reiškia pertekliaus 
dalykams išleista sykiu 
daugiau, negu mokykloms.

Bet kas tie pertekliaus da
lykai. Štai kokie dalykai 
rokuojasi tokiais: svaigalai, 
^taboka, maumpjamoji gu- 

milteliai Veidams nail- 
tUotrŽ (paųderiai), žiedai, 
branzalletai, brangieji kaili- 
|dai ir tiems panašūs kiti

Be šitokių brangmenų 
faigvabgalima apseiti, o vie
lok kasmet milijardai dole- 
rlų. išmetanti.

Žinoma, čia daugiausia 
nusideda turtininkai. Jie 
msileidžia kriminališkų iš- 
fcdų. Pereitų žiemų. New 
Turke viena turtininke teis- 
tne* pasakė prie kokids tai 
progos, kad jai aprėdalams 
ger njetus reikių $60.000. 
Tame pačiame New Yorke

vos 
jų^daišku,
riasi:

M ’

ninkai rengė nepaprastus jmM Aiaerikou lietuviai katalikai 

turime jpahektf r jU 
pąyyždžįūa. telįami Moi M* 
vo centrą, Amerikoj Lietuviai 
Romos Katalikų Fedėį?a4iį> P*- 
naftą j ^kūlikų Centrą Lietuvo
je, Ktokiną į ją W kiekvienas 
Metuvis kataliką# taip, kad pa
duodami vieni kitiems pągąlb## 
rauką,' galėtame sudaryti jokioj 
priešo neįveikiamą fondą, kurie 
apaugos nė tik mūsų tėvynę Lie
tuvą, bet jr milaų tikėjimą muo 
pražūties. Mes nehŪsime tvirti ir 
galingi, jei mes Besivienysime į 
vieną milžinišką jėgą. Nes Šian
dieną jokia spėka pasaulyje nesi
skaito su pavieniais, nors ir mo
kyčiausiais asmenimis, bet skai
tosi tik su spėka sau panašia.

Jau ne kartą laiškais ir per lai
kraščius buvo ir yra kviečiama vi
sos lietuvių katalikų draugijoj bei 
organizacijų kuopos, arba net ir 
pavieniai asmenys sudaranti Fe
deracijos kuopas, priklausanti 
prie šio Amerikos Lietuviij Kata
likų Federacijos Centro, bet toli 
gražu iki šiol mūsų tikslas nepa
siekta. Nors reikia pasakyti, kad 
šiais metais Federacija sparčiai 
auga narių skaičiuje; jos skyriai 
ir kuopos įsisteige daugumoje lie- 
tuvių kolonijose, bet turime ne
pamiršti, kad dar žymi dalis tų 
kolonijų yra atsilikę ir lūkuriuoja 
nežinodami ko.

Tai-gi, .gerbiamieji, sujuskime 
dabar, kad iki sekančio Federa
cijos seimo kiekvienas ir visi bū- 
ttime nariais Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijos. Būdami vi
si suvienyti į mūsų tautos tvir
čiausią jėgą tik tada galėsime pa
sakyti ano Romos Viešpačio žo
džius: “Veni-Vidi-Vici.”

A. J. Valantiejus,
A. L. R. K Federacijos Sekr.

šokius. Tai vien eales pa
puošimui išleido $500.000.

Tokiomis išlaidomis rei
kia baisėtis, smerkti. Jsta* 
tymais reikėtų pastoti kelių 
tokiems išdykavimams*

Bet toli gražu ne vien tur
tininkai išlaidžiauja. Ne be 
kaltės čia ir darbininkai. 
Pasižvalgykime tarp lietu
vių darbininkų. Kam mes 
daugiau sunkiai uždirbtų pi- 
nigų išleidžiame ar apšvie- 
tai ar pertekliaus daiktams, 
r-?- daiktams be kurių ne tik 
galėtume, apseiti o ir svei
kesni būti. Kiek lietuviai 
prageria, prarūko, prakazi- 
ruoja. Kiek praleidžia ne
reikalingiems brangiems 
žiedams, branzalietams, 
brangiems laikrodžiams ir 
kitokioms cackoms. Iš ant
ros pusės kiek lietuviai iš
leidžia apšvietos reikalams 
— knygoms, laikraščiams. 
Vidutiniškas rūkytojas per 
metus piktžolei išleidžia ar
ti $20. Pakalbink jį tiek iš
leisti knygoms ir laikra
ščiams. Baisu jam vienų 
laikraštį metams užsisakyti. 
Na, o kur dar kitos lietuvių 
darbininkų nereikalingos iš
laidos?

Amerikonai lc. duodami 
apšvietai, o 22c. deda per
tekliaus daiktams. Bet jei 
imtume nuodugniai tyrinėti 
lietuvius, tai rastume, kad 
lietuvis skirdamas apšvietai 
lc., pertekliaus daiktams 
skiria $1.00.

PASITIKĖKIME SAVIMI.

Praslinkus prispaudimo, vergi
jos ir persekiojimo amžiams ir iš
aušus mūsų tėvynės padangėse 
giedresnei dienai, lietuviai suju
do darban ir visomis jėgomis pra
dėjo ne tik pasekti gyvenimo ke- 
iiu apšviestąsias — galingas tau
tas, bet stengiasi net ir pralenkti 
jas kaip moksle taip ir kultūro
je. Vos keliems ipetams praslin
kus po atgavimo savos spaudos 
ir pagaliau pasiliuosavimo iš po 
caro letenos, Lietuva nors kūdi
kio amžiaus būdama jau nuveikė 
didžios ir galingos tautos darbą. 
Tai yra pasekmė mūsų tautos pa
sitikėjimo savimi.

Dar didžiajam Europos karui 
siaučiant, kuomet kitos šalys nei 
sapnuote nesapnavo, kad toji len
kų, rusų ir vokiečių vadinamoji 
“bejegė-bemokslė, ištautėjusi kla- 
pų” Šalis užsimayntų pastoti lais
va ir nepriklausoma, o tuom la
biau, kad ji mėgintų pasipriešin
ti norams savo plėšrių kaimynų 
lenkų ir rusų. Jau tuometę kiek
vieno tikro tėvynainio-lietuvio 
širdyje ir gyslose kraujas virė iš 
susijudinimo, jo mintyje buvo 
pilnas pasitikėjimas, kad nuo šiol 
lietuvis nebevergaus kitiems. Ū- 
mai išsiplėtė Lietuvoje organizuo
tos darbas. • Nors darbas buvo 
sunkus ir turėjo būti varomas 
kaip kur slaptomis, bet jis ėjo 
rimtai — sėkmingai. Surasta vi- 
sųpirmu reikalingiausieji valsty
bės pagrindai ir ant jų pastatyta 
Lietuvos nepriklausomybė.

Nesigilinant -f smulkią, laipsniš
ką mūsų valstybės pirmyneigą, 
pažvelgkime nors paviršutinai į 
jos dabartinį stovį, o pamatysi
me,- kad Lietuva jau stovi ant 
nesugriaunamų pamatij ir iš to 
suprasime, kad dabar mes patys 
lietuviai - amerikiečiai privalome 
kas kartas labiau pasitikėti mūsų 
tautos galęi ir ją remti daugiau 
kaip finansiniai, taip įr moraliai. 
Dabar, kada Lietuvoje mūsų vien
minčiai broliai yra tvirtai susior
ganizavę į taip vadinamą Lietuvos 
Katalikų Centrą, kurio valdybon 
įeina, kaip yra mums pastaromis 
dienomis pranešta, Kun. Dr.* Ma- 
.liauskast pirmininkas, reikalų ve
dėjas Dr. L. Bistras, kasininkas 
Kun. Kapočius, . nariai valdybos, 
kun. Marina ir Ambrozaitis, revi
zijos komisijon įeina Kun. J. Meš
kauskas, Radzevičius ir D. Mieli- : 
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PAVASARIO LAIKAS.

Su pavasariu atgyja viskas. 
"Darbo žmogus griebiasi su nauja 
energija už darbo, kad šiaip taip 
prastumus sunkius gyvenimo lai
kus. Ūkininkai, nuo ankstybo 
ryto iki vakaro dirba laukuose, so
dina vaisius ir daržoves, kad atė
jus rudeniui turėti} ką. parduoti.

Darbo žmogus betrūsdamas ir 
besidžiaugdamas gamtos grožybė
mis užmiršta kartais, kad jam rei
kia be perstojo kovoti su priešais 
išnaudotojais kapitalistais. Kar
tais visą savo liuosą laiką parlei- 
džia be naudos.

Darbininkai Budėkite!
Visą savo liuosą laiką pašvęs

kite platinimui gerų, knygų ir lai
kraščių. LDS'. nariai ir “Darbi
ninko” skaitytoji turi be susto
jimą dirbti ir kitus raginti prie 
darbo.

Broliai ir sesutės, sodykite me
delius savo kolionijose, organi
zuokite LDS. kuopas, užrašynė- 
kite “Darbininką,” kuris dėl mūs 
tarnauja, o ateityje galės dar ge
riau pasitarnauti turėdamas skai
tlingą šeimynėlę.

Tas medelis, kuris buvo įsody- 
tas mūsų tėvo 1915 m., teikia di
delę paramą mums darbo žmo
nėms. . '

Šiandiena, kuomet kapitalistai 
išmetė tūkstančius darbininkų už 
dirbtuvių durų, neatsižvelgdami j 
šeimyninį gyvenimą darbo žmo
nių, tyčiojasi iš mūsų darbinin
kų vargo ir skurdo, “Darbinin
kas” yra vieninteliu mūsų priė- 
teliu ir suramintoju. Jis mus 
kviečia >■ j- vienybę. Tad stokime 
broliai petys į petį j eiles organi
zuotų darbininkų.

