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Krikščionys darbininkai vie- 

: nykitės ! Spieškitės į vienin- 

>. Jėlę darbo žmonių, organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių 
‘'i' ■ •. ** -

Ųarbininkų Sąjungų ,'j
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Organas Amerikos Liętuvią

R. K, • šventė Juozape 

Darbininką Są-gos 

“D ARE ĮNINK A S”
,—— Ejnx—-

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

Užrubežyj metams 
Bostone Ir apylinkėj metams
Įstatams »•*,,,• ,$4,00

“DARBININKAS”
806 Broadway, Boston 27, Mass,

Teh. South Boston 620,

^ggUTARNINKAS, BĄLANDŽIO19 D„ 1921
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LENKAI VIS DRŪTINA- 
SI VILNIJOJ.

Kaunas, bal. 16. 4 Lietu
vos užsienio reikalą ministe- 

: rija paskelbė, kad iš rimtą 
šaltinių sužinojus, jog tai
kos sutartyje tarp Lenkijos 
ir Rusijos esąs slaptas punk
tas,. kuriuo Rusijai leidžia
ma turėti liuesas rankas 
Latvijoj, o Rusija nesiki- 
šianti į Lenkijos kišimąsi į 
Lietuvą, To slapto punkto 
esimą užginčijo ir Maskva ir 
Varšuva.

Trys pėstininką pulkai, 
du raitelių, keletas šarvuo
tą automobilių ir gerokai ar
tilerijos atgabenta iš Lenki-, 
jos į Vilnią sustiprinti “ne- 
regulerę” Zeligoskio armiją 
Vilniuje. Apie tai šiandie 
pasakė Lietuvos premjeras 
Grinius.

Toliau premieras sakė: 
“Mąsą ^delegącjją vykstą 
Bruselin. Ji yra gatava vis
ką daryti, kad tik taikiai iš
rišti ginčą ir aš tikiu kad ka
ras bus išvengtas.” ,

siisilermavusius, bet 
neareštavo.

STEIGIA NAUJĄ 
VALDŽIĄ.

Paryžius. — Gen. Wran- 
gel, kurs buvo vadu anti- 
bolševikinią jėgą pietinėj 
Rusijoj, o bolševiką jėgą 
pabėgęs su savo likusiomis 
jėgomis į Konstantinopolį 
dabar steigia naują valdžią. 
N ors j į Franci j a buvo pri
pažinusi, bet dabar naujos 
valdžios steigimui priešinga. 
Franci j ai Wrangelis atsiėjo 
200.000.000 franką.

}
SKANDALAS LENKŲ 

•PARAPIJOJ.

N e iv London, Ct. — Į len
ką parapiją Nuolatinės Pa- 

ųgelbos P. Švč. pereitą nedė- 
lįą įvyko skandalas ir buvo 
pašaukta policija nedaleisti 
iki riaušią. Ten klebonauja 
kun. Czarovvski; Tuo laiku 
buvo bažnyčioj Hartfordo 
vyskupas Nilan. Viena mo
teris smogus lietsargiu ku
nigui. Prieš pamaldas vys
kupas pasakė, kad jam bu
vę pranešta, jog esą nesuti
kimą parapijoj. Tai pata
rė, kad jei kas nori kokį ler- 
mą kelti, išeitą lauk.

. Atvykusi policija išvaikė

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

‘ ‘Darbininko ’1 pinigų siun
timo -Skyrius 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 

‘ perlaidas visiems gerai žino
mos įstaigos Lietuvoje ir Ą- 
„merikoje Lietuvių Preky
bos Bendrovės, kurios įga
liotiniai mes esame.

Tad norėdamas parsiųsti 
-** pinigų į- Lietuvą, siųsk per 

“Darbininko” Pinigą Siun
timo Skyrių.
j “DARBININKAS” 

Broadway, Boston 27,

ITALIJOJ RINKIMŲ 
KAMPANIJA SU 

ŠŪVIAIS.
Rymas. — Italijoj rinki

mą kampanija eina su re- 
volverią šaudymais, susirė
mimais gatvėse ir plėšimu 
partiją įstaigą. Rinkimai 
f)us gegužio 15 d.

Bolognos viename prie
miestyje štai kas atsitiko. 50 
fascistą (šaulią) automobi
liais atlėkė į socijalistą par
tijos ofisą ir jį užėmė. So
či j alistai nubėgo ant stogo. 
Tuomet atėjo kareiviai tvar
ką įvykinti ir reikalavo, kad 
fascistai išeiti) iš socijalistą 
ofiso. Bet tuo tarpu socija- 
listai nuo stogo ėmė šaudyti 
ir vienas kąreivis buvo pa
šautas. .Tada fascistai ir ka
reiviai ėmė šauti į socijalis- 
tus ant stogo. Ir socijalistą 
partijos sekretorius buvo 
nušautas. Pagalios vis-gi 
tvarka įvyko.

Mantuoj fascistai sudegi
no socijalistą namą. Dar-gi 
privatinį socijalistą buvusio 
atstovo namą sudegino. Ta
da socij alistai paskelbė ge- 
neralį streiką.

Leghorne komunistai su 
kitomis partijomis kovėsi 
per tris valandas. Komunis
tai buvo įveikti ir norėjo pa
sislėpti republikonu klube. 
Bet iš Klubo buvo išvyti. 
Tame susirėmime užmušta 
2, sužeista 10 asmenų.

Leghorne eina generalis 
streikas. Dirba tik pašto ir 
geležinkelių darbininkai.

Ties Arezzo fascistai su
degino baldus ir archivą ko- 
munistij klubo.

Florencijoj fascistai įsi- 
briovė į komunistą kvatie- 
ras, sunaikino baldus ir pa
grobė rekordus.
’ Panašią atsitikimą yra 
daugybės visoje Italijoje.

ŽINIOS Iš VILNIAUS.
“Straž'Litivy” skelbia šį 1919 

m. dokumentą rastą “Glos Lit- 
wy ’ ’ arkyve :
“Gerbiamam- Parapijos klebonui!

Turiu garbę* prašyti gerbiamą 
kleboną, ryto iš sakyklos paskelb
ti žmonėms, kad daromas sąrašas 
duonai gauti, ir duonos gaus tik 
Lenkijos piliečiai. Duonos korte
lės yra pasiųstos su Žmonėmis, 
konpetėntingais tuo reikalu. Jie 
turės dokumentus su mūsų komi
teto parašais ir jiems yra pavesta 
rinkti parašus, pasirašant kiek
vienam pačiam savo pavardę ir 
vardą, o kas nemoka rašyti; tai 
už jį tepasirašo koks geras pado
rus žmogus. '

Pasirašyti, kad tie, kurie nori 
gauti duonos ,nori priklausyti 
Lenkijai, bet kurie nenori pri
klausyti Lenkijai, o kitai valsty
bei, tie žmonės- negali gauti len
kų duonos. Prašau gerbiamą kle
boną priimti .mūsų komiteto įga- 
liavimą išduoti nuo savęs; liūdy- 
mų tiems žmonėms, kurie galės 
rinkti parašus.

Prie šio pridedame pavyzdį 
kaip reikia rinkti parašus į popie- 
ri-

Kluščano parąpjjos komitetas 
Pirmininkas Čyp Bielievie 

1919 m. gegužės 28 d.
(PRIEDAS) 

Į Lenkų Varšuvos Seimą” 
Čia parašams rinkti priedas:

r ■'

»
4’

“Me^, gyventojui kainui
Švenčionių apskrities; Vilniaus 
gub. skaičiuje .... asmenų, pra
šome prijungti mus Lenkijai, nes 
mes kalbam ir pieldžidmes namie 
lenkiškai. Lietuvai, kiirios Užpa
kaly- stovi vokiečiai, priklausyti 
nenorime ir noriai nepžslduoėimė. 
Prašome iš mūsų apskrities pa
šaukti į Varšuvos Seimą atsto- 
us. Parašai............ ” į

“Unzer Tog” tuo klausimu ra
šo : |

. “Kuomet gi bus paskelbti tie 
panašūs cirkuliarai, siunčiami ir 
dabar tuo pačiu klausimu ?”

JONIŠKIS, III, 23. Eltos 
respdndento pranešimų, per 
niškio muitinę š. m. sausio mėnesį 
įvežta į Lietuvą,•,

Siropo odai — 26,372 auks. 50 
sk. sumai; degtukų—7(^000 auks.; 
rūkytų žuvelių — 2,200 auks.. Vi
so —‘ $98,572 auks. 50 sk. sumai.

Išvežta iš Lietuvos ^buplių — 
1,080 auks. sumai; koi^iskuota į- 
vairių prekių — 16,909 auks. su
mai. Š. m. vasario mepesį įvežta 
į Lietuvą stiklo butelių — 54,474 
auks. 40 sk. sumai; kitų įvairių 

‘ prekių 10,707 auks. 50,Skilimai.
Viso 74,181’ auks. .

Išvežta iš Lietuvos tik obuolių 
— 280 auks. sumai.

Konfiskuota įvairių prekių 14,- 
547 auks. 20 sk. sumai.
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ŠVENTASIS TĖVAS 
TARPININKAUS.

Berlin. — Vokietijos val
džia pasiuntė per Šventąjį 
Tėvą Suv. Valstiją prezi
dentui Hardingui naujus 
pasiūlymus alijantams. Tuo
se pasiūlymuose prašoma, 
kad prezidentas Harding 
būtu tarpininku tarp Vokie
tijos ir alijantą.

Vokietija sako neišgalinti 
mokėti tokios kontribucijos, 
kokios alijantai reikalauja. 
Todėl rūpinasi užvesti nau
jas derybas, kad išsiderėti 
mažesnę kontribuciją. Tuo 
tarpu, Franci j a rengiasi 
Vokietiją smaugti nuo gegu
žio 1 d., jei ji nepradės mo
kėti kontribueiją. •

Reikalingas Atsakantis 
VARGONININKAS, gerai 
žinantis savo amatą. Kreip
kitės pas: Kun. E. V. Grikis, 
396 Church St., New BrE 
tain Con^. ' ' --ri

ŽUVO 97 ŽMONIŲ.
Memphis, Tenn. — šešio

se valstijose buvo įvykęs 
baisus tornado. Pliaupė 
taip-gi neapsakomas lietusi 
Ikšiol sužinota, kad žuvo 97 
žmonės, sunkiai sužeista 20, 
lengviau sužeista 30.

Nuostolių milijonai. Kai- 
kuriose vietose nelikę nei 
vieno namo. Apsėti laukai
nuplauti, sodnai Išdraskyti.

NUTEISĖ 320 SODIEČIŲ 
. Stockhobn. — Revoliuci- 

’iiis .teismas nuteisė 3?0 so-

LIETUVOS INFORMACIJOS BIURO PRANEŠIMAI.
f

ELTOS ŽINIOS. [kusiems žmonėms platų praneši
mą apie būsimą žemės reformą ir 
kalbėjo dėl dabartinės Lietuvos 
politinės padėties. Savo kalboj 
ats. Ambrozaitis pažymėjo, kad 
bene rudenį Steigiamasis Seimas 
baigs savo darbus, o paskui būsią 
rinkimai į parlamentą.

KAUNAS, III. 22. Kovo 17 d. 
į 18 d. naktį 30 lenkų kareivių į- 
ėjci į neitralinę zonų. Mūsų sar
gybiniai nuvyko ištirti dalyką.

Sutiko lenkus Širvintų mieste.

ATŠAUKĖ GENERALĮ’ 
STREIKĄ.

London. — Anglijos genė- ~ 
ralis streikas, kurs turėjo į*, 
vykti bal. 15 d. vakare, at
šauktas. Įvyko nesutari
mas tarp taip vadinamos 
Tripple Alliance — anglia- 
kjasią, geležinkelio ir trans
porto darbininką.

Geležinkelią ir transporto 
darbininkai, negalėdami 
nuraminti radikališkąjį . 
sparną Angliakas'ią Federa
cijos, atsisakė remti anglia- , 
kasią reikalus.

Walter Moore, mašinistą 
unijos sekretorius pasakė, - 
kad angliakasią Federačijoš 
Pildantysis Komitetas atsi
sakė derėtis pagal nurodys 
mus Frank Hodges’o An
gliakasią Federacijos pir-5 ,,
riiininko. Todėl. gėležinkf^. 
lią darbininkai visai . " U 
griežtai atsisakė remti ang- ) 
liakasius ir angliakasiai tu- • •;iį( 
ri vieni vesti kovą. ’ .. , j -
- Tuo tarpu jau ima -pri- , 
trūkti Anglijoj anglią. Dęl f ? t , 
ją stokos žmonės jau kenčia^; 
Kaip tyčia oras atšalo, o' 
anglią nėra. Visoj Anglijoj , 
žiemos oras- apsireiškė ir' ‘
kaikur pasnigo. ' ;

Streikas jau tęsėsi porą ’ ’ ...
savaičią ir nėra vilties, kad.’ ■: ’1 
ankščiau savaitės galės pra- . 1 P
dėti dirbti. Jau valdžia ren-'' ’
giasi gabentis anglią iš Nova ’
Scotia, o kompanijos iš A- 
merikos.