X1-

Mes matome, kad darbininkus 
spaudžia iš visų pusių visokio 
plauko išnaudotojai. Tų išnau
dotojų randame ir savo tarpe. Jie 
mums žadėjo ir žada sutverti ro
jų ant žemės, bet jie tveria rojų c 
ant'žemės tik sau. Tad- budėki
me ir organizuokimės. Spįeski- 
mės prie vienintelės darbo žmonių 
organizaeijos — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos. .

Prie Lietuvių Darbininkų Są
jungos Centralio Fondo, mos tu
rime Streikierių Fondą iš kurio' 
Šelpiami Lt)S. nariai laike strei
ko.

Apart to, jau pradedama rū
pintis įsteigti bedarbės fondą.

I

DARBININKAS ’
■■»*■*» gsąass;........;;,...........   sg
dingi. Mm viii juoa turime rem
ti. Pajuokime «avo artimui 
vargepagelbos ranką.

Dar kartą kviečiu visus darbi
ninkus ar darbininkes, o ypač D. 
R. & i darhą.
' Vargias.

WS. OHIO IR MIOH. 
APSKRIČIO KUOPŲ 

DOMAI.i
Jau praeitų metų buvusia

me LDS. Ohio ir Mieh. aps
kričiu suvažiavime liepos 3 
d. nutarta ir pavesta apskri
čio valdybai surengti marš
rutų. Valdyba laikytame 
susirinkime sausio 1 d. š. m. 
galutinai nutarė surengti 
prakalbų maršrutų. Visos 
LDS. kuopos tam pritarė ir 
davė žodį, kad laike marš-' 
ruto darbuosis ir padės kur 
dar nėra LDS. kuopų, padė
ti suorganizuoti. Permato
ma buvo dvi kolioniji, kur 
būtų galima įsteigti LDS. 
kuopos, tai Alliance, Ohio ir 
Grand Rapids, Mieh.• ' Z"

Gavome ir kalbėtojų, ku
ris nurodys darbininkų rei
kalus tikroje šviesoje.

Prakalbų maršrutas su
dalytas šiaip:

Balandžio 23 d. (subatoj)— 
Akron, Ohio.

Balandžio 24 d. (nedalioj)— 
Youngstown, Ohio.

Balandžio 25 d. (panedėly) 
—Aliance, Oįuo.

Balandžio 26 d. (utarninke) 
—Dayton, Ohio.

Balandžio 27 d. (seredoj)— 
Grand Rapids, Mieh.

Balandžio 28 d. (ketverge)— 
Detroit, Mieh.

Balandžio 29 d. (pėtnyčioj) 
—Oleveland, Ohio.

Tad kuopos pasirūpinki
te šias prakalbas savo kolio- 
nijoj gerai išgarsinti, kad 
sutraukus kodaugiausia dar
bininkų ir darbininkių. A- 
part to pasirūpinkite geros 
amunicijos—literatūros, o y- 
pač paskleiskite koplačiau- 
sia savo organų “Darbinin
kų.”

Vienintelis mūsų ginklas 
prieš išnaudotojus, tai spau
da ir organizacija. Nes ir 
priežodis sako: “Vienybėje 
galybė.”

LDS. kuopoms ir šiaip žy
mesniems veikėjams buvo 
išsiuntinėti laiškai prašant 
rengti prakalbas virš pami
nėtose dienose ir jeigu kur 
tokio laiško nebūtumėte ga
vę, tai prašome pasidarbuo
ti pasiremiant šiuo praneši
mu.

Visais prakalbų rengimo 
reikalais kreipkitės pas L. i 
D. S. Ohio ir Mieh. apskri
čio raštininkų

Jurgį Kuzą, 
1419 E. 25th St.,

Cleveland, Ohio. J

PAKARTOJIMAS.

Jau senai buvo pranešta, 
kad adresuojant laiškus ar
ba siuntinius į Lietilvų nėra 
reikalo rašyti rėdyba, neš 
dabar visa Lietuva padalin
ta į apskričiu^. Bet dauge
lis dar ir šiandiena adresuo
dami parašo rėdybų.

Paskutiniais laikais, kuo
met Suv. Valstijų paštas su
laikė siuntimų laiškų ir 
siuntinių į Vilnių, Jai visų 
uladresuoti laiškai ir siunti
niai ant kurių tik buvo pa** 
rašyta. “Vilniaus rėdyba” 
myo sugrąžinti. Tad adre
suodami laiškų arba siunti
nį ir jeigu norite, . kad be

t

f

ATHOL, MASS.,

. Bal. 10 d. Įgirą petraun-

Daktarai pripažino, kad tie 
nuodai jį avidė.

harteord, conn.
< Grįžta Tėvynėn.

LDS. G-takuėpa apgailestauja, kad 
netenka 5 gabių kuopoje veikėjų. Lai- 
kyfamė susirlnklnit? atsisveikino Šie 
na nariai ir išvažluos į Lietuvą 30 d. 
bal. drauge SU Gudu, “Darbininko’’ 
redaktorių. Čia Žeminus pažynrotl. ne 
tik LDS., bet ir kitose organizacijose 
darbavosi ir užėmė svarbias vietas. 
Juozas Ivanauskas LDS. O-tos kuopai 
pirmininkavo ir ’L. Vyčių kp. iždlnin- 
kavo. Jo žmona buvo šv. Elzbietos 
dr-jos iždininkė. Konstantas Kručkas 
šiemet buvęs LDS. kuopos.Teatrališko
je Komisijoje, 5<tl metai Tautos Fon
do 33 skyr. pirmininkas, per ilgų lai
kų giedojo parapijos chore, L. Vyčių 
remiantis narls. Povilas Ivanauskas, 
LDS. kp. prot. rašt. ir L. Vyčių kp. 
Teatrališoks komisijos ‘narys. Alena 
Mačiuliene, narė LDS. ir kitų dr-jų 
veikli narė. Vincus Dzikas pereitais 
metais buvo LDS. nutarimų rašt., e- 
nergingas veikėjas. Nors draugijos 
apgailestauja, kad neteks veikėjų, be 
apgailestauja, kad neteks veikėjų, bet 
iš antros pusės matant juos grįžtan
čius į Lietuvą pilnus energijos, žadan
čius ir*ten panašiai darbuotis, džiaugs
mas ima.

Talp-gl jiems yra linkėtina laimin
gos kelionės. ir gerų pasekmių sugrį
žus darbuotis dėl labo tėvynės.

LDS. kuopos yaldyba dapildyta: 
Juozas Kilmonis pirm., A. Pūteckls 
nutarimų rašt., Juozas Važnonis kasos 
globėjas, Antanas Mazalas revlz., ko
misijoj, Juozas Bernotą teatrališkoj 
komisijoj.

Priežastis greito grįžinio Lietuvon, 
tai 'tas, kad daugumų vargina dabar
tinė bedarbė, kuri kas kari dar vis di
dėja.

\ WORCESTER,MASS. '

Tūmykitę Visi!

Bus vaidinta ^Paklydėlio Kelios,” 
4 aktų vaizdelis 17 d. balandžio 1921 
bažnytinėje svetainėje. įžanga 25c. 
Kviečiami visi atsilankyti ant rengia
mo vakaro o nužtikrinam, kad busit 
užganėdinti, Los gabiausi lošėjai, svar
biausias roles užims moksleiviai. Ren
gia šv. Onos dr-ja.

Ik
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Valdyba.

UTICA, N, Y.

Lietuvių bažnyčioje buvo atlaidai 40 
vai. bal. 3, 4 ir 5. Per visas dienas 
ir laike visų pamaldų buvo pilna baž
nytėlė Žmonių. Gražus oras kviesti 
kvietė žmones ant pamaldų. Prieš pat 
atlaidus ir bolševikai turėjo savo “at
laidus.” Bet nabagai labai apsiriko: 
Ant jų ceremonijų apsilankė tik pen
ki ūš šekši laisvamaniai tautiečiai, dvi 
kvailes moterys, viena senmergė be 
dieve ir ant galo bolševikų štabas, 
kuriuos galima aut piršt suskaityti. 
Bėda tiems bolševikams! Turėjo va
karais giedojimo kursus, laikė iŠ pro- 
testonų biblijos lekcijas, užvedė net 
šoklus bolševikiškoje dvasioje, manė 
steigtt ir^mokslalnę dėl Trockio* pase
kėjų, surengė ir “atlaidų” vakarų, bet 
viskas vėjais nudundėjo.

* Parapijonas,

Reporteris.

AKRON, OHIO.

Darbai Jau Prasidėjo.

Nesenai rašėme; kad į Akronų neuž
simoka važiuoti, nes darbai nebuvo 
dar prasidėję. Šiomis dienomis jau 
atsidarė Akrone didžiausios (gumos) 
ir įvairios mažesnės dirbtuvės. Pri
ima dešimtimis tūkstančių darbinin
kų mažesnis, kaip ir pirmiau buvo. A- 
valandos paroje (o vienpj kitoj dirb
tuvėj ir 10 vai.). Užmokesnis nedaug 
kų mažesnis, kaip ir pirmiau buo. A- 
part dirbtuvių, tuojau reikalauja 20,- 
000 įvairių umatninkų prie mimų sta
tymo. Daug tuipo-gi reikia darbinin
kų pi’iė naujų gatvių įrengimo. Na
mų pragyvenimui yra užtektinai ir 
daug pigiau, negu pernai buvo. Pa
tarčiau atsivežti ir parapijos knygutę 
arba kunigo (pričerio ar ministerio) 
paliudymų-, nes pasitaiko gauti klaur 
simų — prie kokios bažnyčios tamsta 
priklausai? Tie klausimai duodami 
naujai atvykusiems darbininkams. O 
kada neteikia bažnyčios, tai dirbtuvė
je gauna atsakymų, kad gyvuliui dar
bo neturi. , ,

Akroniškls.

LAWRENCE, MASS.