Nedėlioj buvo Carlisle ge- 
ežinkelią darbininką mas-' 

mitingas, kur priimta rezo- 
iucija, pritarianti genera- 
iam streikui, jei angliaka

siams iki ateinančios pčtny- 
čios nebus pripažinti teisiu-1 
gi reikalavimai.

*

Lenkai paėmė ų nelaisvę 3 karei
vius ir ten pat žvėriškai Bušaudė. 
Sužinota, kad visa lenkų kuopa 

. buvo atvykus į Paširvintes dva
rą iš kur 30 lenlnj nuvyko į Šir
vintų miestelį, apiplėšė keletą, na- 
m<; ir pabėgo. .Mūsų Vyriausybė 
ruošia energingą notą dėl to.
- KAUNAS, III. 22. Arbitražo 

Į komisija'dėl sienų nustatymo tarp 
Lietuvos ir Latvijos galutinai pa
baigė savo darbus. Mūsų delega
cija šiandieną grįžta iš Rygos.

Arbitražo komisijos Pirminin
kas prof. Simpson’as yra laukia
mas atvykstant į Kauną.

KAUNAS, III. 22. Kovo 20 d. 
pulkininkį) B, barę leųkai «afsiun
tė į sargybą laišką, prašydami at
vykti ,į Užuleją. Keturi mūsij ka
reiviai su sargybos viršininku nu
vyko sužinoti, ko lenkai nori. Ne
toli nuo Užulejos jie susitiko su 
8-niais lenkų kareiviais ir vienų 
Jsariiiinkų. Besikalbant, lenkų ka
rininkes Išsitraukė .rėvolv®r| ir 
sušuko: “rankas .aukštyn!” Mū
sų-sargybos Viršįninkas nors ir 

sigando ir iššovė. -Lenkų karei
viai tuojau pabėgo, palikdami už
muštą poručniką.

Kovo 20 d. 8| vai, kairiajam 
bi ro sparne Druskininkų ruožte 
lenkai buvo atidarę artilerijos 
ugnį. Šaudymo tikslas ir prie
žastis nežinoma. Šauta 2 salvos ir 
3 atskiri šūviai iš armotų.

VILNIUS, III. 22. “Vilniaus” 
p: s nešimu, Mokslo Drąugijos 
Aukštieji Kursai Vilniuje prasi
dėjo kovo 7 d. Pirmąją savaitę 
skaitė S’. Untulis, Pr. Augustaitis, 
dr. J. Basanavičius, V. Biržiška, 
ki n. M. Reinys, M. Biržiška, T. 
Vrubliaviskis (lenkiškai), A. Ron- 
domanskis, M. Hareckis (gudiš
kai),. M. škšnys ir M. Stankevj- 
čivc .Klausytojų skaičius paskai
tose sviravo nuo 10 ligi 70.

Paštų Telegrafų Telefonų Val
dyba- šiuomi praneša visuomenei 
jog nuo š. m. birželio 1 d. .per
traukiamas- telegramų priėmimas 
rusų raidėmis ir įvedamas tele
gramų priėmimas visomis tarp
tautinėmis kalbomis tik lotynų 
raidėmis.
' ------

"PAGĖGIAI, III. 22. Eltos ko
respondento pranešimu, paskuti- 

ĮinijKjgjj metu visa panemune pran
cūzų labai stroipai aūrima^ikad 
nebūtų gabenamos prekes iš Vo- 
kietijbS. , .

• Visame Klaipėdos krašte prąn- 
cūzlį Sargyba sustiprinta.

Į Vokietiją paštu pinigų pran
cūzai neleidžia siųsti,

* •, i ' -^“l1 ' ' r_ - 1 r n

. TĄŲRAGĖ, IIL 22. ^ltps ko- 
l’espoiidentoį pranešimu, kovo 19.

j įteigiamojo Seimo a,t- 
.sto.vas Ambtozaitis darė susirin-

••' .-.i./.., •■■iv.A

ko- 
Jo-
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'-1U-Vo‘;p oru įlinko-sužeistas, nenu-
«* *. j * •* »v v. < —. ■' *r, • t . t . ' •

(liečiu už dalyvavimą prieŠ- 
bolševikiniame sukilime. Iš 
ją 72 nuteisti miriop, o 200 
katorgom

WILS0N GAVO 
LEIDIMĄ.

Albany, N.- Y. — Gub. 
Milleriui prašant legislatū- 
ra suteikė specialį leidimą 
ex-prezidentui Wilsonui ad
vokatauti New Yorko valsti
joj-

NUPIGINO ŪKIO 
MAŠINAS.

Chicago. — International 
Harvester Co., išdirbę j a ū- 
kio įrankią, numušė 10 
nuoš. ant visą savo išdirbi- 
nią.

Pereitame numeryje paaiškino
me delko neįstengėme išleisti, 
kaip žadėjome, numerį 8 pusi. Da
bar mašina sutaisyta. Bet šią sa
vaitę. nesuspėsime išleisti visų tri
jų numerių. Todėl Šį < numerį iš
leidžiame 8 pusi, ir sekantis suba- 
tinis numėris ir-gi bus 8 -pusi, su 
indpmiais irt smagiais (raštais. Vie
nas svarbiausių tai atsa3cyina» 
šerininltd stfai^hidį, KAPITA-
1AS JĄ"K^FltASI8M8J :

ir platinkite
ir'' t ,

> i

“Dar-
-• n.

KLAIPĖDA; III. 23.
džios Žiniose” Klaipėdoje, išleis
tas įsakymas, tvarkąs mokyklų 
darbą po Velykų atostogų. Įsa
kyme nurodyta tokia gimtosios 
kalbos mokymo tvarka:

Tikybos pamokos privalo būti 
dėstomos vaikams tik jų motinos 
kalba.

Gimtosios kalbos rašymo ir 
skaitymo pamokos prasideda jau 
vidurinėse klasėse. Tas įsakymas 
yra pažangos žingsnis prie Mažo
sios Lietuvos lietuvių tautiškojo 
atbudimo ir atpalaidavimo iš ger
manizmo pančių. Ko pirm nei 
pratestais-nei peticijomis negalėjo 
atsiekti, tas dabar pavyko, Tary
bai pasidarbavus dėl lietuvių tei
sių.

JONIŠKIS, III. 23. Eltos ko
respondento pranešimu, prasidė
jus tiesioginiam susisiekimui Ry
ga—Berlynas, žymiai padiėjo ke
liaujančių skaičius vidutiniai 100 
žmonių ten ir atgal. aTip pat pa
didėjo prekių tranzitas iš Vokie
tijos į Rygą, o dar daugiau iš Ry
gos į Vokietiją.

KAUNAS, III. 23. Šiandien 
kovo 23 d., atvyko į Kauną nau
jas Tarybų Rusų pasiuntinys Lie
tuvai p. Mostovenko. P. Aksel- 
rodas netrukus išvažiuoja. '

“Vai-

KAUNAS, III. 23. Lietuvos 
Latvių sienos arbitražas pasibai
gė. Lietuva gauna Palangos aps
kritį su 20 kilometrų pajūriu. 
Nauja siena eina taip:

Jūros punktas 4 varstai- į šiau
rę nuo Šventosios upės, -toliau į 
šiaurės rytus liig Šventosios upės 
arti Kragiškių, toliau eina senoji 
šieno ligi Vegerų, toliau tarp Ve- 
gerų ir Žagarės Latviams tenka 
arti 4,000 dešimtinių sklypas, to
liau, priskiriant mums Butkumi 
kaimą, vėl eina sena siena ligi 
Žeimelio merediano, toliau ligi 
Murovany Poniemon, sklypas a- 
pie 14,000 dešimtinių kartu su 
Brunoviškiais ir Muravany Po
niemon tenka Latviams, toliau 
vėl eina sena siena liig Aknystos 
kyšulio, priskiriant mums Ilzen- 
bergą ir Elemą su apie l,6Q0 de
šimtinių iš Kuršo, toliau Aknys- 
tos kyšulis tenka Latviams, to
liau vėl eina' siena ligi aukščiau 
Suvieko ežero, toliau mums ten
ka iš Kuršo plotas su Steinses, ly
gia greta su sena siena ligi punk
to apiepusiaūkelį tarp Ežerėnų ir 
Turmonto, viso apie 7,000 dešim
tinių, toliau vėl eina sena Kuršo 
siena ligi galo, išskyrus pataisą 
Latvių naudai prie Turmanto ir 
Ryčos apie 470 dešimtinių. Ati
davimas tų plotų vieni antriems į- 
vyks kovo 31 d. Bendrai mes ati
duodam 28,000 dešimtinių, o gau
nam 28,000,
-------- -------- f.

Neleisk nei cento aodjalistiškal 
ir bedieviškai spaudai,
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KOPIJA.
•Kaunas, 1921 m. 

Kovo mėn. 15 d.
Respublikos Prezidento

Kanceliarija. 
No. /193. 

Jo Sveikatai 
Kun. Juliui Čaplikui, 

41 Providencė St., 
Worcester, MasS.

Turiu garbės pranešti, jog Ta-’*1 
mistos laišką iš 1920 m. Lapkričiu * ■> 
mėn. 20 d. ir W6reesterio, MaSsi' . 
lietuvių aukas 217.700 auks. aptu- - «' ■ 
rėjom. Pinigai ir laiško nuorašas, 
pasiųsti Vyriausiam Lietuvos Gy
nimo Komitetui. E. Respublikoj 
Prezidento pareigas Steigiamojo 
Seimo Pirmininkas Wo r c esteto, 
Mass. lietuviams, už taip karštu 
rūpinimąsi Lietuvos reikalais ir 
gausias aukas didžiai dėkingas.1

Prašau priimti gilios pagarbos 1 
išreiškimą.

A. MatnlevįlHns, ;
1 Už Respublikos ' ’ *',

i
i

A

. *

I?-

i

H

' A

L '•
l

. •

•<*.

9:
-it'■}

■»

W ’

♦

>x

VA,S

L

* ■

E-v

J
t * :

- y

'•' *■

-‘ii . -
■

/

"L
4



I

l

f

'>0

i 4

* .1

I

t
4f

Į

•f

U

Darbininkas.

.T. V'

f

t

• • • I *

vvis.

• • «

A.
I-
J.

t • •

.. ..$3,296.00

••
Mąsiulionienė .
Ufbšaltis .........
Milei- ............. .
Brazis ..............

. ,$338.31 
.3,634.91
...338.31

Lieka
Iki 10 d. vasario pasiųsta centran 

Likusieji $102.60 pasiųsta I *
.T. F. ir R. Kr. Veikiančios Komisijos

Rašt. V ik Kiveris.
AUKOTOJU VARDAT. ’

Dėl bazaro biznieriai aukavo daik-

r nesusipratę, nenpsišvie-

cleVeLand, OHIO.
- : 'f' f 'L f b f ' ’«

. T, ?ky|i^zvęi-
kiančjoč KoiiiisjiOsfIii6tttV<ja Lais- 
y£s tyijiinuflTiųo Į i iki 
d. vasario vajaus apskaita, f 

J : ■ ; ‘ jNiiitGOSh’- . ’ ‘
aoklyn,- N. nuo blznletių fifl&OO | .T. Mlabųrdotf prakalbose

^4bcĮFį Į»a. ’ *
©mesteaū Pa.

priegjawdos
Surinktos f

Vytauto Gy. vakare 7 d# Japkr..'<54.05 
. , ( ... ...'7761.68 j Nuo 01. L. Teatrališko Choro
kiilleyy'flle, pu. »».33.001 dr-jdis t.

Gfcfcar Nbtch, Pa. t......... .727.95 į Mass-mltlnge 13 d.‘ . .228,62
liiiĮittonj, ęa, ,, (i m •. • ■ ■ . 42.00 Į Nuq L. VVėlų 2^ kp* . f»< • •£*;**.*

...j., f. .. .Hjjū r Nuo §1LRKA» 3 kp. *•.♦*»,»».. .34.00
ittBtoii, 'Pa. ......................*. / .135.00 Į Aušros Vftrtij Moterų dr-ja..... 100.00

Pa, ................ 38.601SLRICA, 142 kp. .. į...y .40.00 
EatEh'eby Clty, Pa. .... r....... . .  .49.651 T. F. vakare 2 d. sausio suriakta 183.71

■Jl(tper8Yllle, Pįi. .........../.5Q.28 Į Pelnas nuo jungos ............145.00
Ot ęiair, pu. :..................... .15.50 lds. 51 kp. .7................. 10.00
'’trajnttųua, Pa...................................10.50 j S. L. R. Iv. A. 50 kp..................... .15.50
•’Bo. Chlca^o, III........ .............    .47,75 I Per T. IV 22 skyrių ........ 22&05
'.,Cfticago, 111, Town of Lake ......80.10Į L. Sales atidarymo.dienoj 17 sp. 80/25 
t C^ięągb, Iii. šv. Mykolo parap. 56.00 Į Bazanųš......... .... ..*...1.233.10

- Chlęugo, iii. šv. Petro ir Pov. par. 44.20 Į Po stabas kolektoriai auliuko 1,129.87
‘ III. Visų šventų par. 44.13

III. Aušros Vartų par, 45.25
III, šv. Jurgio par.
III. 18-tos gatvės
III. Brigliton, Park

> 'Chicngo, 111. uiiicago HelglitS 
CJiicago, III. Uiiicago Prtrk; ... 
JVųukegan, Ui. .

' Sft. Louls, Mo. .
*• Mihvaukėe’ Wis.
.Sllęhoygaii,

jS'eimsha, Wis.
- ria'e/ne, Wls. ,

4 Cicerd, Iii. ...

Chlcago, 
Clilcago, 

, Chfcago, 
, Clilcago, 

‘Clilcago, f- ■ >

Viso inplatikų ............. $3*634.91
. ...215.21 I IŠLAIDOS.
..<.131.01 į A- Račkui už plakatus ............. $1^.00
....53.64 | Pi vietinius apgarsinimus ..........20.00

85.701 Už telegramas kalbėtojams 5.10
.. .27.75 Į Bazaro išlaidos ........       *277.44
. .110.70 I .C. F. už knygutes “Tauta ir Mes” 20.00 
... 58.23 | Nedatfeklius už W. S. S;..................77
...24.00 Į 
...42,30 r Viso išlaidų 
... 44,45 | Nuo inelgų ....... 
... 45.00 | Vtčmus išlaidas .
..181.72|

Petras Perškauskajt, Cicero, Ilk. 100.00 
luti. Harbor, Ind........................... 55.00
Gftry, Ind.........................
Rpckford, Ilk ...;.........

r SpringfieTd, III................
East St. Louls, III.........

.IVėstville, III....................
Spring Vnlley, UI...........

, C^leąby, III.......................
•. Ivstvaftee, UI...................

. Cleveland, Ohio .............
,/Dfitroit, Mich.

šv. Antano parap. ..
.■ '.Detrolt, Mieli.
p- šv. Jurgio parap. ..
, -<Grand Rnpids, Mich. ...

*• a Saginaw, Jiich..........*...
J ftDetroit Delrey, JlielĖ ..
•i'^eambrlflge. Jla ss»

' !13Nonvood, Mass. ....
P^B^takton, Mass. ...
J ’ ^So^J|fton, Jlass. ..
U,Lawrence, Mass. ..
7 jfiį Laiveli, Jlass..........
* (į iBrpvidence, R, I. ..
į^Nąshua, Nj H.; ....
i ji 1‘tVor.cestėr, Slass.“ .. 
jr_JJaym:hllJ,. Mass. ..

4 Lynn, Mass. ...
* .ĄA jifanchester, N. H. 

'/.Athol, Mass.............
. ; i k ii- 300 markių

j į'VtVestfield. Jlass................
įį Maspeth. N. Y...................
H:^Jersey City, N. J..............
<''New York, N. Y..............

Rittsburg. I’a. IV. E.
'' ^Dufiois, Pa................ ..

Hį; Niagara Falls, N. Y..........
k Rochester, N. Y................

•*'\Utica, N. Y.......................
'-Bffighamton. N. Y. ......

į į- ' ir 500 markių.
ikj! Sęhenectady, N. Y............
r Amsterdam. N.
/d ’Albany, N. Y. .

"Ahron, Ohio. .. 
Bayonne. N. J. 

i'/ Elizabeth. N .J.
Westport, Md. .

.Įįp Kltzmlller, Dacon, Dodson,
- ' Cainbridge, Jlass. \ .. ............
y... Cambridge, Jlass. Vyčių 18 

Lavvreuce. Jlass. vakarėlio
>Sq, Boston, Jlass. vakarėlio

yĖĮrlghton. Mass.....................
VYaodstock. Vt......................
Teofilis Jagminas. 100 Kanados

\ r dolerių .................  80.00

...........36.75 I 53,194.00.
...........77.711 vėliaus.
...........45.06
...........53.1C
.......63.lt
...........42.13
...v.. .SO.OO |'ais vertės sekančiai:
........... 26.15 I Dekeris .................... .  
......... 157.5(11 1.

t.

f

i-.-.

~č

Y,

Viso labo. .

P. Mušlnskas, P. Murausku*, K. Su- 
ČRllr K*iJ8llkiiUlUiikiW4 V- Pirktis, į$. -Bu- 
ranuuskns!, V, Depu'iukas, J.- KĮeAiU’ 
viče, J, Rušlts. / » ■ /

-Pas J* žafglrj krlkštyruike aukavo: 
Pr, RafaniSkitS $2.<K); po JKHk.A.# 
lųšUit^ K, Retikevičiųtę, J* Žalgiris* M 
šekenl.s, S.' Stepulionis, V, Lnbiišiuisi 
ins* KariteanslHis/ K*

'Nuo ŠLIlKAJ 5d jeput po $1,00 jm- 
kairo : V. Genutį Pį iltnUpiųne, P* Vaf- 
leknnas, B,. Bukausko^ K*.TBnųevičlMs, 
j. Kiipalkiskas, A/Mlkel|onis, L. Llut/ 
kevičlus, ffll Artlzfjauska's, V. Jurašu L 
liepę,. Ji žjtktis^ Jk J>ano*
verrtkisf M, Meenis. ; , J

r‘ LDS. “51 kp* Po $1.00 miknvo ū A. 
Kmdgišidš* A, ^anoyersTtfs* ArM- 
jiiuskns, P. Brąmįitte, P. /{icims, A* I* 
vinskas, A, giąvIūska$,,.T.\Iatni^a, A* 
Kuzas, St. Stepui ionis.

Liet, šulės atidarymo dienoje sarhik- 
ta $80.25. Vanią! buver gtlrslnti plr- 
mlalis.

Tautos Fondo vakare sausio 2 d* r j 
kavo po $5.00: R. D. Zikiis, M. Pro
kupas, J. Gtadinskas, J. Palionis, 
Remeilds, J. Brazis; po $4.00: A. 
Viiiskas, A .Antulis $3.00; po $2.00: 
Smičius, P. Blažiunas, V. Gibnviąc, J. 
Zagreckas, V. Baltrukaitls, kutu V. Vil
ku ta itte, Av poresevięe ; po $1.00: 
Černiauskas, J. Saldi, M. Gnzauskienė, 
J. Adomaitis, V. čižnš, J. Montvila, P. 
Skurtiphias, P. Segelskls, J. Pervažas. 
P. Jazlnnaš, J. Geldauskas, L. Dubic- 
kas, J. Vrubliauskas, J. Bernotas, A. 
Liutkevičius ,J. Snopis, J. Kalinaus
kas, J. černukiu J. Aliiiauskas, J. Ba- 
ranavičjp, S. Janųšnitis, šurkauskienė, 
M. Bučienė, J. Saveikis, P. Vabalaite, 
A. Dargužis, M. Svariis, K. Pastrtrno- 
ki’ene, V. Janušaitis, M. Matulaitis, .T. 
Lenkaitis, S, Bulota, J. Žilinskas* A. 
Stuoka, K. Leskauskas, P. Jackus, A. 
Jakubickas/V. štaupas, M. Somas, J. 
Verseckas; J. Andriušailis, K. Vasi
liauskus, Ji. Nevaraviče, J. Zinkevlče,
J. Bereika, A. Ažusėnus, J. Sigeika, K. 
Banionis, J. žaliaduonis, V. Žilėnas, K. 
Romelis, V. Amšiejus, Ji. Miliauskas,
A. . Kuzminskaš, S. Daminikaitis, A. 
Senkus, JI. Klčlenė, J. Vilimaitis, JI. 
čaplikienė, L. Kfatavičius, S. Inrike- 
vičius, A. Ūselis, P. PaJuckas, J. Naru
ševičius, M. Banionienė, A. Dagilai
tis, M. Strazdas, V. Skužinskienė; J. 
Veličkas, K. Jonaitis, J. I>. Žitkus, A. 
Vaitiekūnas. JI. Dulaitis, A. Vrbšaitis.
K. Žilinskas, K. Mezaveckas, P. Gu- 
Ualevičius, J. žaliagiris, P. Dičnionatį,
B. Rakauskas. V. šarkas, S. Kriau
čiūnas, A. šliokaitis, A., Gribauskienė, 
J. Januška, J. Linceviče, V: šatunas. 
M. Tarnauskns, K. Jiasilionis, P. Se- 
iickas, J. Sharlis, S. Vinčatiskas, I». 
Mozuruitis, J. čerkesas, F. Saukeviče, 
S. Stepulionis, V. Židonienė, ’ K. Ste- 
pulionieuė. T. Štepulionis, .T. Jankevi
čius, A.- Tereškeviče, J. Danisevičius. 
J. Urbaitis, T. Killy, J. Gudas, JL Jn- 
siunas, A. Žaibu, K. Misevičius, J. 
Slankauskas, 'r. Lazickaš, K. žirdins- 
kns, V. Kiveris. l>n $50c. :A. Zerins- 
kas, JI. .Kigalis, J. Samuolis, K. Milda
žis, SininlevičeLp. Kaminskas, J. Ali- 
sevičius, J. Silvestravičius, J. Jankaus
kienė.

Aukos surinktos kolektorių po sta
bas. Aukavo:
V. štaupas ........  $25.00
P. Deksiiis ................................. $20.00

Po $10.00: V, Žukas, A, Jlėlynis, Al, 
šumakaris, Z. Vasiliauskas, T. Natvi- 
cius, V. Vidugiris, V. Sunkis, Ad. ča- 
ponis, St. Paliulis, S. Jonyla. A. Dere- 
sevičins, A. Suokus, A. Balkus. L. D11- 
bickas, J. Urbaitis, Ad. Biteris, “G:i- 
bovicli (’astle K. Gedvilą, JI. Ge- 
cevičius, J. Janušonis. J. Raponkus, JI.. 
Žemantauskienė $9.00. .

Po $5.00: K. Obelienis, A. Gėneivius, 
V. Senkus, J. Vegneris, Al. Bikauskas, 
Z. Tarnas, J. Juravičius, J. Kundrotą.

Jureviče. A. Danileviče, 
viutė. J. Šimonis, P. (’igeiskis, .T. Jan- 
keviče, J. V. Lenkaitis, J. Ivanauskas. 
S. .Tokupačionis, JI. Zagreckis, J. Kis- 
liūs, J. Samuolis, I’. Dekeris, J. Beru- 
šaitis. B. JugilLs, T. Čaplikas, K- Mi
liauskas, P. Graičiunas, P. Žolienė, 
šarkus, N. Sertvidas, J. Grigalius, 
Samus. B. Danuitis. .T. Trečiokas, 
šatunas, K. Grigalius, J. Smičius. 
Maziliauskas, J. Maziliauskas, A. Jli- 
kalojunas, A. Bartkus,. K. Kasauskas, 
St. čimskis, P. Draugelis, S. Silins- 
kas, A. čerkesas, A. Jlakarevičius, L. 
Liutkevičius, I’. Dackevičius, J. Šimo
nis, B. šerksrvis, P. Jlarkiunas. D. Jan
kauskas, JI. Damukaitis, J. Silauskas, 
A. Juškevičius.

L. Navickas, A, Hl«ktvWtw,wK. Iduuvlčlus. B. Knvaiiunlenė, J, Putlu-L 
.MtWa4i», P. Alrk-.rt, A. Karnas k. Su- j ha, -A, KHspamvlČteniĮ, M. JaimtevMk* 
anmlis, 55. <Uup&iit<\ F. Gaižuti^ Astetiųeo, K. Smith, J. filazgls,
Zinkevičių?, L. Zinkevičius* G. Bartu* Į p. Černiuj jCIrkelienė* Cirkelis, 
kirs, J. Valentina^ F. LtuikėVlčius1* G. Į A. Cirkulis, CkkaĮlutV Sh ..Cirke- 
BarbnotvsM*. S. f J. !Jonušls, v< S«Ier [liūtė, G. Vidon^, Ai Januška, j. Nor- 
*L25. < '■ Į kinius,' M, yotomiwt &. Peluokite, K.
'.To Iflfeįkas, P. ta* J*-** « Būviais.
Pėnilukonte, .1 ^apalinslms, j; Būt-j F , '.*•1 TtfctmMAnTite-
IšėvIČius* F. Ęij'eris* M. PečItfliiUis,- A,| 1 •»'■( •'•■■t į . : •

rJskevIČIite,"A. .Tonidranil, O. SĮedtevi-Į at triA^TATiA
čįim, U šyepM Meidažis, S *Wahii’r aREALą UAJN-oJJA-

■ Wuvių ; Sv*. 
iaiSiž t
KnrMlnln/J, Zlllfote* F* JatoTa* K. Ger- |dzio 19^0 m, gudętos. Yra 
ŽaiteWs,4 FgstaitemrAlbrfta* M Btt-Į tos Ą.^tųlgiųskOį Ljettivo^ $t. 
litas, p. ^ąublauskytė, JL Rpseckns* J. l^eimo pirminipko vardu Lietuvos 

s-[Valdžiai. Kuine per Lietuvių fre.
Bendrove, So. Bostone, kus, F. Mėlis, M, Gegala, P. Gegužis, r7? p mv,