Keturi metai sukako kaip pas mus 
klebonauja gerb. kun. F. A. Virmaus- 
kis. Jis čia' turėjo didelę naštų nešti, 
kovoti su visokiais tikybos priešais, 
čia nebuvo’ nei vienos idėjinės katali
kiškos organizacijos. Jam pribuvus 
sutvertu visas kurios tik yru Ameri
koje, kuriose dabartės randasi tikrų 
veikėjų ir daug kų nuteikia Tautai ir 
Bažnyčiai. Suprantama, garbė tiems, 
kurie prijaučiu jo darbus ir padeda 
jum, nes visuomenė žino kokis jisai 
nuoširdus veikėjas. Bet labai nemalo
nu klausyti nekuriu pąrapijonų, ku
rie neva vadinasi katalikais, priklau
so prie katalikiškų organizacijų, o pa
šaliais vaikščioja ir agituoja žmones 
kovoti prieš dvas. vadovų ir jo velki
ni į. Tokie agitatoriai yra priešingi 
ne vien savo klebonui, bet katalikiškai 
visuomenei. Jau du kartu gražiai at
sižymėjo savo veikimu ir mano kad 
niekus nežino. Nekurle jų kovojo prieš 
buvusį klebonų kun. A. Jasaitį, o da
bartės 
reikia 
dintl.

jį gilia, nes jo nėra, žmonėms 
susiprasti ir nesiduoti suklai-

Girios Gegutė.

FITCHBURG, MASS.

Balandžio 2 d. čia laisvamaniai bu
vo surengę “koncertų.” Niekas iš to 
“koncerto” neišėjo. Bliovė, kaip ver
šiai. Tas ’ “choras” jau trečiu kartu 
susitvėrė. Buvo dalijami plakatai, kur 
agituojama prieš Lietuvos valdžių. O- 
balsiai buvo: šalin Lietuvos buržu
jai, tegyuoja revoliucija. Rinko au- 
krfs revoliucijai sukelti Lietuvoj.

Tai mat kų veikia ir ko nori mu
sų kolonijos laisvamaniai.

Fitchburgictis.

ATHOL, MASS.

LDS. 4 kuopos bus sekantis susirin
kimas 17 baalndžio bažnytinėj salėj. 
Malonėkite atsilankyti visi nariui ir 
narės ir atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

MANCHESTER, N. H.

Nelaimė.

But 7 d. automobilis užmušė lle- 
tuviy. valktį Boleslavų Sinkevičių 5 
metų amžiau?. Nelaimė atsitiko prie 
Pine ir Concortį gt. Vaikas ėjo į mo
kyklų.

Reporteris.

NEW HAVEN, CONN.

PROVlDENCą R. L 
A. tA. .

V, Jonto ppslmlr$ vg». 9 d. palai
dotas’11 d. «ū baMtinčmia,apeiga, 
paig. kllęg iš Vislaus rčd., Lydos pav<, 
Dublcų parapijos.

4/ena j.

HARTFORD, CONN.

Teatrai! Teatrai!

Bųl. 14, -ketvęrgo vakare Anlolų Sar
gų .mergaičių ir bernaičių draugijėle 
turės puikų vakarėlį, statys scenoj 
"Deslndzlno Mergelė” parapijos sve
tainėje, ,

17 d. bal. Cathedral Lyceuin svetai
nėj Lietuvos Vyčių kuopa statys dide
lį veikalų “Rytų Pilis” 5 veiksmų dra
mų.

Įžanga visai maža.
Reporteris.

VANDERGRIFT, PA.

4

BROOKLYN, N. Y. 

Nors Kiek Teisybės.

“Vienybė” No. 23 aprašo suvis be jo
kios teisybės prakalbas kun. Kliknos, 
atvykusio iš KOmos pas kun. Remei
kų. Tame šlamšte rašoma, buk kun. 
Klikna sakęs, kad Lietuvos valdžia so- 
cijalistų rankose. Nežinia ar rašėjas 
buvo ant minėtų prakalbų ar ne, o jei 
ir buvo, tai klausė ne šu ausimis. 
Kas buvo prakalbose, tai bus liudinin
kais, kad aš tiesų sakau ii* kaip šlam
šte “Vienybėj” rašoma visai nebuvo 
sakyta.’ Tik kun. Klikna taip sakė, 
kad jei Lietuvos valdžių paimtų i savo 
rankas socijallstal, Lietuvos laisvė 
žūtų! Sakė, kad Šiauliuose randasi- 
viena lenkų mokykla, kur skiepijama 
didžiausia neapykanta prieš Lietuvos 
neprigulmybę. Kalbėtojas sakė, kad 
kai atsidaužo iš kur koks cicilikas ar 
bolševikas Ir neranda tarpe lietuvių 
užuojautos, tai nešasi pas tuos lenkus 
ir dirba su jais lšviėno, o kų lenkai 
dirba, tai visiems aišku. Bet kalbė
tojas nesakė, kad Lietuvos valdžia so- 
cijalistų rankose. “Vienybė” tokius me
lus sklelzdama, tik pasitarnauju viso
kiems Lietuos neprieteliams.

Kitas dalykas kaš-link Moterų Sų- 
jungos 27 kuopos surengto eikalo “Kal
vio Duktė.” “Garso” reporteris ilgam 
savo aprašyme taip labai visa išjuodi
no, kad rodos jau niekam buvo ne
vertas.. Tai jau perdaug.

K. D.

IS Vandergrlft labai luaažl kada bu
vo rašomu apie katalikų veikimų. Uo
lios kad člonuis ir nieko nėra, bet vi
gai kitaip, čionai yru net 5 katali- 
klSkds draugijos: šv.• Kazimiero, S. 
L. It. K. A. kp., šv. Juozapo, moterų 
draugystė šv. Gertrūdos ir L. Vyčių 
4G kp. Gaila, kad dar nėra L. Darb. 
Sąjungos kp. Tūrėtų sukrust ir su
tveri, nes yra prakilni organizacija. 
Vlrfiminėtos draugystės visos gerai 
veikia ir kiekv^na yra atlikus savo už
duotį. IS tų visų yra darbSčiausia L. 
Vyčių kp. šv. Kazimiero dr-ja turi 
gražų nuosavų namų, Tenai yra ir 
salė dėl pasilinksminimų ir kliubas 
vietinių lietuvių ir visi gyvena vie- 
nybėjfe ir sutikime. Bažnyčios dar sa
vos neturi, bet laikų! bėgant tvirti
na, kad busiu. Dabar vist yra susi
spietę prie amerikonų bažnyčios. Vy
čiai sukruto ir surengė vakarų balan
džio 2 d. buvo Šokiai, o balandžio 3 
d. buvo teatras ir koncertas. Buvo 
vaidinta “žemiškas Rojus” ir sužieda- 
vimas pagal sutarties. Pirmas veika
lėlis buvo labai gyvai atloštas, antrns 
kiek silpniau. Po tam buvo koncertas. 
I šį koncertų buvo atsilankęs J. šeš
tokas 1 ŠCleveland, Ohio, plačiai žino
mas dainininkas ir veikėjas. Pirmiau
sia buvo sudainuotas Lietuvos himnas, 
po tam J. šeštokas sudainavo keletu 
dainelių solo,' Balsų turi stiprų, basą. 
Po to sekė duetai J. šeštokas ir S. 
Krelniutė. Labai jausmingai sudaina
vo “Geismai ir Svajonės.” Tollaus se
kė duetas F.-Dambrauskaitės ir šešto
ko. Dar sekė duetas K. -Kaminskienės 
ir J. šeštoko. Pagalios J. Šeštokas pa
sirodė su balalaika ant estrados. Tai 
visa publika sujudo ir akis pastatę 
žiurėjo. Išpildė juokingų šmotelių. 
Pats skambino ir dainavo, žmonėms 
patiko. Ant ilgo bus mlnavojama tar
pe Vandergrift’o lietuvių.

Prie šio surengimo daug pasidarba
vo K. Kaminskienė ir kiti Vyčių nariai 
kaip tai: J. Rullukė, F. Dambrauskai
tė ir S. Kaminskaitė. Ypatingai salė 
buvo papuošta taip kaip rūtų darželis.

Darbai pas mus iki šiam laikui ėjo 
■gerai. Mus kolonija nors nedidelė, 
bet su uždarbiais, tai lyginasi su di
džiulėmis kolonijomis. Miestus yra 
naujas gražus, tik reikėtų daugiau 
lietuvių spiestis į šių kolonijų. Labai 
pageidaujama prakilnesnių žmonių, y- 
pač muzikos mylėtojų ir biznierių, čio
nai gera proga geram barzdaskučiui, 
duonkepiui, mėsininkui ir tam pana
šiems biznieriams. Su platesnėmis in
formacijomis kreiptis šiupm antrašu: 
F. Kaminskas, 709 Holand St., Van- 
dergrift, Pa.

lUaubieris^
■ ■■ ■■■ ‘I 1 . ...................

i’HELADELPHIA, PA.

Kaip Elgėsi'Laisvųjų
Pačios..

Neseniai čia buvo rusų trupa, per
statinėjo visokius veikalus Arch Street 
Teatre. Paniačiuu pagarsinimų, knd 
bus lošiama “Mozėpa.’* Tų velkulų 
buvau matęs seniai jau lošiant Rusijoj. 
Su savo draugais sumanėm nueitu 
žmonių prisigrūdę gana daug, tarp ku
rių buvo nemažai ir lietuviu, žiūrim 
atėjo Grinienė su taip vadinama savu 
laiku "bučerka milijonlerka” ir susė
do sėdynėse, užpakalyje musų. Kiti 
pradėję juokauti, Kad tokios turtingos, 

. o užpakalinėse sėdynėse sėdi. Pasi
baigė pirmas aktus, dauguma žmonių 
išėjo per pertraukų atsigerti. ' žiūrim 
musų tautietės atėjo ir atsisėdo į sė
dynes po ?L50. Prasidėjo antras ak
tus, žmonės pradėjo eiti į savo sė
dynes, .Prie musų tautiečių atėjo trys 
rusai vaikinal/ia mandngiut paprašė, 
kad jos išeitų, nes tai jų aėdynės. Gri
nienė pradėjo rietis Ir neina IR sėdy
nių.. Matyt vaikinai buvo mandagus, 
tai surado sėdynes kitoj vietoj. O su 
jų vienu draugu Grinienė Ievinavosl 
Ifei* visų vakarų. Išėję laukan sutiko- 
me keliąs tautiečius, kurto irgi tų ma
tę. Jto sako pūSlpIXtint; iv visata Rlch- 
įnondul pasakysiu, Cį mes turėjome 
daug juoko, kmi “mĮlijoutorkos’’ nellb 
gali tikietų nusipirkto o lemia užimti

». p ■ Xokf
v 1 V

WORCESTER ,MASS.