M. D įtek bitė, R.< purėtas, J. Krėzanis, [Masą* 
V. Liutkevičius, G..l4zfutekaė, T. Gu- a ūkuoto hi vardai ir pavardės-
Jonis, D. Piakaltis, T, švedas, A. Ku- L U pavaiaes.
zas, J. Bernotas, J*. Lučka, Miliaus-1^® •plO.OU: 
kienė, M. Bnrzdaitlš, J. Adomaitis, K. Į Pocius Antanas, BudrlutČ Elzbieta, 
Vaužaltls, J. Kareckiene, B. žalo, P. I pvaranausfcas A. u Kun. J. Šimkus. 
Butkevičius, y. Kunciberg, P. Butker Agurkis Motiejus — $7,00. 
vičius, JI. Ketvirtis, J, Aukštuolis, P, [p^ eg Q0 ’ 
Bagonls, A. Jlėlynis, J. Karpavičius, . , ’ , T , ' .. ... , „ t- t- * . T- r.. , . Arlauskas Juozas, LeskevlciusA. Hlabiilis, Iv. Ketvirtis, K. Eldufce- „ . ........ nas, Bukeviciute Petronėle, Jakus viče, J. Ivanauskas, M. Nosilaitis, V. I - , ., - __ .. folas, silkauskas Konst., BraknysPetrauskas, M. Bodilvk-fUS, K. Mėsa, T .. r • , . a,.,,,r „ . ' , I Juozas, Vaicekauskas Juozas, žvingiiaM. Grigas, P; žydonls, K. Kamlnvf- | . „ , ,, T T ,. . T-i , u t I Sabanskis J„ Girduuskas J., Stalčius, J. Mikalauskas, A. Kirkilas, J. ,... , . c, gys Ant., -Valančius Jonas.Rimaltis, A. Strimaitis A. Simailitls, , o,,,,,,, _ r .r .. T , ... Gyvis Juozus — $4.00.J. Baikortis, J. Majiertis, T. Lokaitis, _/ ltI T r . « , , o t-, , *. Ruzgaitis Jonus —• $2.50..T. Lerteksas. A. Slavinskas, S. Kimtitis, 
J. Stravinskus, P. Abromaitis, J. Ga- k*0 $2.001 
tuveckienė, A. Lamedltis, K. Šimkus,
J. Rumbutis, V. Pampckas. B. Bukaus
kas, J. Meškinis, P. Muksimavlče, G. 
Miler. J. Rinkis. K. Steponaitis, J, 
Ivanauskas, A. Ezllionls./J. Dvlnis, A. 
Čepas, S. Bolevlče, O. Ragnžinskas, J. 
I’lioplis, K. Aųdrešiunas, D. Bląraus- 
kas, V. Grigašaitls, V. Genutis, J. Ge- 
niltienė, JI. Ilgunaitė, JI. Ilgūnas, A. 
Ilgūnas, K. Karčiuliotils, J. PalfuUozis,. Į Po $1.00:

Balkevičius Juozas, Oliauskas Vin
ims, Katlys Juozas, Kalinauskas Juo
zus, Tuluvinskns Pins, Ralys Kaz., Sa
vickus Petrus, Pakulis Jokūbas, Kiurus 
Antanas. Savickas Jonas, Vailpša Ju
lius, Skrulbys Pranas, Kiūrąs Pet
ras, Jlilerienė <>., Šlekys J., Novogon- 

Iskis J., Jankauskas J., Rugienius J„ 
Bunikis J., Vosylius Kaz., Jurkšienė 
Marijona, Sinilinglenė Elzbieta, Gri- 
guliauskas Juozas, Vilimas Kaz., Bau- 
(lžiutė Elena, Arlauskas Vincas, Skė
rys Juozas, Ąbraičiutė Magdelena, Bo- 
tiriutė Katarina, Mekšrienė Mngdale-* 
na, Kazlauskiutė Stefanija, Senkus 
Vincas, Pocius Aloysitis.

Kiti aukojo mažiau kai pu vie
ną dolerį.

Kanados pinigais $182,90. 
Išmainius ant Suv. Vąlst. pini

gų — $160.00. Lietuvių Preky-

W. EITCHBUnG/ MASS.-
; t Margumynai. - ' f ‘ Papieros dirbtuvėse pdruiii dir-

*-*- Kur Lietuvos Laisvės Pąsko- b'o po 4 dienas, dabar ptadėjo 
lės Komitetas dingo tiek “darba- dirbti tik po 3. Nekurios-gi vi- 
vęsis” su klinikos niaiiedžicritini? Siškai užsidarė. Laikraščiuose pa- 

— Na-gi ar nežinai, kad kun. skelbta, W nukramtys algas.
Karalius suvarė juos į ožio ragą| Nuihiiš po 70c. | dieną, Kada ke- 
ir jie dabar tarp lietuvii].' nepa-11$,.' tai pakeldavo tik po 10 nnoš. 
sirodo, o jau-tarp žydų veikia. I o ntinujSa, įtai su kraujas. Kodėl 
Jie sako, kad kun. Karalius atsi-1 kompanijos taip drąsiai daro. To- 
radęs Philadelphijoj ir sugadinęs dėl kad darbininkai nesusiorga- 
jiems biznį tarpe lietuvių,, todėl nizavę, 
jienuėjo dabar pas žydus “veik-ltę.
ti.” Jie dabar tikrina esą “safe,” Tai mat ko munis veikia, kad 
nes kun. Karailus pas žydus nei- mus ne išnaudotų.
Sius. ■; ■, ■. , ,4);$

Mes sakome laimingos kelionės, . —-------
ten jiems h-vietą. VVESTVILLE, ILL.

r*
Maū vis nesuprantama, kodėl Mūsų kolonijos darbininkai tu- 

I’hiladelphijos katalikiškos dr-jos rėt n su justi platinti “Darbinin- 
neduoda plakatus daryti “Darbi- ką” ir apskritai katalikišką 
ninko” spaustuvėj, o privatinėms »paūdą. Reikia, įtad veiklesnie- 
ypatoms, kurios visai prie katali- ji vyrai ir moterys prisidėtų. prie 
kiško judėjimo neprisideda, o p4)8. kuopos.
dargi tankiausiai katalikus pa- Mūsų bažnyčioje buvo bal. 3-4 
juokia. Žiūrint į kitų srovių dT- 5 dienomis atlaidai. Buvo svečių 
jas, tai jie siunčia net į Chicagą. Irunigų. Choras buvo išsilavinęs 
Vieno paklausiau kas per išroka- giedoti prie tos progos. Mūsų 
vimas yra į Chicagą siųsti daryti vargonininkas yra gabus ir norin- 
phtkatus, tai jis mau užreiškė, kad lieji pralavinti savo vaikus mu- 
jie remią savo spaustuvę. Kiek r.ikojc privalėtų pas jį siųsti, 
man yra žinoma, Phila. Liet. Ka- Ant Sekminiij prasidės čia mi- 
talikų dr-jos išmoka po kelis šim- p i,jos, kurias laikys tėvas Alfon- 
tus dolerių už visokius spaudos Į sas Maria.
darbus. Tai kodėl jų neduoti Bal. 24 d. vyčiai statys “Nas- 
“ Darbininkui.” Be abejo “Dar- Lutę.” . , .' j*®
hininkas” padarytų gražiau, pi- Bal. 3 d. kalbėjo soeijalistų 
ginu, o prieg tam remtūinėin sa- liaudininkų atstovas Alseika. Ko
vo spaustuvę. I dešimtį dienų munitsai kėlė triukšmą. Tie ne- 
plakatai gali būti padaryti ir pri- nueramos čia mėto plakatus siner- 
i-.iųsti. kiančius Lietuvos valdžią ir ragi-

Kas pirmutinis pasiųs plakatus nančius neaukuoti. Tai Pilsuds-, 
“Darbininkui,” bus vyras. Aš kio bernai. Juk neremiant Lie-• 
tėmysiu, lęaip greit pamatysiu tuvos valdžią, Lietuva patektų po 
plakatus “Darbininko'^Spaudos, b-nkais ir tada grįžtų baudžiava 

—’— sa savo baisenybėmis.
Kaip visiems yra žinonųa pasi- Darbai čia nekaip teina. Dir- 

darbavimu mūsų gerb. klebono bame po 3 dienas savaitėje. Tad 
Kaulakio tapo pastatyta puiki žmonės turi laiko pasiskaityti, jei 
mokykla su svetaine. 1 Svetainė tik noro būtų. Tad vyrai liuosa- 
puiki ir užtenka vietos. Tik gai- -ho laike švieskirnės, skaitykime, 
la kad neužbaigta įrengti. Tai lavin kini ės. - Žinote, kad durną ir 
malevoti neužbaigta, tai rakandų bažnyčioj muša, 
stoka užkandžių ruime ir daugiau Mažas Jonelis,

’.rūknmų yra. Paklausiau vieną ____________
svkį klebonu kodėl neužbaigia 
svetainę? ' Jis nusiskundė kad pi- A 1 BŪRY, C01S N. 

;iigų trūksta. Senai jau buvo žinučių “Darbi-
Man dabar atėjo mintis į gal- n’nke” iš Waterbury’o kolioni- • 

vą. Gi katalikiškos lietuvių drau- jos. Gal nekurie pamanė, kad • 
gijos turi pirkę šorų ir paskolinę Watcrburio jaunimas užmigo ir 
daug pinigų Lietuvių svetainei, o [paliovė veikęs dailos srityje. Ne, 
naudps. jokios neturi. Jeigu ren- tas neįvyko. Nors pas mus dabar 
gia ką, tai turi jau tiek pat už- yia sunkūs laikai ir nelengva jra 
mokėti kaip ir pas žydą. Susi- veikti dailos srityje, bet jaunimo 
rinkimus visos laiko mokyklos siela vistiek nenurimsta, stumia- 
svetainėj. Tai-gi ar negalėtų tuos 
pinigus draugystės atimti iš ten 
;r paskolinti ar aukoti savos sve
tainės įrengimui. Kur čia v-iis jau
čiasi kaip namie. O priąg tam 
draugijų ir pąreiga būtų užbaig
ti taisyti savo svetainę. Žinote 
priežodį, savi marškiniai arčiau 
prie kūno. Kas pirmutinis pra-. 
dės?

.To
liu-

Kliševlčius Simonas, Vilimas Kaz. 
Antlr., Buzienė Ona, Dovydaitis Jo
nas, Kreivys Leonardas, AuČIus .Tonas, 
Bindokas Kaz., Oriciurras J., Orinius 

■ | Juozas, Kleiza Jurgis, Dubauskus Pra
nus, Pattlauslrienė Jievu, I’asnokaitle- 
nė Marijona, Staigvilienė Ona, Gi’iga- 
liauskas Julius.

V. Lipinskns, V. Valis, J.- (leldauskas, Į
J. Gekaitis, .T. žemaitis. M. Balčiūnas, 
P. Skunkis, I*. Jablonskis, A. Valatka, 
M. Sabulevienė, J. šilinis, G. Pakaitis,
K. Šležus, J .Spaustinaitis; K. .Toraš- 
kns, J. Žemaitis, J. Taraškevičius, A. 
Vasiliauskas, ;A. Elikis, M. Kuzmaus- 
kieiiū, J. Visockas. J. Bulkus, J. La
zauskas, A. Beržlnskas, J. Zilingevi- 
!ius, A. Rakauskas, A. Kivinskienė, S.

.Navickas, J. Kazliukas, J. Gudonis, P.
Macevičius, M. Statutu, J. Palukaitis,
.M. šnralis, S. Lapinskas, A. Kivideris,
A. Jakubinčlkas, P. Banionis, V. Vie- 
uiauskas, O. Česnauskienė, K. Zenevi- 
čius. J. škarnulis. (J. Vidugiriutė, S. 
.Toliušis, K. Jurgutis, B. Ilgūnas, K. 
esnauskas, O. Andriušaitienė, J. Sku- 
kauskas, V. Startinskas, K. Skarko, J. 
Ražunas, JI. Žemaičiutė, A. Klimavi
čiūtė. J. Paliulinskus, J. Sapaitis, A. 
Daųbickis, J. Savickas, K. Vnbaliutė, |
12. Rault, J. Bartinikas, S. Tičiulka. P. I bos Bendroves čekį imant pasida- 
Rapulskas, J.‘ Duraitis, V. Radušis, A. I _ g auĮ{S 
Puzlnauslcas, P. I.uteka, V. (’inkevi- I ’ '
eitis, M. Špokienė, J. Adomaitis, J. 
Vitonis, T. Neura, J. I.azickas, F. Ku
rapka, P. Simonauskas. L’. Rudzajus. 
J. Vaisinavieius, J. Jlikillonis, M. Bu
kauskas, P. Tučis, P. Šmitas, M. Anku- 
daviče, J. Ivaška, J. Zinkevičius, J. 
Macijauskas, J. Marcinkeviče, J. Šal
kauskas, K. Stamsto.vaitis, A. Juška. 
P. Bouimas. V. Aponaitis. JI .Kavo- 
ihinas. A. šliokaitis, J. šliokaitienė, I*. 
Raila, K. Pauliukonis, A..Brundza, JI. 
Aleksa-, Ps $i<i£iausk:ų5, J. Aponavičius,

...100.00 

.. ..90.00 

.. .'.00.00 

.. ..65.00 

.. ..55.00 

....50.00 

. .. .20.00 

....15.00 

....11.00 

... .15.00 

....21.00 

....10.00 
. .10.00 

,.. .10.00 
.. .10.00 
....8.00 
....8.00 
....8.00 
... .8.00 
. ...8.00 
... .8.00 
. ...6.00 
.....6.00 
. ...6,00 
....5.00 
... .5.50 
... .5.00 
....5.00 
....5.00 
....5.00 
. . ..5.00

• I I’mkalbose 13 d. lapkr. aukavo: 
| J. Juškevičius ..............

O. Sitlickienė ................
i Po $1O.(X): J. Vydžius, 
1 R. Žitkus. J. Vaizniužis,

Vaidžius $8.00.
l*o $5.00: 1*. Draugelis, T. Žukas, 

M. Matulaitis, -T. aGidys, J. Graidins- 
kas, M. Totoraitė, J. šūkis, V. Kive
ris, J. Kuzas, A. Gudonis, J. Baltru
šaitis ir J. Kuprevičius: A. Banis
$4.00; K. šeškauskas $3.0&

l’o $2.00: F. Saukeviče, K. TeSkaus- 
kas, M. Bulaitis, M. Ardais, B. Jaku- 
bėnas, J. Smičius, F. Jucis, J. Gudas. 
J .Rečiokas.

Po $1.00: P. Lučka, J. Žitkus, Ne- 
verauskienė, J. Matulaitis. J. Stan- 
Ižia, J. Vaitkus, J. Stasiulionis, A. 
Kuzas, J. felezgis. V. Žukas, .T. Vasi
liauskas, V. Jurkšaitis, O. Krunkai- 
čiutė. J. Sadauslf(is( J. Diraitis, J. 
Dapkumis. K. Sučila, K. Kuzas, A. Vai
lionis, K. Stankevičiu, J. Brazauskas, 
F. Kazlauskas, T Lazickas, S. Janu
lis. P. Daškevičius, J. Žalegiris, K. Jla- 
siulionis, J. Lenkaitis, J. Klitila, J. 
Jankeviųius, S. Damukaitis, J. Ivana- 
vičius, -A. Dikša, T. Cirkelis, ,T. žale- 
duonis, J. Veneravičius, V. žuvelis, 
Gegužis, J. Januška, J. Morkūnas, 
Stepųlionis, M. Šimonis, J. Januška, 
Jonužis, A. Mockaitis," V. Janužis.

Nuo SLRKA. 8 kp.: J. Mazgeikas 
$10.00, P. Draugelis $10.00; po .$1.00: 
•V. Laučienė, S. Laučius, V. Biezgienė, 
J. Sinkevičius, A. Kavaliauskas, V. 
Vaičiūnienė, A. Liukevičius, K. But
kus, P. Luckus, M. Damukaitis, J., Pet
kevičius, K? Zouilas, P. Dagilaitis; po 
50c.: Zinkevičienė, J. .Tuodišius.

Nuo L. Vyčių 25 kp.L. Yyųių 25 
kg, $25.00, .T. Sadauskas $10.. A. Ba- 

_nls $7.00, M. Arzijauskas $4.00, J. Ku- 
ząs $2.00; po $1.00: J. Vilimaltis, J. 
Klaukis, A. Kanoverskis. I’. Brazys, J. 
Paleliunas, A. Kemėšis, J. Kvedaras, J. 
Blezgls, A. Kuzas, M. Šimonis, S. Ste- 
pullonls, J. Killknuskns, A. Balknu£- 
kas, A. Riblnslttis, O. Mikalič $1.50; po 
50c.: M. Kemėšis, F. Ūrbšaltls, K. Ma- 
silionls, J. Andziulaitis;

Ntm UI. I.. Teatrališko choro Dr-jos: 
UI. L. T. Dr-ja $25.00, V. Kiveris $10.. 
A. Krannuskns $5., 
Butkus $2.;

c Dekeris ..... 
A. Brazis •.. 
Žitkus .........

.............38.66 | M. Prokupas ...
| I. Kvedaras ir J. Januška 

........... 127.01’ I k I>. Žitkus ....................  

.........*115.31 I VV. Edvvitnte t’o.......... .

..’. i. 50.66 [ T. Neu t a .........................
* *70100 j V* Vidugiris.....................

.... «;*.<157.64 j V Dur.-iseviče ................

........60.56 I K ’štnupns .

........... 102.081
. *172.381 \ 

......46.04 I V.

.........17.80 Į i.
,.. *, .51.25 i VI. šalčius ..............••••••
; «... ;49J36 I l*.’ šairkauskas , 1....
.. ,S . .75.00 r Liutkus it *J. čepurmt

i.
4

.... H »»*.3Q.39 I r. Peąkaitls 
, t ”!."312.85 į O. SAimTolfs

X. .TonyTa .......
Gerlach .........
l-'orber .........
Virbickas .... 
Olelis ...........

Šen. Rayto Co. .. 
Medžiaga .... 
Kuzmauskienė 
Palionis.........
Dereška .... *

a

Kun. J. Šimkus.,. .85.01 
.. .82.25 I '.L

Į M.
.. .26.20 | V.
.. .2p^50 | K. 
.. .56.50
.. .68.75 I S.
.. .38.05 Į \I.
. .125.001 M.
.. .43.06 | M.
..161.44| J. Garmus 
...46.50
...85.61

....... 30:50 

....147.00 

..... 23.55 

..'...21.51 
.........3..60 
....... 36.07 
,. i. . 55.60 
Md. 23.50 
....... 52.11 
kp. 20.00
....... 15.00 
....15.00 

....... 41.64 

......... 4.00

.'$5,344.59
1

j. širdingų ačių tariu visiems aukuo- 
: 'tojams ir rėmusiems mano darbų. Greit 

Vyksiu į Lietuvą ir apsakysiu našlai- 
ų ČIams jūsų duosnumų. ' '

Jonas šeškauskas,
<r

4 .

Kūdikėlio Jėzaus Našlaičių

Prieglaudos Atstovas.

CLEVELAND, OHIO.
• r

Ekstra Pranešimas.v'. ■ . .
Patjėmykite ir nepraleiskite šių 

kurias rengia L. R. Kr. 
i Dr-jos 7 sk. Bus 27 d. Balan-

.dži.01921 m. 7:30,val. vakare Lie- 
tiivlų Salėj 6835 Superior a Ve. 
kalbėtojas bus Dr. A. K. Rut- 

L akauskas. Taip-gi kalbės L. R. Kr. 
! Rėki. Centro pirm. kun. J. Petrąi- 
* tilt ir vietinis kun. V. Vilkutajtis. 
i Nurodinės visa Lietuvos padėjimą 
k apie-kareivius, našlaičius ir pa- 
[ vardelius. Kaip nukentėjo’ karo 
į laikų ir kaip mirštą brolai ir se-

sutės Hadai kraują už laisvę ir 
Meprigūlni^^ Diėtuvos.

.......... $20.0! > 

............ 16.00
J. Dublckas,
J. Jueis; J.

X. JI. Karei

v. 
JI. 
v. 
s.

;XTRA!
.Svarbus Pranešimas ‘•‘PER
KŪNO ’ ’ Prenumeratoriams, 
Agentams, Bendradarbiams 
ir Prieteliams.

Šiuomi pranešam visiems 
r , y: T j , T l: .. i“Perkūno” skaitvtojams, a-J. Poška, .L Ladrokaš, L. Kavaliūnas, , i 7 i - •
o. Bukiutė, k? Jankauskas, ji. Kin- kentams, bendradarbiams ir 
žienė, S. Domukas, M. Bartiliuškienė, Į prieteliams, kad SU pavasa-
K. Levertavičius, V; Brazis, V. Mažei- L.ju įr “Perkūnas” pradės
ka, J. KaFosevičitis, J. Petraitis, B. I . T .. q. .J. Jnskani,. m. i-uuiuviae- vel. trankytis po hetuviskas 
nū. T. Siminauskas. S. Zigmantas. J. I kolionijas. Kad uPprkŪ- 
Genis. V. Matulevičius. A. Jandzikas. nas” pasiektą VISUS tUOS, 
.T Kuslis, J. Palubinsksts A. Leono- apmojo “PerkŪ-
niene. J. Granis, A. Janulevicius, J. I - \ •» .
Pačiuponis. B. Gradulis, I>. Kulbiekas, Į ^1® kelionę, siąskite S3V0 
s. Kulbiekas. j. Muieris, k. Amšiejus, antrašą. Kitaip “Perkūno” 
M. Miliauskas, V. Amžius, P. Jocius, A. Į nesulauksite.
Pajaujienė, ,T. Alekna, F. Budis, J. Ja- N x v up

J. Luiza. A. Lapė- x u- 5e& uzes x
n. Augustinns, g. kūnas” išeis reguleriai kas 
p. somian, m. .Ma- mėnuo žymiai pagerintas 
1. Pavilonis. .T. Pa- | įurįnįu įr išvaizda.

“Perkūną” redaguos vie- 
žvmiausių lietuvių 
kuris pataikys kal- 
mandagiai. patran-

• v

T.
S.
J.

Po $4.00: M. Navarauskienė, N. I- 
vanauskas, V. Vitkauskas, Bevardis. .

Po $S.00j A. švedas, T. Butkus, A. 
Naumaviče, A. Traška, J. Kodišius, J. 
Morankevičius, J. Bukieis. T. Chaus, 
M. Giedraitis, F. Janulionis, A. Balta
kis, D. Ragockas, A. Virbickas, K. Bal
takis.

Po $2.00: M. kemėžiųtė, K. Misius,
I. Genutis, J. Garmus, J. Žitkus, V. Pa
starnokas, J. Kerutis, I’. Lupinskas, J. 
Čižas, F. Laučius, J. šūkis, S. Kat, S. 
Vikiu, J, Balukonis, S. Labanauskas,
J. Morkūnas, E. Busiulis, T. Masi-1 ki
nis, J. Šimonis, J. Matulis, E. šimke- 
vičiutė, J. Ivukauskas, ,T. Zinevlčlus, 
A. Kulbiekas, P. Habraiiskas, T. Vai
čiūnas, J. Virbilii, A. Zorenka. V. Ma- 
rotzas, B. Jlačinkaif is, A. Bubelis, A. 
Stelmoką, J. Jankevičius, A. Kuzmnus- 
kas, S. Bllnkevičius, Sel. Bartusevlče, 
S. Videckas, JI. Dereška, J. Mariutas, 
J. Jautiška, P. Kazlauskas. J. Namiš
kas, L. Salaguba, S. Bulnilas, A. šeš
kausima, F. Laučius, T. Nagreckis, A. 
Plalkls, F. Pocius, S. Orenta, A. Ba- 
cevk’O, J. Salasovlče, F. Simutis T. Be-

nušis, P. .Tanusis, 
uis, G. Sesilerikis, 
Skleris, K. Šulčius, 
lionis'.T. Kubilius, 
vilonis, Al. Pavilonis, A. Jluliolis, J..
Jasaitis, R. Žitkus, J. Šimonis, A. Rac- 
ka. J. Kazlauskas, .L Gorčius, A. Za- | URS 
kaaruskas. A. šilgalis, A. Cirkelis, J. | 
Luckas, V. .Tanusis, Vi. Petkevičius, S. | 
Bnkaila. J. Jurgelis, J. Leiša, A. Maus- | 
ka, P. Jlilošiunas, O. Butkus, W. Glut- | 
nas, S. Parulis, J. Virbickas, JI. Ma- Į 
siulionits, F. Traskauskas, K. Kubilius, | •

- B. Mulevičius; J. Kazaliunas, L. Mi
liūnas, J. Rakauskas, A. Antanaitis, 
K .Banionis. K. Jlasiulionis, M. Cipli
jauskas, F. Armonaitis, P. Selickas, A. 
Ivinskas, J. Blazgis, V. Geceviče, J. 
Lekulis; P. Samuolis, J. Grebiiunas, V. 
Greičius, 
čiutė, J.
šerkšni?, 
liauskas, 
šunskis, 
Saveildutė, M. Liutkus, J. Miltuotas, gll:
M. šalčius,' S. ATibuda, J? Juodlšius, Į <<PevliŪllG.8 ”
K. Žilinskas, J. Bindokas, M. Ulinskie- I tU 7 ,
nė, J. Baliukas, A. Jaknis, K. Karu-I 366 Ui Odtllt'dĮJ,

’2ns, J. Trakais, P. Stankevičius, .T. | Boston, 27, MūSS.
„Verseckas.

Po 50c.: J.
J. Gremerka,
Irgelaitis, M.
k

♦ V LS 
veikėjų, 
tuosius 
kvti.