Dovana.
Balandžio G d. vakare Stanislovas J. 

Purvinskas, Lietuvos.-Paskolos stoties 
Iždininkas, iškilmingai apdovanotas* ko
miteto auksiniu medaliu. Ant įteikto 
medalio yra šitoks parašas: “Iždinin
kui S. J. Pučinskui, dėkingumo Ženk
las. Lietuvos 'Paskolos Komitetus, 
Woi*cestert Mass. 1021 m.”

S. J. Purvinskas vietinės stoties iž
dininkas Šlnme darbe daug dirbo be jo
kio atlyginimo. Per musų stoti Lie
tuvai Jblnukė 4114,000.

S. J. Purvinskas apleidžia Amerika. 
Vožtuoju nplūnkytl nsvo. seną motinėlę 
ir gautųjų Sulelę-del kurios Ola gyveu- 
daauiš* dauk naatdarbavoi 

' Lnlmingtfa koltonSe.

f I ‘

Vakarienė.
i ———

Bal. 10 xl. Rožančiaus dr-ja turė
jo vakarienę parapijos naudai, šeiml- 
ninkčgjnivo M. Kelneclenė ir v. Gra
bauskienė. Vakarą vedė gerb.. kleb. 
V. Kivknuslms. žmonių buvo nema
žai. Nekurle parnpljonys -pfinešė val
gomų daiktų. Buvo gražių žaislų, Su- 
rengimui vakaro darbavosi šelmlnln- 
Jiės» Tnip-gi nemanai triūso padėjo

Ipaūekitę įĮerb. m, v.
r

'i ■ *
*

kitų sėdyne#.

*
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| VIETOS ŽINIOS

J

f Geriausia prbga išgirsti nau- 
;) .jausią dainą iš Lietuvos, tai šv. 
j. Petro bažnytinio Clioro rengia- 

inam koncerte balandžio 18 d* š. 
m. didžiausioje miesto salėje Mu-

. nicipal Builidng ant Broadway 
tarpe G ir H gatvią.

Visį programą pildys -didžiulis 
ŠV. Petro Bažnytinis Choras po 
vadovyste M. Karbausko vietos 
solistais ir solistės ir taip-gi sve
čiai solistai iš Naujosios Anglijos.

Šiame koncerte dainuos 12 
-listą.

Apart dainij turėsite progą 
girsti dviejij žymiu pijanysčiii

,. Tad visi vietos ir apielinkės lie- 
.tuviai ir lietuvaitės rengiatės iš 
anksto.

so-

iš- 
so-

Rašt.

.*■ <« •■

>

/ Balandžio 10 d. tuojau po pietų 
buvo nepaprastas susirinkimas L. 
D. S. Naujosios Anglijos Apskri- 

- . čio išvažiavimų Komisijos. Į su- 
> girinkimą pribuvo šie nariai: M. 

^. Abračiuskas, V. Kudirka, P. Juš- 
kaitis, V. Šįrka, P. Milius ir J. Gli- 
Iteckis. Išsikalbėjus pasirodė,

( . kad pirmam šiij metij LDS. N. A. 
Apskričio- išvažiavimui tinka
miausia diena 30 d. gegužės. Pa- 
samdymui parko įgaliotas drau
gas V. Kudirka. Vieta nužiūrė
ta Norwood, Mass. Tad išanksto 

’ > kviečiame visus LDS. narius ir 
šiaip darbininkus prie darbo, kad 

į šis išvažiavimas būtų vienas iš 
paseminginusių.

J. Glineckis,
LDS. N. A. Apskr. Rengimo 

i Komisijos Narys.

liaudininkais katalikiškas ! POLICIJA RADO DRA* 
draugijas ir asmenis išvadi- T>TT*TTW Avrp 
no juodrankią draugijomis, 
už tai, kad D. L.. K, Keistu
čio Draugija nepasiklaustis 
sandąriečiii nupirko daržą.

J. Adomavičius, buvęs 
tos konferencijos pirminin
kas liko nuverstas nuo “sos
to*’ už tai, kad jis priklau
so prie D. L. K. Keistučio 
Draugijos ir padejo^iupirk- 
ti daržą ir dar kaip sanda- 
rieeiai sako, gavo už tai 
$300,00 komišino.

Tas pats J. Adomavičius 
buvo vienas iš geriausią šu
lą sandariečią ir ją vasari
nės mokyklos pirmininku. 
Sugriuvus ją mokyklai ir 
Adomavičius buvo pravaly
tas.

Šioje konferencijoje san- 
dariečiai pasirodė, kaipo 
tamsiausi žmonės, o reikia 
pažymėti, kad buvo susirin
kę “vadai.” Tokį triukšmą 
sukėlė, kad jau nebuvo ga
lima nė suprasti ko jie nori. 
Apart koliojimosi daugiau 
nieko nepadaryta.

Bu vęs.

BUŽIUS ANT EŽERO 
KRANTO,

' Ant Jąmaica ežero kran
to rado dvieją vaiką mažus 
drabužėlius. Policija per 
visą naktį ieškojo ežere kū
ną ir be pasekmių. Iki šiol 
dar niekas nė neatsišaukė a- 
pie žuvusius vaikus.

Balandžio 10 d. buvo BaL 
so draugijos susirinkimas. 
Po aptarimui draugijos rei
kalą neva prisiminė ir apie 
Raudonąjį Kryžių. Vienas 
iš kampo suriko: “mums 
nereikia Raudonojo Kry
žiaus” ir mes neaukosme. 
Apsiraminus vis-gi padarė 
rinkliavą ir surinko 171 cen
tą. Pirmininkas, kuris bu- 
,vo įšilęs ir-gi numetė porą 
centą.

Minėta draugija yra“ lais
va” ir nariai didžiumoje 
kaip girdėt “laisvai” gyve
na.

Kasi

lf 4

Balandžio 11 d. So. Bos
tono ^Augštesnės mokyklos 
mergaičių, kurios baigs šį 

* metą, skyrius turėjo įnąrgu- 
myną programą su užkan
džiais.

Visa programa susidėjo iš 
perstatymėlią -ir dainą. Pro- 

■^rūfbe dalyvavo ir lietuvaitė 
X>-le A. Kohanskiutė. Mo
kytojos stebėjosi liettivaitės 

i • gabumais ir balsu.
. A. Kohanskiutė yra A. L. 

| R. K. Moksleivią Sus-mo N. 
r ^vAnglijos Apskričio iždinin

kė, šv. Petro Bažnytinio cho
ro narė ir “Darbininko” ir 
LDS. Centro Raštinės 
bininkė.

> .

k >

dar-

PADĖKA.
/ Gerbiamajam

Jonui Glineckui, 
Bostone.
. Mes žemiau pasirašiusieji val-

. dybos nariai pranešame, kad Jū- 
.* są prisiąstus 500 auksinu gavo

me. Šiuomi išreiškiame Tamstai 
širdingą padėką, ’ kad pirmutinis 
ir savo auka ir paraginimu parė- 

. . mei mūsų sumayną. Ir tik ačiū 
Tamstai jau šiandien turie 2,000 

į su viršum auksiną, kas duoda ga
limybės mūsą sumanymą pradė- 

Ą ti vykdyti. Tad dar kartą taria
me širdingą ačiū!

L. K. Jaunimo Sąjungos “Pa- 
. vasaris” A. Panemunės Kuopos 

. Valdyba:
Pirm Kun. Pr. Leonavičius, 
Sekret. M. Skiecevyčaite, 
Kun. V. Dumčius.

S'
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21-UI-1921.
„ Prierašas: Džiaugiuosi, kad mū
są Aukštoisos Panemunes .jauni- 

>--inas—“Pavasarininkai” darbuo- 
jasi ir rengiasi prie didelio darbo 

. V- prie pastatytmo salės. Aš nuo 
. savęs kviečiu amerikiečius, kilu- 

■ Mus iš Aukštosios Panemunės, pa
gelbėti mūsą brangiam jaunimui 
Įsisteigti salę kur jie galėtą susi
rinkti. Siųskite jiems nors po do
lerinę šiuo adresu: Pavasarininką 
kuopai, Aukštoji Panemunė, Kau
no, apskr. LITHUANIA.

JYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Balandžio 12 d. vakare at

sibuvo nepaprastas L. Vy
čiu 17 kuopos susirinkimas 
LDS. namo kambariuose. 
Svarstyta kokius Įnešimus 
duoti apskričio suvažiavime. 
Išreikšta nepasitenkinimas 
dėl neręgūliario išleidimo 
organo. Vieną buvo iiorėta 
ir gana smarkiai, duoti pa
peikimą centrui. Bet kad ne- 
įpratus ieškoti priekabią 
vien tik prie lutą ir tuomi 
paskui nebepamatyti pa
tiems savo klaidą, tai neku- 
rie užstojo centrą.

Vietinis.

Iešškau brolių Antano 50 m. Ir Ado
mo 35 m. Sviderskų. Kilę iš Rumbo
nių parapijos. Kas žinot ar jie gyvi 
ar mirę, praneškite po šiuo adresu: 
LITHUĄNIA. Alytus, Malūno* gt No. 
12, J. Svlderskis.

57. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.
T

UŽ APVOGIMĄ 
KEPYKLOS.

Thompson, kuris buvo

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

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

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

FIN. RAŠT. — Juozas Juška,
Merycllff Academy . 
Arlinghton Heigths, Mass.