‘4Perkūno” administraci
ją ves gabus binzierius. 
Taip kad “Perkūno” sosti
nė nuo dabaT visai naujai 

7 Į perorganizuota ir • užtikri- 
•’ nam, kad visus patenkins.

f. Sakalauskas, u. Lekavi- Kviečiame visus juokda- 
Aidukevičius, -A. Deksnis, B. rįus pasėjus į talka.
M. Naviekis, Bevardis,k Mi- visais “Perkūno” S, J. Pečiulis, J. Alksinskas, Iv. VlSaiS KerhtmO 

i. s. Vaišvila, J. Grakauskas, o. lais kreipkitės nauju' adre-
reika-

Butkevičius, A. čerbajus, IKARO STOVIS*GRAIKI- 
P. šūkis, J. šnalderis, K. 
Kubileviče, F. Jlarkaus-

as, K. Geraševiče, J. Shililionis, JI.
Sinkiu, M. šlivihskas, K; Jakaviče, M,
Savickienė. AI. Mallkauskak. A. Brun- Ikfli'ci stovis, 
dzleuė, M. Kigalis, G. Krasnauskas, J. 
Fetkevleo, P. Murauskas,' .T. Atditinns, 
.T. ŽukatHs, Z. Dailumas, F. Vidžius, 

. SkurnuHš, K. Vai-

JOS SOSTINĖJ.
/London. — Graikijos sos

tinėj Atėnuose paskelbta 
Karaliaus  ̂sos

tas ėmė (Itebėti, kuomet, 
graikai Mažojoj Azijoj 
turkų supliekti*

Pasakykit kodėl Liet. Laisvės 
Paskolos Komitetas nustojo garsi
ngais apie savo-“veikimą,” o at
sirado koks tai Philadelphijos 
Draugijų Sąryšio Spaudos Komi
tetas,” kuriame figūruoja ketu
rios ypatos: Chines, dr. Dam- 
braVskas, dr. Klimas ir J. Gri
nius. Kiek yra žinoma nei South 
pusės nei North pusės nei Rich- 
niondo katalikiškos draugijos ten i 
nedalyvauja. ’ Ulinėti ponai esti
prisiplakę prie Liet. Muzikalus 
svetamės ir kliubo ir savęs garsi
nimui pradėjo būbnyti kokį tai 
“Sąryšį,” ar nebus tiktai iš tų 4 
“asabų.” Prieg -tam savo “vei
kimo” katalikiškuose laikraščiuo
se nei negarsina, o tik laisvama
nių.

Čion vietinė Vyčių kuopa uždė
jo krautuvę, tabokos, saldatlfiiį ir 
ice creamo.

Senas darbuotojas prie katali- 
kisktj draugijų J. Grigaitis nusi
pirko bučernę mio Žvigaičio ant 
Seeond & Greomvich Sts. Lietu
viai neturėtų jo pamiršt. Kaip 
jis gerai darbuojasi prie bažny
čios draugijų, taip gerai jis pa
tarnaus iv savo krautuvėj.

“Darbininko”

si. jis prie veikimo.
Štai 10 d. šio mėnesio Vyčių 17 

kuopa statė scenoje . “Lapkus,” 
po vadovyste vietinio gerb. varg. 
Saurio. Veikiančios ypatos buvo • 
šibs: Lapkaus rolėje — J. Mar- 
eiukaitis, kuris atliko savo rolę . 
gana gerai ir laikui bėgant, jet 
dalyvaus scenoje, gali tapti ge
ras artistas," nes turi tam gabu
mus. Jo moteris Matilda—E. Ži- 
buriutė ir-gi atvaidino savo rolę * 
gerai, tik truputį buvo stoka nu- 
davimo. Vingilio rolėje buvo A.
Dulskis; Atliko pusėtinai, tik per 
maža buvo gyvumo ir nudavimo 
kalbant su Matilda ū Katriute a- 

pic meilę. Jam ta rolė, tiesiog ga
lina sakyti, netiko. Katriutės' 

rolę atvaidina1 J .Barauauskiutė. 
\aip ji vaidino, tai iš jos negali
ma geriau noręti, nes dar jauna ■ 
mergaitė ii* turbūt dar pirmą kar

tą scenoje dalyvavo tokioje rolė
je. Kaiininkos rolę vaidino E. 
Liutkevičiutė. Atliko gerai.

Apskritai kalbant, vakaras pa
vyko. Kad ir ant toliaus vyčiai 
neužmirštų surengti vakarų, būt 
gerai.

T ft š k a s. ■. 
----------------V

SVARSTO APIE 
GELEŽINKELIUS.

Madrid. — Ispanijos val
džia svarsto apie paėmimą 
^dežinkelią i savo rankas. 
Kompanijos 
valdžiai, nes kuomet darbi
ninkai pareikalavo didesniu

juos pasiūlo
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symo viltis. Kitur, kitose ša
lyse, kur žniones jau senai gy
venimą g^rai susitvarkė, gal to
kioj paštoj žmones renkasi su 
šviesiomis mintimis ir džiau
gsmu, nes nerupi gyvenimas 
taisyti, o čia-—Lietuvos var
go žmonių respublikoj daugiau
sia žmoneliai įieško progos iš 
vargelio' pasikelti.

Vienoj kertėj pašto kamba
rio stovi apysenis žmogus - Ka
zys Stanga iš Nemeikšių ir to « . . to. - to *

■ 1 .„A

muzikos laųkeA |Įorš. 
bažnjrtinischbrastų syk bu
vo silpnutis, bet užtat gerai 
gyvavo C. L. Teat Choras, 
prie kurio ji tuoj prisirašė. 
Kadangi neužilgd (1914 nį.) 
susitvėrė L. V. 25 kuopa, tai 
ir ji, kaipo patrijote, nepa
siliko užpakalyje, prisirašė 
prie Vyčių, o kartu ir prie 
jų choro.’ ■

IŠpradžių sunkios gyveni-, 
mo aplinkybės nedavė jai 
plėtoti ir lavinti savo balso,’ 
vien tik dainuodavę solo, ar 
duetus paprastai prigimtu 
balsu. -Kiek vėliaus, page
rėjus aplinkybėms, ėttiėsi už 
darbo, pradėjo imti lekcijas 
nuo Miss A. C. Adams. Čia 
vėl nekaip sekėsi, nes šeimy- 

Kaip tai žmogus pasiduoda I ištisų vaKarų. Iniškos aplinkybės jų priver-
Utimes šypsenai jog kad ir Ka- rpad labai patartina, kad te, ant nekurio laiko apsis- 

I •, — . > • • v visose kolonijose, kur tik toti. Tik 1920 m. saulutė jai I
skaitė save galutinai prazuvu- erlx -0reįgeng. dar koncer- atnešė kibirkštėlę laimužės, 
siu žmogumi ir apie a ei i nei- kuodidžiausias žmo- nes tais metais ji pradėjo
kaip sflnaus aUiradin^ skaičius lai atsilanko. . imti lekcijas nuo prof. C. C.
pridavė karšto, galingo noro bus pro salį prie_ sios Į Chape 11 ome nuodugniai
stoti gyveninian ir tęsti savo progos platėliau paminėti a-1 lavinti balsų, su kuriuo Ji 
laimės dienas —tai yra dienas pie gerb. solistę Greičienę. I dabar turi labai gražias pa- 
kuomet nereikejo nors sielos Stasė Stefanija Greičienė, Įsekmes. Ir istikrųjų, S. 
skausmu kentėti. Žinoma, var- po tėvais Vaišnoriutė, gimė Greičienės mokytojas ir ki- 
go žmogus — darbininkas ant Į ir augo dabar lenkų užimta-1 ti muzikos žinovai daug ma- 
tiek negali būti laimingu kad me Lietuvos mieste Gardine to josios balse. ‘Kuomet ji 
nė kūniško vargo nekenteti — (Grodne). Nors lietuvių tė- išduoda savo balso lekcijų, 
darbininkas turi tenkintis tokia bet augdama tarp gudų tai beveik visuomet mokyto-
laime, kad siela rami ir kūno L Įenįu įr lankydama per jas pašaukia kokį kitų pro- 
reikalai šiaip taip aprūpinti. septvnhl‘s. metus mokyk.

Ema Kazvs namon linksmas, . r * ,o platus rugiu laukas abvšaliai Į as’. P10^0® ® . 1
kėliu tik geltonuoja, geltonuo- Pa2.lnh su ^tuvos.tautiniu 
ja, kad net galo nesimato, o atgimimu. Vicnc.. .atvyku- 
saulutės spinduliai tokie mulo- pi 1912 metais Amerikon ir, 
nūs, kad visą žmogų kutena. Ipartiacius, kaip čia lenkai 
Kazui atrodo šiendie lyg kito- neturi vardo, patapo tikra 
kia ir diena būtų jog kitomis Lietu ve ir dabar ji yra uoli 
dienomis jis nepatėmydavo to- lietuvū-patriote. 
kio gamtos grgžumo ir nejaus Nuo pat mažens S. Grei- 
dayo ji-elo.j tokio malonumoIčieiiė .turėjo palinkimų, mei- 
keiį).sier.die, jo siela šiendiehp jr gabuma prie muzikos, 
sužavėta džiaugsmo spinduliu, Būdama VOs aštuoniu metų 
todėl ir jo veidas toks links jau prad?j0 giedoti bįžnyti- 
llluį •, • v-ta- niame Gardino Katedros
“Pasibaigs vargeliai, Dievu- . - , . , jlėlis leis dar laimingai pagy- Shor> ,;U1?S 1nlV0 ėdamas 

venti, nebereikės po svetimnsjzy,n*^ PJofcs°rlll lr 
žmones bastytis” mąsto Kazys, garsiausias choras visame j 

‘‘ Dievulėliau I Kokistaš dabar mieste. Turėdama ^didelę I 
laimingas!.” nejučiomis bal- Dievo dovanų — gražų bal
siai prataria. Kazys o linksma sų, ji dažnai giedodavo solo 
saulutė jam šypsosi... ir duetus.- Pastebėjęs jos

V argo. Poetas, balso gražumų tūlas slovėnų 
Veik, armija. choro profesorius, norėjo jų

paimti* į savo chorą, kuris 
“ keliaudavo po visus Europos 

miestus ir duodavo koncer
tus. Tai buvo vienas iš gar- s=j 

I šiaušių chorų Europoj. Tė- 
] vams ant to nesutikus, mū
sų jauna, dainininkė turėjo

• užsiganėdinti bažnytiniu | 
choru. Bet ir buvo kuomi 
užsiganėdinti, • nes choras 

Visiems Rochesterio, Law- buvo tvarkiai vedamas, o 
rence’o, Bostoii’o ir Cam-1 prieg tam vargonai buvo ne- 
bridge’iaus rengėjams ir rė
mėjams dainininkė Greičie- 
nė taria širdingiausių ačiū!

Po Naujosios Anglijos 
koncertų, kiek atsikvėpti^, 
Greičienė važiuos į Pennsyl- 
vanijos valstiją. Pradžia ši
to maršruto bus 30 d. bal. su
batoj Tamaąua, Pa. 
kui atlankys:

Mahanoy C it y, 
Girardville, 
Shenancloaji, 
Scranton, 
Pittston, 
WilkesBarre, 
DuBais ir 
Homestea-d, Pa.

Iš pereito maršruto pasi
rodo, jog žmonės labai myli 
dainas, o ypatingai juokin
gas. Buvo atsitikimų, kur 
dainininkė buvo atšaukta 
net šešis sykius paeiliui be 
perstojimo. Publika tiesiog 
įsimylėjo į artistę ir jos ne
nori paleisti nuo estrados ir 
gana. ‘Taip yra dęl svarbių 
priežasčių. Gerbi daininin
kė .turi malonų, gražų, ge
rai išlavintų balsų. Darbi
ninkiškai "publikai dainuoja 
ne kokias klasiškas, augštas,. 
nesuprantamas dainas,. o

*■ -* T* j *t

atmins ir apie" teyę.” kartais 
pagalvodavo Kazys.

Tuojaus po šito žinios, gavo 
Žfųių ii* apie sūnm • (M jis gy
vas ir siunčia tėveliui, matu
tei ir visiems namiškiams lin
kėjimus per pažįstamus. Sa
ko, ilgųlaiką kariavęs'po. sve
timus kraštus ir niekaip nega
lėjos apie juos sužinoti. Dabar 
rašo kad Lietuvos reikalai jam 
labai rūpi ir jis žada greitai 
parvykti kad jau1 Lietuvą, o ne 
svetimus kraštus ginti; Dabar 
kulkas jis išsiuntęs keletu de- 
sėtkij dolerių tėvo vardu, nors

<Mos eis kovoti su Iietnvos [neles, . kmias kiekvienas ir 
priešais, ttjnos_pergalėjusfsn: siwraata fe. jas atjaučia, 
gis-Įąie^eno'te^io»Mk konoerta'atsi- 
riktu iped«y-totavos arto- t džiaugias ir nie-
jeliu—Lietuvos darko -ztaonuj . .w At
respublikos' tikru sūnumi. kas nejaučia apviltu. Ari

jau saulutė persiverė į va- neatsilank?, o pa
karo pusę kaip-Iaitūingas Ka- p’ik1 is Įribt buvusią jos ton- 
žys grįžo į savo kaimų per rn- certėgiTai tik. pagyrimus, 
gių Iąuką. Vėjelis'toks*malo-įtai gailisi nėjęs. ’ Vietose, 
nūs putė ir gamtų tokia links- [kur gerb. GreiČįenė koncer^, 
ma buvo kad Kažys. eidamas tavo, nemažai buvo tokių, 
pats nepajuto kaip ėmė niu- kurie.pasakė, kad girdi yie- 
niuoti kokių tai dainelę, o aša- Ina solistė negalėsianti gero 
ros dar pačios savaime riedėjo programų išpildyti. Girdi 
per įdubusius akuosius, bet jų tik choras, būrys solistų te* 
Kazys ja nebejuto.^ Kazio sieloi gal£ 
buvo ttup ramu ir linksma kaip-LjBe(.
ramu ir linksma yra gegt^o klaidingo?. Ge-
keltis, Kazio žibia Šiendie tikfca s0._llste.’ 1“.įaa. f??b-
tikrai gyveno, o įkišiol ji skui1- ®reJelen®’ PiJnM gali dzĮU- 
do, vargo. gmtt ir linksminti publika.

Kaip tai žmogus pasiduoda ištisų vakarų.

parodyti, kaip puikiai 
nuoja jojo jauna

j&iėičienėš ’ xno B , 
prof i Chapel pirhni"kartiį 
girdęs jos balsų jai is syk 
pasakė, jog jos' vieta yr 
poroje ii* iš visos savo Šir 
pataria važiuoti Italijon,- į

Jog & Greičienė turi.
iš prigifnimo gražų 
parodys šituo, du atsitikimu^ 
Kartų ji turėjo progų išgirM_ 
ti garsiausiųjų pasautio-dai*^ 
nininkę Galli-Curci. Tai ji 3 
užtriliavo .augštaš gaidas, ’-fl 
kurias ji girdėjo triliuojant $ 
Galli-Curci, kad * net buvo ’l 
stebėtina, Paskui vėl kar- i 
tų jai mokytojas paliepė tri- y 
liupti ir pradėjo pamažu | 
groti ant pijano. Greičienė y 
pradėjo triliuoti. Chapel | 
išgirdęs jos stebuklingų tri* į 
liavimų pasikėlė nuo pijano ’j 
sėdynės ir su nusistebėjimu 
užklausė: “Kas tave išmoki' J 
no taip triliuoti? (virpinti), ‘i

Apart balso, ji turi visas y.į 
kitas prie dainavimo reikū* J 
liūgas ypatybes: pozų,.rnu- 
davimus, gestus ir abelnai . j 
vi abelnai visų išvaizdų, ku- * 
ri traukte traukia prie sa
vęs publikų.

\ ■gm'v. 11 ........j

TĖVO ABAROS.

Lietuvos miestelyje N turgaus 
dienų pilna visur žmonių. Įvai
riais reikalais žmoneliai suva- 

‘ žįavo kas turi 'ką parduoti, o 
kas įieško pirkti.

Miestelio pašto įstaiga taipgi 
kimšte prikimšta žmonių - mat 
į miestelį retai tepriseina atvy
kti, tai su laiku .atsiranda į 
kaimus laiškų ir siuntinių.

Žmonės nervingai laukia ei- 
.. lės, nervingai klausinėja ar nė

ra kuriam laiško, visame kam
bary viešpatauja kokis tai keis
tas laukimo ir nervavimosi 
ūpas.

“Stanislovas Jurgūnas” jš 
Užgaidžių! Jam siuntinys iš 
Amerikos, - iššaukė per langelį 
pašto valdininkas ir pašaukta- b? 
sai su džiaugsmingu veidu pri- 1 
siartino prie langelio, o žmonės 
prasiskyrė jam nuo tako, lyg 
kokį augštų poną praleisdami. 
Žmonelių veiduose matėsi pa
vydas, žinoma, slaptas ir be 
pikčio. “Argi man nebus” pa
mąsto nevienais . matydamas 
kaip laimingasai žmogelis jau 
nešasi didėlį siuntinį tvirtai ap
vyniotą ir antspaudomis išmar
gintą. .

Laimingasai žmogelis jaučia
si tikru didvyriu, lyg karys ap
dovanotas ūži narsumą augšto 
laipsnio atsižymejimo 'ženklu, 
eidamas tik meiliai šypsosi ir 
žemes po kojų nejaučia, o kiti 
žmoneliai ilgais žvilksniais se
ka jį, kol tik per duris išeis.

Tai laime, žmogui, atsidūsta 
sena bobutė, kuri visą laiką 
prie lango rymoja, nes' bijo į 
eilę listi kad seniems kaulams 
pavojaus nebūtų. Ir taipgi ti
kisi gauti kokią žinutę bent iš 
tolimos šalelės, km: jos sūnus 
jau dešimts metų yra išėjęs 
laimės jieškoti. Kaip išėjo, 

. taip ir dingo, - nė žinutės, nė 
jokio garselio apie jį. Bet mo 
tinai neatsibosta vaikštinėti į 
pašta - jos motiniška širdis lyg 
nujaučia ką tai - gal kokia ži
nutė atskris iš tolimo kraštelio 
nuo mielojo sūnelio. Jau ir 
amžiną atilsį buvo pradėjusi sa
vo sūneliui bevelyti ir jau ke
lius metus mišias už jo sielą už
pirko ir į atlaidus vaikštinėjo, 
už jį meldėsi, jau paskutinė vil
tis buvo išnykusi . O dar užėjo 
tokios baisios suirutės’ ir nebe
liko jokios vilties nors kada 
bent apie mirtį sūnaus sužinoti. 
Kurgi, netik už jūrų-marių ne
besužinosi, bet ir čia pat-gim- 
tame kraštely žmonės taip su
mišo,, kad tankiai vaikai tėvų, 
tėvai vaikų, vyrai pačių ir šei
mynų, pačios vyrų ir tt. nebe
rado. Ypač kaip prisėjo į toli
mą Rusiją keliauti, besiarti
nant vokiečiams.

Ir senoji motinėlė ir kitu 
dviejų sūmj per tą karo laiką 
nustojo - paliko viena. Nė kam 
senatvės naštą palengvinti, ne 
pastogės, nė užlaikymo kam 
parūpinti - o pati jau su lazda 
tevaikščioja, to. baisaus karo 
sukūrys daug sveikatos atėmė 
ir ji kada tai “straini” mote
riške liko dabar tik bejiegė se
nutė.

Aprimo laikai, Lietuva lais
va apsiskelbė ir gyvenimas 
ėmė vėl į senąsias vėžes grįšti, 
ir senutė sužinojo kad jos sū
nus.. .gyvas dar, ir neblogai 
gyvena. Apie save parašė kai- 
kam tai tolimam giminei, nuo 
kurio senutė ir sužinojo.

Dabar jį jau keli mėnesiai 
laukia nuo sūnaus žinutės, ar 
nepraneš apie save, ar nepalin
ksmins senos galvelės, ar ne 
nuramins senutės išvargintą 
sielą. Vargta jau kelintą kar
tą čia, prie lango, pastoj,, se
nutė ir vis ko nors sulauksiant 
tikisi...

Tokis tai vienas iš vaizdeliu b 
gyvenimo tankiai atsikartojan
čių - vargai, skausmai kanki
nanti viltis...

Ir kiekvienas kuris tik čia— 
paštoj laukia, turi savo viltį, 
savo laukimą. Jeigu į visų tų 
žmonių sielas giliai pažvelgti, 
tai pamatytum liūdnų vaizdą 
vis sugriauto gyvenimo patai- 

i
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taipgi, matyti, neramiai lau-i nežinodamas tikrai ar jis gaus
kia, ar, nepašauks jo pavardės.

Žmogus nevisai dar senas, 
bet veide jau ipatyti daug ruk- 
šlių—- sunkus gyvenimas žmo
gaus aįhžią pagreitina. Ir jo 
dvi dukteris Amerikoj ir vienas 
sūnus. Dukteris jau Amerikoj 
ir ištekėjo, tik jau ketvirti me
tai *kaip jokios žinutės neduo
da. Sūnus kariavo Amerikos 
armijoj, buvo ilgą laiką Pran
cūzijoj, tik ir jis jokios žinutės 
apie save nedavė, kad tikrai 
jis Amerikos kariuomenėj tar
nauja tėvas per kitus sužinojo.

Per didįjį karo ištiko ir Ka 
zį nelaimės, kurios jį visai ir 
suėdė. Baisioji ugnelė sunai
kino jo triobesius ir visą turtą, 
dar keliu užsilikusius galvijus 
atėję vokiečiai be jokio atlygi
nimo išsivedė ir likosi Kažys 
plikas kaip tilvikas. Nelaimė po 
nelaimės krito viena po kitos 
ant nelaimingos Kazio galvos 
buvo užpuolimas plėšikų vieną 
žiemos naktį, jo pati baisiai 
persigando ir sunkiai apsirgo. 
O dar prisidėjo sunkus gimdy
mas ir Kažys liko ir be gyveni
mo draugės ir be šeimininkės. 
Ir vaikelis tuoj pasimirė. Ir pa
liko dabar Kažys vienui vienas 
pasaulyj, niekas jo nebeįdoma- 
vo, niekas prie gyvenimo ne
betraukė —jam buvo vistiek ar 
gyventi, ar tuojau mirti. Pri
sėjo tarnauti pas svetimus žmo
nės, o svetimam taniavimas 
niekuomet nėra toks, kaip sau 
triūsėti turint sklipėlį žemės, 
triobėsiu ir šeimyną. Kaži o že
mę nuomon tas pats ūkininkas 
pas kurį jam dabar prisiėjo tar
nauti, ir Kazys ant savo pri
prasto žemės sklipelio betriusė- 
damas prisimindavo savo pra
eitąsias'dieneles ir kartais ke
lios karštos ašaros nubėgdavo 
per jo veidą... Kažys pradėjo 
tankiai nerimauti, neužmigti 
naktimis, lyg. kokios tai nelai
mės bijotis— ir sudžuvo visas, 
sukrito, tik barzdą didelę už
siaugino, kuri jam pridavė dar 
baisesnę išvaizdą. Akys jo vis" 
neramios buvo ir kokia tai slap
tinga-šviesele spindėjo, išrodė 
lyg, didelis vagis būtų iš jo.

Pradėjo baisiai rūkyti, kad 
nutildžius sielos neramumą— 
rūkė guldamas, rūkė keldamas, 
rūkė kur tik galėjo. Kaip nuo 
rpkymo imdavo galvoj truputį 
suktis, tai, rodos, ir ramiaus, 
sielai , ir lengviau ant širdies 
pasidarydavo. O gerti Kažys 
neišmoko, nes tai skaitė labai 
biauriu dalyku, — ir rūkymą 
vis žadėjo mesti, tik nejučio
mis perdaug į jį" įprato. Ne- 
kurį laiką ir melstis Kažys bu
vo užmiršęs, — norėjo melsti, 
bet negalėjo, nes skaitė save vi
sai pražuvusiu žmogumi, ku
rio net Dievas nebegali priimti 
ir maldos išklausyti.

Sužinojo Kažys per kitus 
žmones, kurių giminės arba pa
žįstamieji buvo Amerikoje, kad 
jo abi dukteris liko didelėmis 
peniomis ir nebeatsimena apie 
savo kraštą ir-gimines. Vieną 
iš jų, sako, Amerikos lietuviai 
kaipo lietuvių didelę priešinin
kę žino. Abi jos, sako, automa- 
biliaiš.važinėjas ir pinigus į vi
sas šalis mėto be jokio išroka- 
vimo . Suskaudo tėvo širdi dėl 
savo vaikų, bet liūdnumui dėl 
to dalyko nepasidavė, tik liko 
Jokis pat neramus ir kenčiąs 
slaptus sielos skausmus. “Te
gul gi jom Dievas padeda gerai 
gyventi, nors ir apie savo ti
krą tėvą užmiršusioms, tokia, 
matytis, Dievo valia. Vis ge
rinus negu mano gyvenimas 
jaunystėj kad buvo;Gal kuomet

I

juos. Pinigus siuntė savo pa
žįstamų!, kuris tėvo vardu turi 
perduoti. Sako kaip tik tuos 
gaus, tai ir dauginus pasis
tengs prisiųsti, tik labai nori 
žinoti kaip begyvena po tokio 
baisaus karo.

Kąg'i, tėvas išgirdęs tokių 
naujienų net apsiverkė, kaip 
džiaugsmingai plakė jo širdis 
girdėti, žodžius, kuriais jo sū
nus sveikina iš tolimo šaleles po 
tiek laiko nežinojimo’.. Tėvas 
tą dieną net valgyti nebenoręjo 
frjiųtarė rūkyti visai mesti 
ir tik Iatike dienos kuomet ga
lės- į miestelio paštų nuvykti. 
0 pašte jau tikrai bus siųstieji 
pinigai, nes laiškas jau gerokas 
laikas kaip pasiustas.

Štai šiandie atsitiko atvykti 
į. turgų kaip tik kartu su tuo 
žmogų per kurį jo sūnus jam pi
nigus siunčia, ir jis dabar sto
vi pastoj neramiai lauk*lamas. 
Kažko širdis taip džiaugsmin
ga, taip džiaugsminga, taip vi
są laiką ir muša didžiausiu 
džiaugsmu, kad Kazys negali 
net žodžių kalai rasti.
“Tai davė gerasis Dievulėlis 

man tokią laimę jog sūnus, 
tikras mano sūnus per tiek lai
ko be 'žinios buvęs dingęs, da
bar sujieško savo tėvą ir siun
čia jam pagolbą, kad n; reikė
tų badu mirtį!.’’ pakeltą bal
su kalbėjo Kazys žmogui, ku
ris turėjo gauti jam siustus pi
nigus. Net kiti žmonės žiūrė
jo su nusistebėjimu į Kažį, ku
rio akys dabar dar keisčiau 
spindėjo ir rankos 
nervavimosi.