I2D. — Leonas švagždls,
75 Sllver St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBS JAI — J. Grublnskas,
3 Jay St.,-So. Boston, Mass. ir 

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

MARŠALKA — Povilas Laučka, r_ 
'61 Story St.,~So. Boston, Masa.

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

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldienį mėnesio 1-ų vaL po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass.

J.
sugautas Pietinėje dalyje 
miesto, kuomet jis apvogė 
kepyklą Max K. Moliu po 
No. 6’751/2 Harrison Avė. 
panedėlio ryte buvo. pasta
tytas prieš teisėją Parmen- 
ter Centraliniame teisme.

Jis buvo paliktas su kau
cija $5,000 iki gegužės mė
nesio ant Grand Jury. Da
bar sėdi Charles gat. kalėji
me.

SUNKIOS BAUSMES 
KRIMINALISTAMS.
Balandžio 12 d. m. tei

sėjas Walter P. Hali krimi- 
nalėje sesijoje Norfolk Su- 
perior teisme, Dedham, 
Mass. nuteisėk vieną krimi
nalistą, kuris buvo pabėgęs 
iš Sing, Sing kalėjimo nuo 5 
iki 7 metą.

Carolona Lombardi iš 
Quincy, motina 3 vaiką bu
vo nuteista 30 dieną į patai
sos namus ir bausmė $200. 
už išdirbimą ir pardavinėji
mą svaiginamą gėrimą.

W. L. C. Young iš Brook- 
line nuteistas 2% metams Už 
pasikėsinimą su pasiryžimu 
apvogti F. j. Blaney, Bro- 
oldineLovo 21 d.

Balandžio 12 d. Lietuviu 
Salėj įvyko draugiją konfe
rencija reikale pirkimo dar
žo, Į tą konferenciją atėjo 

didžiumoj e sandarieeiai,
Kataliką labai mažai buvo 
it tie dar nepasibaigus 

išsiskirstė.
su

^URSUINUPUOLUS ■
Tai geriausia proga daug H 

auksinų j Lfetuvų nusiųstu ■ 
Greitume nusiuntimo ^pinigų M 
nlekr 6u manim negal lenkty- ■ 

Į niuotl; visiems pjnlgų siuntė- H 
jams pristatau kvitas su para- ■ 
šals priėmėjų pinigų. H

Laivakorčių agentūra t Lle- ■ 
pojų, Hamburgu ir visur. ■ 
Pasai kelionei į Lletuvų. ■ 
Padarymas lietuviškų doku- ■ 

mentų. ■
Pinigus' siųskite per' pašto ■ 

Mouey Order. Rašydami pri- ■ 
dėkite 2 et štampų ir visados ■ 
adresuokite: ■

P. Mikolainis, . | 
58'Hudšon Avė.. Brooklyn, N.

S.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Antanas Rinitas,

284 Flith St., Boston 27, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Andrilionis, 

301% B’vvay, Boston 27, Mass.
PROT. RAŠT. — Vincas Vaikšnorius, 

178 Bolton St, Boston 27, Mass.
FIN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius, 

132 Bowen St, Boston 27, Mass.
KASIERIUS — Jurgio Kanevičius, 

174 Bolton St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 

405 E. 7-th St., Boston 27, Mass.
Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vaL po 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass.

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

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

140 W. 6tli St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Ant. Mociejunas,

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

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

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

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

sinius susirinkimus kas pirmų nedffl* 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tų v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsivesklt prie musų dr 
los prirašyti.

fiV. JONO EV. BL. PASALPINBS 
DR-STSŠ VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — M. Žioba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — P. Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K. Luinls,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — 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 trečių 

nedėldlenį 2-ų vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

konferencijai” 
Sahdariečiai
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BANKA. VISIEMS ŽMONĖMS

Mes Kviečiame Jumis

PRADĖTI SAVO TAUPYMĄ

Jus atrasite, kad šitas bankas yra moderniškas, Šių 
dienų bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pasirengęs 
patarnauti jums kiekviename reikale.

Musu Taupymo Skyrius
ant padėtų pinigų gfll

~~ . moka nuošimčių ąj q

Musą Užrubežio Skyrius
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per

DIrection der Discont o-Gesellšchaft, Kdune; 
Litausche Bank fuer Handel und Industrie, Kaune. - 

Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir į Lietu
va su didžiausiu pasisekimu.

BOSTON NATIONAL BANK
161 Hanover Street, Boston, Mass.

n

Aš, .JUOZAPAS ZUPKATISKAS, prašau 
draugiį nepamiršt kad aš Vis esu pas 

t H. HARRIŠON COMPANY
666—672 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS 

Mūsą nauji Pavasariniai Siūtai ir Žiuponai dėl Vyrą 
ir Jauną Vyrą jau gatavi ir mes turime didžiausį rankią 
ką kada turėjome savo istorijoj.

Mūsą DRAPANOS dėl styliaus ir kokybės 
yra nesulyginamos ir virš kompeticijos.

SU U AUDICKUI PA 662—672 Washington St.,
i Iii nflnnlouN uUij boston, mass.

savo

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
* Pain-Expelleris 

yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tąjį p a š a 1 i n i mu.i 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkainuo- 
jamą pagalbų.

RHEUMAT1SM

35c. ir 70c.
už bOnką.

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expelleri. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

F. AD. RICHTER & C0.r 
3rd Are. & 35th St., 
BrooklyD, New York

•DYKAS PASIULYMASSERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS

PATARIMAS IR EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.
/

____ Tel. sABoitci

DR. J. G. LANDŽIUS
; Lietuvis 
Gydytojas ir Chirurgas 
, Gydo aštrias ir chronlškan ligai 
vyrų, ^moterų Ir vąikų. Egzamf- . 
nuoja kraujų, epjaudalus, žlapu- 

’ mų Ir tt. laboratorijoj, Su
telkia patarimus lalžkals kitur ry- 
venantlems. Adresas: ■.

366 Broadvay, 
South: Boston, Mass. 

(Kambario No. 1.) .
(LDS. name, kamp, Ė ir B’vrayy.

Reikalavimai
' -į "'r..' .............. .......................................... ..

Reikalavimų kainos 2c. nž žo
dį už kiekvienų sykį.

. ANT PARDAVIMO

' (Sutvarkyti Palikimą)
Aštųonių Šeimynų mūrinis namas, 

koris randasi 524 BROADWAY, South 
Boston. Atsišaukite: ' FRANK Ė. 
DRAW, 811 Old South Bldg„ Boston.

PALIKIMAS ant PARDAVIMO.
VIsaa arba po dalį.' 3-jl namai da

bar tušti. • Du lotu žemes. Atsišaukb 
te: 267 D St., So. Boston, Mass. L

PARSIDUODA BIZNIS.
Parsiduoda.toniko lšdirbyste, paran

kioj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, už 
priėmimų kainų. Atsišaukite sekan
čiu antrašu:

J. PUZINAS.
102 Myrtell St, Lawrence, Mass.

ANT PARDAVIMO
12 akerių žemės prie gelžkello stoties 
Ir prie vilnonės dirbtuvės. Jau gata- 

,vas išbudavotas skiepas dėl stubos. 
Medžių -Ir dirbamos žemės. Savinin
kų galima matyti blle kada po No. 291 
SILVER ST. (ant trečių lubų).

LIETUVIAI MEKANIKAI ir 
ELEKTRIKIERIAI gerai kalban
ti prigelbėjimui pardavime sub- 
scripciją už žybčiojamas lempu
tes (flash lights> kurios visai ne
vartojamos su baterijomis. Ge
ras pelnas dėl darbininko. Delei 
smulkmenų rašyk:

S. A. F.
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

(19)

MEKANIKAI ir ELEKTRI- 
KIERIAI ar jūs galite įdėti $25.00 
į Kompaniją,, kuri išdirba žybcio- 
jamas lemputes ir kurios vartoja
mos visai be baterijų. Visos in
formacijos suteikiamos. Delei 
smulkmenų rašyk:

H. E. P.
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

(19)

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA CAMBRIDGE.
Kam būti be darbo. Jei turi klek 

pinigų, pasiplrk išdirbtų biznį Ir dirbk 
kaip ponas. Gera proga uždirbti pini
gų. Savininkas važiuoja į Lletuvų ir 
todėl turi būti greitai parduota. Pla
tesnių informacijų klauskit pas B. 
■KONTRIMĄ, 861 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Tel. Brookllne 7124-M.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
sykius $1.50.

Ieškau Jono Bratkausko. Senlaus 
gyveno Chicagoje, o dabar nežinau kur. 
Turiu svarbių reikalų. Gavau laiškų 
iš tėvynės nuo brolio Bratkausko.

JONAS BLAŽAS,
372 Grove St.. Jetsey City, N. J.

Ieškau savo draugo Juozo Rubliaus- 
ko, paeina iš Vilniaus rėd., Traki) aps., 
Butrimonių vai., Taballonkos kaimo. 
14 metų atgal gyveno Pittsburgh, Pa., 
o dabar nežinau kur. Meldžiu jo pa
ties arba žinančią man pranešti už kų 
busiu dėkingas.

MIKOLAS BALUKYNAS,
35 Wolcott St., Hartford, Conn.

Paieškau Tarno Puokšto. Paeina iš 
Vilniaus gub. Turiu jam svarbų laiš
kų iš Lietuvos. Malonėsiee atsišaukti 
arba kas jį žino pranešti.

JOE ŠVEISTI S,
266 Sllver St., Boston 27, Mass.

ANT PARDAVIMO stuba-namas, lo
tas. Geroje vietoje. Persiduos pigiai. 
Randasi ant Houston St. Savininkas 
važiuoja į Lletuvų.

ANTANAS LATAŲSKAS,
35 Houston St., Norwood, Mass.

Paieškau Alenos Latausklutės^Jllr- 
dėjau, kad ji gyvena kur tafWpie 
Westfield, Mass. ant ūkės.. Aš greitu 
laiku išvažiuoju į Lietuvų ir norėčiau 
susirašyti. Atsišaukite šiuo adresu: 

ANTANAS LATAŲSKAS,
35 Houston S t., Nonvood, Mass.

-Ieškau savo pusbrolio Prhno Buroko, 
Kauno rėd., Ukmergės apskričio, Del
tuvos vai., Kalvelių sodžiaus ir dėdės 
Petro Būro, kuris -visų laikų gyvena 
Ne\vark, N. J.

JURGIS STASIULEVIČIUS, 
1017 Haynes St., Akron, Ohlo.

T

Telefonas

DR. T. M. D AFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
($ršuj LietgPrek. B-vėi ofiao) 

Galima SubikalbŠt Lietuviškai.

Registhuotab Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KAI.INAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboadwat, S. Boston, Mass. 
Tel. S. B* 441.

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dobchebteb. 

Columbia '9159- J.

10 Metų South Bostonu

D R. H, S. STO NE
Akiu Specialistas 

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

Phone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2588 E. Allegheny Avu. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

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

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Tel. So. Boston 828.
Iaetuvys Dantistas 

DR. M. V. 0ASPER 
(Kasparavičius)’ 

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

• Ofiso Valan'tior?
Nuo 10 iki 12:80 ryte Ir 

» 1:80-6 ir 6:80-9 P. M.

h

a

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.

j - Bell Phona Dlckinwn 8995 M. 

,Dr. Ignotas Stankūs 
B 210 S. Broad S»., Pbihdelphia. Pa.

Listuvii Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

Nedaliomis iki 4 po pilta. O

V

DR. PAŪL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

609 EAST BROADWAY
TELEPHONE 502.ATEIKITE ŠIANDIENA

Aš noriu kad kiekvienas sergantis 
vyras arba moteris ateitų į mano Ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminacijų - 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki- - 
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
clalę atydų. Per Šių savaitę aš už savo 
darbų parokuoslu tik možį mokestį I- 
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge-_ 
rų gydymų nebrangiai.

’ ~ TeL So. Boston 279
DR. JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima futikaibčN ir lieiuviiitak 
Ornšo Valandos:

Rytais ik 9 vai. 
Po pietų 1 Iki t vaL.

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston
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DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite sutaupyti $8.00 

ant poros everykų, tai parsi
traukite musų, katalogų.
The Waterbury Mail. 
Order Oorporatiori, 

809 S. Won Strtet, 
Watertuni, Ooni

Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedalioms: 10 ryte iki 2 p. p.

Priešais Majastic Teatrą

Ieškau kun. Antanu Kuodžio, paei
na iš Kraujelių soti; Ramigalos. vai., 
Kauno gub. Girdėjau, kad gyvena 
Brooklyn, N. Y. Taip-gi paieškau pu- 
seserės Anelkos Kibiriukės, patina iš 
Kuršių sodžiaus, Ramygalos vai., Kau
no gub. Girdėjau^ kad gyvena nplę 
Detrolt, Mieli. Kas apie juos žinote 
arba pnt|s, kurių puiėškau, malonėkite 
atsišaukti, šiuo adresu:

PETRAS RfSEĖISi
200 Matu SL, Gardner. Mta.

Dėl Geresniu 
ET PASEKMIŲ 
Tarpe Amerikoną 

GARSINKITCS .

INOUIRER 
OFISAS • 

4GATĖSSTREET

»>
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KAIPPAVASARIO 
ŽIEDAS.

Kaip pavMario žiedaa išdegę* 
iš sveiko augalo traukia akį pra^ 
eivio, taip ir geri datW sveiko 
ir doro žmogaus džiugina visus. 
Kaip svtikas Augalas išduoda ge
rus vrisius, tąjp įr 
ąąvo gėralą darbais atnėla Mūd^į 
visuomenėj.« ^ip kartais vri*: 
sius arba daršovea apnyksta kir- 
minaii taip ir žmogų, dažniausia 
vargo prispaustą, užkrečia iiuo* 
dds, itf4variimriA savo rities kir* 
minai. 8ode\arba darže pradė
jus kirminams krauti’ sau lizdus 
ant Vaisią arba daržovių, šęimi‘

CAMBRIDGE. MASS. 
Iš Lįetuviy. Veikimo.

Kovp21 d. Ko. B^oup lo4Wal 8tatt 
”Žydų Karalty” pobfižnytlnėJe svetai
nėje, pelnas ėjo parapijai. įvožėjai 
gerai atliko savo užduotis. Gaila kad 
žmonių neperdaug buvo. v

BaL 3 <L Liet, Raud. Kryžius tu* 
rėjo ’ildlrblnty pafotių/ Būva aanefitą 
daity stažty gluvtyty, mesjgnty Jr l{e*. 
tuvižkų audimų. Visi atsliaųke 
jo«l pulkfct jpąfodk. ;

Bal. 10 d. Liet. Raud. KryŽlUs ir-gl 
pobažnytlnėje svetainėje buvo surengęs 
prakalbas su pamarglnlmai& Kalbėjo 
p. A. Kneižys, “Darbininko” adminis- 

Dr. Landžius ir vietinis gerb. 
ktfn, R. JiĮškaltls. jSūMBįlų. tym maine 
pilna svetainė. Buvo renkama aukos, 
Surinkta nemažai pinigų. '

-■. Reporterė.

NEW BRITAIS", OONN.
LD8. 83 kuopos mėnesinls auslrlnki- 

mus įvyks nedėlioj, 17 d. baland. tuo
jaus po pamaldų, Šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Vist nariai yra kviečia
mi atsilankyti, nes turime daug daly* 
kų aptartu

Valdyba.

t

j. , ittiLjb vaituii nrpik uurjBoviUj btJiįuv 
kad fiWŽtri£tą i* 

naikintą vaisių ar daržovių grie- 
. biasi kad ir aštriausią priemonių, 
kad apvalios ir apsaugojus nuo 
Sunaikinimo.

Mes ir-gi kaipo geri šeiminin
kai, turime prižiūrėti, kad mūsą, 
tarpe nepradėtą veistis savo rū
šies kirminai ir kad nepagadintą, 
sveiką ir dorą medelią. Tais kir
minais, kurie veisiasi tarpe žmo- 
nių yra bedieviški laikraščiai ir 
knygos. Jie savo nuodais užkrek 
Čia dažniausia suvargusio darbi
ninko namus. Įš doro, prakilnaus 
ir naudingo žmogaus, bedieviška 
spauda su laiku paverčia į gyvu
li-

Tad mes turime budėti ir dar
buotis. Ant geros dirvos sekime 
gerą seklų. Žiūrėkime, kad kiek
vieno darbininko namuose būtą 
bent vienas geras laikraštis.

Daug darbininką įtraukia save 
j vargą ir skurdą per neapsižiū
rėjimą ir ištvirkimų.

Daugiausia vargsta tie, kurie 
ieško žemiško rojaus ir -laimės 
purvyne, šlamštuose ir nedoruose 
darbuose.

Tų rašau iš patyrimo. Kitų sy
kį parašysiu daugiau.

Vargšas.

CICERO, ILL.
LDS. 49-tos kuopos mėnesinis susi* 

rinkimas įvyks panedėlyje, 18 d. ba
landžio 8 v. vakare šv. Antano parapi
jos svetainėje. Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis suririnkimas 

įvyks nedėlioj, 17 d. balandžio, tuojaus 
po pamaldų Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 2323 W-'28 PI. Visi nariai 
malonėsit susirikti ir naujų atsives
ti.

fa

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 17 d. balandžio 
tuojaus po pamaldų šv. Jurgio parapi
jos svetainėj. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

9

»

*

t

c

“DARBININKAS”
8 PUSLAPIŲ.

Nuo balandžio 15 d. š. m. 
“Darbininkas” išeis subąto- 
mis 8 puslapių.

Jau nuo senai buvo pagei
daujama leisti “Darbinin
ką” 8 pusk, bet delei svar
bią priežasčių to nebuvo 
galima padaryti.

Pora svarbesnių priežas
čių paduodame čia:

1) Neturėjome preso, kad 
galėtume spausdinti be di
delių nuostolių,

2) Nepakenčiamos popie- 
ros kainos ir taip-gi' nebuvo 
galima gauti Užtektinai. 
Babar Kas Kita.

Turime nuosavą naują 
presą ant kurio galime 
spausdinti 4, 6 ir 8 pusi, 
ant syk ir spausdindami 4 
pusi, sutaupome apie 10 vai. 
laiko, o spausdindami 8 pu^ 
slapių sutaupysime mažiau
sia 15 vai.

Taip-gi kainos ant popie
ro žymiai nupuolė ir galima

»
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ŠAKIŲ GIMNAZIJAI 
ŠELPTI KOMITETAS.
Pastarais laikais pradėjo rastis 

daugelis įvairiems tikslams komi
tetų. Jau nuo senai gyvuoja 

• Merkinės' gimnazijom komitetas. 
Nepersenai pasirodė Vabalninku 
komitetas. Na o dabar dar vie
nas, tai Šakių Gimnazijos Komi
tetas.

Tokie komitetai yra labai nau
dingi. Jie pasiėmę sau vienų tiks
lų gerai jį gali atlikti. Aukas ir
gi pasekraingiau gal rinkti .

Šis komitetas pasiryžęs yra 
pritraukti prie šelpimo Šakių gim
nazijos kiekvienų zanavyką. Kiek
vienas kurs mokės Itas metą po 
vienų dolerį, skaitysis Šakių gim
nazijos šelpėjų. Prie šelpėją ne 
tik vieni zanavykai galės prigu
lėti, „bet ir žemaičiai su dzūke
liais.

Todėl atsišaukiame į visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvaites 
paaukuoti kiek kuris išgalite šiam 
prakilniam, naudingam ir reika
lingam darbui. Lietuvoje pradi
nk? mokyklą yra ganėtinai, bet 
gerą aukštesni!? mokyklą—gim
nazijų, ypač Zanavykuose, nebu
vo ir nėra. Ten jos verkiant rei
kia. Praeitais metais prasidėjo 
Šakiuose gimnazijos kursai, bet 
neturi atsakančių namą. Jų ka- 
nečnai reikia ten. Tad brpliai, se
ses amerikiečiai zanavykai ir ki
ti prisidėkime savo dolerinėmis 
prie įsteigimo Šakiuose geros gim
nazijoj.

Aukas siųskite Petrui Juškai- 
čiui, 48 Merton Street, Montello, 
Mass. Čekiuš ar money orderius 

. rašykite Kuil. Prano Juškaičio 
varde. . -

Su pagarba,

Šakių Gimnazijos Komitetas 
» 

jo Jurgis Puidokas^ Pirm, 
Petras Juškaitis, Balt. 
Kun. Pr. Juškaitis, Iždių.

PRANEŠIMAS.

"Valdyba.

.CAMBRIDGE, mass.
LDS. 8-tos kuopos svarbus bertai- 

nlnis susirinkimas įvyks utarninke, ba
landžio 12 d. š. m? vakare, bažnytinėj 
salėj. Visi nariai būtinai privalo atei
ti. Talp-gi ir nauji nariai yra kvie
čiami ateiti ir prisirašyti prie musų 
kuopos.

Valdyba.

BRIDGEPORT, CONN.

LDS. 89 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 17 d. balandžio papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Valdyba.

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj 17 d. baland. tuo- 
jaus po pamaldų paprastoj vietoj. VI 
si nariai ir narės malonėkite pribūti 
paskirtu laiku. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

Valdyba.

PASIDIDINO NUTEISI
MAI MIRIOP.

Ossining, N. Y. — Sing 
Sing kalėjime 20 piktadarių 
laukia nugalabinimo. Tai 
tris syk.daugiau, negu buvo 
prieš tris mėnesius.

PRANEŠIMAS.
Šluomi pranešu gerb. Montello ir a- 

pielinkes lietuvių visuomenei, kad aš 
atidariau fotografijų studijų. Nuima 
fatografijas gerai ir ui labai prieina
mų kainų. Tad vietos -ir. apielinkės 
lietuvius kviečiu užeiti į mano studi
jų, kad prisižiūrėjus mano darbui.

J. A MOTIEJŪNE,
677 Nortli Main St., Montello, Mass.
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gauti popiero tiek kiek rei
kalinga. .

Dabar tik reikia daugiau 
skaitytojų, kad 4 4 Darbinin
ką” leisdami 8 puslapių ga
lėtume kas kart gerinti turi
niu.

Suraskite bent 10,000 
naujų skaitytojų ir narių 
iki Balandžio 25 d.

Tą labai lengvai atsieksi
me, jeigu tik visi senieji L. 
D. S. nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai stos į darbą. 
Suraskime nors po vieną 
narį arba skaitytoją ir tai 
turėsime 10,000 naujų narių 
arba skaitytojų su dideliu 
kaupu. Iki šiol jau keletas 
pasidarbavo ir surado ne po 
vieną, bet po keeletą naujų 
Skaitytojų ir ji} vardus pa
skelbsime vėliau.

‘4 Darbininko ’ ’ adminis
tracija tiems, kurie pasi
darbavo ir tiems, kurie užsi
rašė pasiuntė dovanų $1.00 
vertės knygų.

Dovanas duosime iki ba
landžio 25 d. Š.m.

Tad į barbą Visi!

Raginkite savo draugus ir 
pažįstamus užsirašyti laik
raštį “Darbininką.” Užra
šykite laikraštį “Darbinin
ką” į Lietuvą savo gimi-
nems ir pažįstamiems ir a.t-1 
naujinkite savo prenumera-i 
tą. f

Siųsdami prenumeratą v 
pažymėkite kokias knygas 
pasirinkote ir kur jas nori
te pasiųsti.

’ ■*■•»< l a-
AV. jTnicuo ’.rt-iA

BALANŪZIO 24 0,i 1921
* * i »

LIRTŲVIŲ LIAUDIES 
~ NATO! .

HeWoolii’ Briglrtcn/MaM.
Prasės: ^rą vai po pietų*

Tai*gi kviečiame visus 
Brolius ir Sesutes ant minė
tų prakalbu, nes yra už
kviesti geri kalbėtojai. Prie 
tam bus ir deklemacijų. 
Grieš Cambridge’io lietuvių 
benas., Tokių prakalbų dar 
hera buvę Brightone.

Tą dieną galėsite , įstoti 
prie Draugystės UŽ PUŠŲ 
ĮSTOJIMO.

Šv. Mišios atsibus 24 d. 
balandžio’ 9 valandą ryte 
Cambridgiaus lietuvių baž-

. .......... » susi
rinkt bažnytinėn svetainėn 
8 valandą ryte. Už nepribu- 
vimą nariai bus baudžiami.

Sv. Jurgio Dr-jos Valdyba

n

R įĮ n g 4 ąn—

Gedemino Lietuvią ŪkSsij^'f 

: draugyste 4
BOSTON, MASS.

BALANDŽI011 D., 192t L 
•7- LIBTUVIŲ SĄW, , 

Kampas E ir gilver - jgf
South, Boston, Mass. , M21 - * *'*

Prasidės vai vakare ' 
ir tęsis iki pelai nak^t t/

Gerbiamoji publika, vieti-"~ 
niai ir iš apielinkės; atsilan
kykite visi, nes balius bUB 
vienas iš puikiausią, muzi
kantai vieni iš geriausių. 
Valgyti gausite gardžiai, iš
sigerti saldžiai. 
Įžanga^pigi: '

vyrams 5Qe. moterims 35c.

Tai-gi, nepraleiskite pro
gos!

Kviečia G. L. U. Dr-jos _

Komitetai

/

f

t

t

1

J

1

w

*

Žinokite, kad dovanos 
knygomis $1.00 vertės duo
dame tam, kuris užsirašo 
“Darbininką” ant metų ir 
tam, kuris prikalbino užsL 
rašyti.

i

Žemiau talpiname surašą 
knygij pasirinkimui.

-r

J

A ■■ STEAMSHir 
hCOMPANY.I 

GenemUat Agentai CENTUALBJ Ir RYTINĖJ BUROPOT.
................ NORTH GERMAN LLOYD............ ..

H HEW YORKO, TIESIAI j 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR HEROJŲ

Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ per Dancigą Tiesus perslmnl- 
nymas nuo laivo ant lulvo.

S. 8. ANTIGONE išplaukia............ Gegužio 3 ir Birž. 15
S. S. SUSQUEHANNA išplaukia......... Geg. 21 ir Liep. 5 d

Atslšauklt 99 STATĖ St., Bostn. Arba pas vietinį agentų.

L. Vyčių Connecticut upskričio svar
bus susivažiavimas įvyks Balandžio 17 
d. 1921 m. 1 vai. po pietų parapijos 
svetainėje 41 Cnpifol Avė., Hartford, 
Coun. Yra kviečiami atstovai ne tik 
nuo tų kuopų, kurios gerai gyvuoju, 
bet Ir nuo tij, kurios dėl nekuriu prie
žasčių buvo pakrikę. Kolionljos, ku
riose dar nėra L. Vyčių kuopų, o ran- 

į duš jaunimo, tai ir kviečiamos { virš 
j, minėtą susivažiavimų.
rį . ' . V. N* VMlliauslMt.

‘ . L. YyČty Conn, Apskr, Plrni,

R. M. S. P.
I 

E U R O P A
Kas dvi sųvaitča *‘O” Laivai 
NĘW YORK HAMHBURG 

Sustoja ’* 
Cherbonrg Ir Šouthampton 
OBBITĄ. ...Geg. 21 ir Liepos 2
OROI’ESA.... Biri. 4 ir Liep. 10 
ORDUMA.. .Blrž 18 ir Liepos 30 
1-os, 2-os ir Hoi Hesoa pasažlerlam 
- Trečio* klesos pagažierlal .pilnai 

ųumuidaadu
THE ROYAL MAXL 

STJGAMPAOKMCO. 
8ANDER80N & SON, Agentai. 

Iteamihlp A Tourlst Agency, 
10 CONGRES8ST.f BOSTON, MASg- 

Ąrbd f tu

SURAŠĄS KNYGŲ, MEDICINOS DAKTARAS. .TeatraUs veikalas 
ALBUMAS. įvairių draugijų paveikslai ................... sOc^U^LS. Poema >..................................... .
ALGIMANTAS. Graži istoriška apysaka ................$2.50®I®ILES PASLAPTYS. Teatrališkas-veikalas
AMERIKA PIRTYJE. TeatraUs Veikalas. ................iūc. MELSKIMĖS. Graži maldų knygelė ........... .
ANDERSONO PASAKOS ......... ................. . .................20c.MOTERYST^ IR ŠEIMYNA ......................... .
ANIOLAS SARGAS. Graži maldų knygelė ................$1.50MOTEIIYŠT£S NESUARDOMYBE ............... .
ANTANUKAS. Apysaka, tinkanti jaunimui pasiskai- ”

tyli «... .‘V V ė* .... «... •••• .... ...a .... <••• 
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ. Gražus veikalėlis pa

siskaitymui ......... -......................................
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. TeatraUs veikalas. ...........
APSAKIMELIAI.............................. ...............................
ATSARGIAI SU UGNIMI .. . . . ......................................
AUKSINIO OBOLIO ISTORIJA ..................................
bažnyčia ir Mokslas
BEN-HUR. Graži apysaka. Smagi pasiskaityti........ $1.75 PULKIM ANT KELIŲ.
BIUROKRATAI c......... .....................................................25aRULKIM ANT KELIŲ.
BOLŠEVIZMAS............................................................... i5CiPULKIM ANT KELIŲ.
BROLIAI PIRMYN........... . ............. . ...................... . . . .5ePDLKIM -ANT KELIŲ.
CIT PAKLAUSYKIT. EUėS............ . ............................. 50q.PULKIM ANT KELIŲ.
DAINA BE GALO. TeatraUs veikalėlis ................... 20aRARTAS SVEIKATON
DANGAUS AŪGŠTŪMAS, ŽMOGAUS SENUMAS ...,25c.RYMO KATALIKŲ* MOKSLAS 
DANGAUS KARALIENE. Labai įdomi pasiskaityti... 1.00VALIŪNAS...............................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE .......................................... .i,
DANGŪS BRANGUS. TeatraUs veikalas......................
DARBININKAI VĮENYKIMES IR KAS TAI YRA

SOCIJALIZMAS.................... .
DARBININKO DOVANELE ...............
DELEGATŲ KELIONE LIETUVON . 
DIDESNIS NEGU HINDENBURGAS 
DOROS OBJEKTYVUMAS ..............
EILES IR DAINOS ...........................
EILES IR DAINOS. Laida pirma. Dalis antra . 
EMŲS IR KALBĖK. TeatraUs veikalėlis ....... 
EUCHARISTIšKOS STACIJOS ... .....................
EUROPOS ISTORIJA l..........................................
FABIOLE .................................... . ........................
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. Moksliška knyga 
GEGUŽĖS MENUO-................................................
GELEŽINKELIO SARGAS‘TYLIUS ............................75aTRlS KELEIVIAI. Audeklo apdarais ...
GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVIZDŽIUOSE 25a TRUMPAS KATEKIZMAS . .......................
GYVASIS ROŽANČIUS .................... *............................ 15c. UBAGŲ AKADEMIJA. TeatraUs veikalas
GYVENIMO GABALĖLIAI ............................................15aVAIKŲ TEATRAI.........................
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI. Gražus teatralis vei- VAIZDELIAI .... *1................ .
' kalas....................................................... . ......... 75C.VALENRODIS. Apysaka ......
iŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS.................................5aVISAS SVIETAS'.......................
įSTATAT.......................... . ...............................................................................15c.VISI'GERI. TeatraUs veikalas
IŠVADAVO. TeatraUs veikalas................ . .................... fa5c.VYČIŲ DOVANĖLĖ ..................
JAUNOJI LIETUVA.......................................................
JURGIS ŽIBURYS. Teatralis veikalas........................
KĄ GERO LIETUVIAI TŪRI Iš SOCIJALISTŲ SĄ

JUNGOS ................  :...................................
KAIP ATSIRADO JUNGTINE AMERIKOS VALSTI

JOS ....................................................
KALENDORIUS L. D. SĄJ. 1921 .... 
KAS TAI YRA KONSTITUCIJA.........
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS II 
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS I 
KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS 
KATEKISTAS............
KELIONE Į EUROPĄ 
KELIONE LIETUVON 
KATORGON .... .... 
KOMEDIJĖLES .... . 
KRAŽIŲ SKERDYNE 
KULTŪROS VIEŠPATIJA ... 
KUN.- A. BUrBA .••••*..«** 
KUR TEISYBE .......................
LAISVOS VALANDOS. Eilės 
LEISKITE MAŽYČIUS PRIE MANUS 
LIBERALIZMAS IR SOCIJALIZMAS 
lietuvių demonstracija 
LIETUVIŲ KALBOS GRĄJĮATIKA 
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES , 
LIETUVOS ISTORIJA

.LIETUVIŲ-LENKŲ UNIJA 
LIUDVIKAS WINDHORSTAS 

ĮALDOS GALYBĖ
NO patyrimai

20c 
15c 
45a 
40c. 
50e 
10c.

MUSŲ TIKĖJIMAS. Paaiškinimai apie tikėjimo tiesas 50c. 
15cSlAUJOJI ZELANDIJA ................................. 15c

NEKALTYBE ................................................................... 25c.
10ePasakos įvairios  .................................... ;.......... 25c.
15c PATARLES...........................     85a
15cPAŽINKIME SOCIJALIZMA ......................................... 10c.
,5c< PERGYVENTOS VALANDOS ....................................... 60e
5QC> PETRIUKAS. Apysaka ........................     15c.

_10C) PRADINE ARITMETIKA .............................................85c.

$1.85 
$2.00 
$2.50 
$3.51 
,.25e 
,.25c 
. .Jie. 

$1.25 SATRIJOS RAGANA .........   25c
20a SCENOS ĮVAIRUMAI ................................................... 45a

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI...............  45a
10c.ŠIŲ DIENŲ DAINELES-................................................15e
,5c<SOČIJALIZMAS IR KRIKŠČIONYBE...................... ...10c
25C.SODŽIONIŲ TEOLOGIJA.............................................$1.00

........................... 5a SUGRIAUTAS LIZDAS ...........................   15a 
....10a SULAUKS.......... .............................................................25a
...,25aSURINKTOS DAINOS ..................................................-,85a
....35aSVAIGALŲ ĮTEKME I ŽMOGŲ .............................,..10a
....10aSVARBUS KLAPSIMAI ............................................. ,.10a
....15aSVIETO PERĖJŪNAS ........................... ‘.....................35a
....50aŠVENTOJI ISTORIJA SENO IR NAUJO ĮSTATYMO $1.0Q 
...$1.00TABAKAS NUODAI .......................................................10a
....75cTAMOŠIUS BESOTIS.......................................................5a
... .65aTIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS- ........................... $100
...,75aTRIS KELEIVIAI. Audeklo apdarais ......................... 40a

>.15a 
.85a 
.20a 
.80a 
.10a 
.20a 

.................................,10a 
,.15a 
,20a 
.85a 
$1.00 
$2.50 
$2.50 
,80a

Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 

IR LAIMĖN

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

a

I 
I’ a

Keliauk j Lietuvų ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. J. BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVIOE CORP’N.

KAPITALIZACIJA $100,000.
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų į vi- ' 

sas pasaulio dalis; ne tik iš NEW YORKO Ir BOSTONO, bet ir iš 
kitų Amerikos portų.

Išmainom Ir siunčiam pinigas į VISAS DALIS PASAULIO pa* 
gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, . 
KAUNE.

Pasportus Ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso
kius lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie
tuvoje. :

Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių į Lietuvą. 1 
Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis į artimiausi mu

są ofisą per laišką arba ypatiškai:
Centralis Ofisas: 498 Washington St., New .York, N. Y.

Skyrius: ' 414 Bręadway, Boston 27, Mass. j

50c.ŽIEMA IR VASARA .... 
15C.ŽIEMOS LEDAI ...........

ŽINYNAS .... .................
,5c. ZOOLOGIJA. Tomas I. . 

ZOOLOGU^l. Tomas II 
10c.2YDŲ KARALIUS. Teatrališkas veikalas .........
25c.

......15o» ’
* ioc “Darbininkas eina 3 sykius į savaitę ir 

............."“i5£metams $4-00, užriibežyje arba į Lietuvą mo- 
.35atams $5,00.
’anp Dovanas duodame tik dėlto, kad mes per 

......... ..... ............................. įsa a metus niekados nesame dovaną dalinę ir dąr 
,10c. Įeito, kad geriau paminėjusį metą sukaktuves 
•15c- tuo susitvėrimo mūsų brangios organizacijom 
:‘£l.d.s.

...,5c. prįe dovaną nepriskaitome mūsą įgaliota 
•'•^'agentą, kurie gauna nuolaidą. "
^156 Asmenys užsirašydami “Darbininką” ant 

dviejų metą gaus dovaną dvigubai tiek.
Ęxtra dovana, L. D. & Kalendorius 1921 m* 
Visus užsakymus prenumeratas ir pinigus

'"""‘‘'DABBININKAS"

Boston 27, Mus,

•• “y
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Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Kraujas 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynes iŠ dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
ppikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir-tvirtus vyrus ir moteris, <

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolS žinoma 
dėl padarymo tirita 
raudono kraujo. NCra 
nieko kito geresnio dėl 
išBlyžkusių, silpnų, 
aenemiikų' žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju.- Jis. taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirku Ha, 
ciją ir priduoda Šiltų, 
gaivinanti kraujų j . ■ ' - r **
kiekvieną organą k raumenj vhame kup*^ ;, 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išrųatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavirnas .*

NugoTone kainuoją $1.00 už bonką kuriai, 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (Šalty*} 
bonkos už $5.00. Vartokit■'Nuga-Tone Tpi? 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti p&Mm 
mimis sugrnžlnklt likusią ten kur plrkotaj 
jūsų pinigai bu* C tuoj atmoRCti. Jų* 
neturėsit nei vieno ęęnto nuostolio. M«* 
Imame visą atsakomybę. ‘ Siųskit Jum 
užsakymą mums Šiandien ir atgrfukit savo 
sveikatą, Špilką ir gyvumą. Nuga-Tw* 
j>ar*ldiidda kiekvienoje geroj* apitykoja Mnt 
tų pačių ISlygų . ir gvarancijos.

Silpni Nervai
reiškia flipną, paniurusią, 
pavariusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervu stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatine 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laime. 
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligūsti, ner
vingi, baugitųs, nelink

smus ir nCra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybes.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius'nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiejimą. -

Skilvio Nedatekliai
navirlkinimą*. 
dyip*piią,ž*ks«j« 
Ima*. tasai vidų* 
duoae ir žarnu- 
O«e. raugėjimas, 
ruritumai, na« ites 

deglnirtiaa, akil- 
vio li*t>a ir pana-
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jus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greity! praialinamt vartojant iia« geras 
gyJutiUa Nuga-Tone. Jo* auteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas Žmogų*.

IMlIHIlIlĮĮt PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ SlANDIBN"**“*1*”* 'J 

Natlon*tLaboratory, L.7M, «J7 S. Dearbom St., Chlcago. , #
auodotinDram«to*:-Ra*it iieia jd«tą $ už kg'prlelųtkit «tanipalsapmoWk4*\

^„^..„.^„..bonkĄNuga’Tone.
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