Tik išsyk pašto 
praskambėjo pašto 
iššauktas vardas ant kurio Ka
zys net krūptelėjo', o jo kalbos 
draugas tuojau puolė prie lan
gelio jau Kazys .numanė kam 
čia šaukia. ‘ ‘ Įš Amerikos pen
kiasdešimts dolerių, perduoti 
Kaziui Staugai” išgirdo Ka
zys beskaitant prie langelio 
ir nebeištvėręs puolė prie lan
gelio pats ir nejučiomis apsi
liejo ašaromis, net žmonės nus
tebo. ... Tėvas verkė ašaromis, 
kurios buvo gilaus džiaugsmo 
Jog tai jo sūnus jo nelaimėj ne
užmiršo, pats pradėjo apie jo 
gyvenimą teirautis. “Sūneli tu 
mano brangiausias! Tegul tau 
Dievas šimteriopai atlygins už 
tavo širdį prie tėvo. Pargrįšk 
ir pats greičiau, tu mano mie
liausias!..” verkdamas ir ne
beturėdamas nuovokos kartojo 
tėvas.
Matydama tokį laimingą žmo

guj ir bobutė prie lango' vis sto
vėjusi, liko nerami ii* taipgi 
nejučiomis apsiverkė. Jog ir 
jos siela laukia jau tiek laiko 
nuraminimo ir pagelbos ir jį 
laukia tokios laimingos valan
dos kad tikrai ir apie savo sū
nelį sužinoti galėtų..

Kažys Stanga išėjo iš pastos 
pats kelio nebematydamas iš 
didėlio- sielos susijudinimo — 
džiaugsmo, kuris jį visą apga
lėjo'. Nors ir šluostė gausia pa
sipylusias ašaras, bet jos vis 
riedėjo ir riedėjo per jo išdžiū
vusį, suliesusį, baisų veidą. 
Kazio akys liko jau malonesnės 
taip pat spindėjo slapta švie
sele, bet ta švieselė buvo džiau
gsmo pagimdyta, o ne skaudaus 
iūdėsio.

Jis eidamas svajojo'.apie ga
unas dar laimingas gyvenimo' 

dienas - pagrįš sūnus, padės 
įsigyti nuosayų kampelį ir že
mės sklipėlį ir vėl galės jis tęs
ti ramias, nors vargingas ar- (grynai lietuviškas, liaūdiš-

i f drebėjo iš

kamdaryje 
valdininko

Koncertai

t.

T
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SIŲSDAMI .PINIGUS PER LITHUANIAN SALES CORPORA

TION (Lietuvių Prekybos Bendrovę). Prie Lletuovs atstatymo Ir 
Jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerikos Lietuviai, siųs
dami' pinigų savo giminėms ir pažjstamiems. Per Lietuvių Preky
bos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai. pasiuntė saviems suvtrš 
(25,000,000) dvidešimts penkis milijonus auksinų.

ŠIAIS METAIS ŠI BENDROVE pasiunčia Lietuvon kas mėnesls, 
su viršum po penkis milijonus (5,000,000) auksinų. Tas liudija, 
kad daugumas Amerikiečių jau suprato, kas geriausia patarnauja 
persiuntime pinigų Lietuvon. ■ -

NORĖDAMAS PINIGŲ Į LIETUVĄ PASIŲSTI, siųskite per 31 
Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir saugiau nei viena kita 
agentūra pinigų | Lietuvi) nelšslųs. Persitikrinimui galite pabandy- 
ty per mus pasiųsti pinigų Lietuvon.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda laivakortes 
ant visų laivų linijų važiuojantiems j LIetuvų Ir norintiems parsF.. 
traukti gimines iš Lietuvos.

VAŽIUODAMI LIETUVON NESIVELKITE savo pinigus su sa
vim. Kelionėje visoko gali atsitiktu Išslplrklte musų Bendrovėje 
perlaidų (draftų) ant tokios sumos, kokios norite ir parvažiavę 
Lietuvon, pinigus tuojaus gausite be jokių trukdymų iš musų Kau
no Bankos. ■

NORĖDAMI SAVO PINIGUS iš Amerikos į Lietuvį, perkelti, 
tai geriausia ir saugiausia Lietuvoje įstaiga ^usų pinigams Lietuvi.’ 
Prekybos Bendrovės Banku Kaune. I

JEI NORI GAUTI GERĄ PELNĄ UŽ SAVO PINIGUS, tai 
pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų, kurie dabar parduodami po | 
.$7.00 vienas.

SIŲSDAMI PINIGUS, pirkdami laivakortes ir norėdami g£ 
ti daugiau žinių apie musų Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:
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BOSTON 27, MASS. , 
Wilkes-Barre, Pa. apielinkės lie-. 
tuviai, kreipkitės į musų skjk 
rlų šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

300 Savoj Theatre Bldg., 
Wilkes-Barre, Pa.

*

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BROADWAY,

ęhicagos apielinkės lietuviai, 
kreipkitės į musų įkyrių šiuo 
adresu:

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

3249 S. Halsted St
Chicago, UI.

Telefonas: Yards 6062.

* •
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apsakomai dideli ir puikūs; 
jie buvo taip dideli, kad 
vien tik jų pataisymas ėmė 
apie du metu laiko ir atsėjo 
dvidešimt tūkstančių rublių. 
Juos groti sunkiai rasdavosi 
žmogus, bet kaip užgrodavo, 
tai anot jos žodžių, nežinai 
žmogus kur esi, ar danguj 
ar rojuj.

Žinoma, tas turėjo dide
lę ant jaunos mergaitės į- 
tekmę.- Prisiklausius gra
žiausios ir giliausios muzi
kos, ji jų taip pamylėjo, 
kaip reta žemiška esybėm jų 
gali pamylėti.

Bet kur gi toji proga-pro- 
gužė, kad būtų galima išlie
ti tie muzikos jausmai pa
čiai ir pasidalinti jąja su sa
vo viengenčiais? O tai at
sitiko toli, toli .— Kolumbo 
žemėje — Amerikoje.

Ir štai 1912 metuose atva
žiuoja mūsų jauna daini
ninkė Amerikon į DuBois, 
Pa. pas sayo pusbrolį Adol
fų Ivinskų. Bet čia maža 
kolonijėlė, nėra didelio bruz
dėjimo, todėl . ir negalima 
luto nors tokiu žymesniu pa
sirodyti. Važiuoja jęs pus
brolis į Clevęjand, su juo at
vyksta ir ji. Čia ji randa 

našesnę dirvų

DYKAI!—VISIEMS DYKAI!
Patarimai reikale PASPORTŲ, D&.VIERNASČIŲ, LAIVAKOh^t 

Siuntime pinigų Į Lietuvi). Taip-gi kurie rengiatės važiuoti 1 LIETUVĄ 
ar norite partraukti kę iš LIETUVOS, ar norite pavesti savo dali ki
tam, NERASINEkitE kui* Į tolimu^ miestus pas visokias agentus Ir W 
sluntinBkite bereikalingai Jiems pinigij, nes jums vlstlek reikės ant vietok 
kitam už darbą užmokėti, nors jie yra pasigarsinę kad atliks darbą, bet, 
tik kartą atsilankykite pas mane ir uS ant kart viski) ątlikstu Ir netapą 
po keletą kartų bereikalingai vaikščioti. Taip-gl INšIURlNU VISKĄ 
KAS TIK GALIMA INšIURLNTL Mano ofisas yra atdaras kas vakaro,

JONASJ.GERDAUSKAS,
45 E. Malu Street, New Britaia, (foną,

. TEL.G23.
H*
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1 Visi pasidarbuokite dabar kata

likiškos spaudos platinime.

V ■<

“ Gynimo Komitetui .... .712.00 
Liet. Raud. Kryžiui .-.r. .233.45 
Vilniaus atvadavimui ....83.89 
Aukai “Vals., Fondui ,.,.. .16,00 

Į Mž .3^,00
spaudu ............168.88 

; ~ Už kabelį Tautų Lygai 75.50
- Raštines. baladi . .233.00

;' RaiStinčs užlaikymas ir 
? . .. . t. <996*53
.. * Skyrių kasose liekasi 1,106.03

ValsiyMS; RMę yta . 1,225.60
‘ >■

BeMrjii v*t

' Išlaidos šauliams, Gyni- 
mp’jUiiį I/Š. Kr./ Vii- 
niaw č^davtau., kabeliui 
Tautų > Lygai gąliiha rokuo
ti, kad išleista tautos reika
lams. Tos išlaidos padaro 
$2,121.84. Tik trečdalis jų moralėje pajego-
plaukų tenuėjo Lietuvos jįskriaudų’aiškume, ku-
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jai ęountrles yedrly . 
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r na second-ęl&ss- matter Mpt 
&015atthe V^t offlce at Boston, 

under the Act of March 8,1870” 
ące far malllng at speclal rija 

ge provided for ln Sectlon 1103, 
« 0<ft. 8^1817, authotlzed on July

y pasaulio darbininkai 
'enykitės' Kristuje,po' Baž

nyčios > Vėliava, visuomenei 
teiti '

Kovoje Amerikos kapita
listų su. darbininkų unijo
mis (“Open Shop” judėji
mas — žiūrėk straipsnį “X 
Imvą &u atgaleiyiais0) — ne 
toji pusė laimės, kuri šian
dien daugiau turi pajėgų, 
bet toji, kurioje daugiau 
teisybės, Kapitalistai turi 
pinigus ir darbo įrankius; 
jie geriau susiorganizavę. 
Darbininkų viltis jų skai- 
V * » * t ■* • *

bėgti tūlam laikui kur i far- 
masr negu parduoti savo ir 
savo brolių ateitį.
‘ ‘ 2) Iš visų politinių partų 
jų darbininkams, mano su
pratimu, labiausia atitinka 
Ūkininkų - Darbo Partija 
(Farmep Labor Party). * Ji 
nepataikauja kapitalistams, 
iš antros pusesnesiima kvai
lų komunizmo svajonių/sto- 
yį. ant privatinės nuosavy
bės pamato. Jos tikslas 
jungtį sodžių ir miestų dar
bininkus, naikinant tarpi
ninkus tarp sodžiaus ga
mintojų ir miesto suvartoto
je .

Pereitais rinkimais toji 
partija neperdidelę pradžių 
tepadarė ir dėl stokos lėšų ir 
išsigarsinimo, ir gal labiau
sia dėl klaidingos ir blėdin- 
gos taktikos Amerikos Dar
bo Federacijos viršininkų; 
kurie kovojo prieš tų darbi
ninkų partijų, o rėmė nusi- 
bankrutijusius demokratus. 
Bet galima tikėties, kad 
ateinančiais rinkimais toji 
“Farmer-Ldbor Party” bus 
vienatinė rimta opozicija 
respublikonų partijai. Per 
tuos keletą metų savo vieš
patavimo respublikonai su
spės atidaryti akis dauge
liui darbininkų ir parodyti 
aiškiai, kad vilkas pataps 
avelei prieteliu tik tada, ka
da ir ši bent stiprius nagus 
ingys.

Tad „ susipažinkime iš 
anksto su ta nauja darbinin
kų partija (organas — Chi- 
cagos “The New Ma j ori ty”) 
ir kada laikas ateis — bal
suokime už ją. Ji — toji 
partija nešėja tikros demo
kratijos industrijoje.

3) Remkime kooperacijos 
judėjimą. Nėra kito prak- 
tiškesnio kovotojo už darbi
ninkų geresnę ateitį, kaip 
kooperatvvinė krautuvė, ar 
kitokia kooperacijos drau
gija. Kad ir išpalengva pir
myn žengdama — koopera
cija tikriausiai ir rimčiau
siai vykina gyveniman de
mokratiją,o naikina luomų 
skirtumus, mažina nelygy
bes turtų padalinimo ir dar-

' bininko ateičiai daug sau
giau taupo turtą, negu ka
pitalisto banka, ar darbada- 
vio malonė.

4) Bet virš visa ko — au
ginkime dvasines ir dorines 
pajėgas, nuo kurių priguli 
ne tik mūsų amžina laimė, 
bet ir liglaikinis gerbūvis. 
Būkime dori katalikai, išti
kimi savo Sutvertoj ui ir Jo- 
jo Bažnyčiai. Liuosų savo 
laiką sunaudokime ne tuš
čiam ir blėdingam laiko gai
šinimui ir pajėgų barsty
mui, bet tąsias savo pajė
gas auginkime: švieskimės, 
mokinkimės, rinkime žinias. 
Viskas, ką naujo ar. gero pa
tirsime, tai bus indėlisfcį vi
so pasaulio darbininkų dva
sinį turtą, naujas ginklas jų 
kovoje už geresnę ateitį.

’ Uosis.

MANCHESTER, N. M.
Kaip tik gaus kalbėtojų, 

rengs milžiniškas prakalbas 
ir pradės LDS. Spaudos Sa
vaitę. Taip nutarė LDS. 74 
kp. ir tam darbui jai/išrin- 
kokomisiją.

LDS. 1-MOSKUOPOS 
VAĘARAL

LDS. 1 kp. spaudos plati
nimo komisija savo’ darbų 
pradėjo nuo balandžio10 d. 
š. m. Daugiausia iki šiol 
pasidarbavo A. DagiSj K. 
Petraitė, R filius ir kiti.

Utarninkez balandžio 19 
d. 7:30 vai. vakare rengia
mas pirmas vakaras. Kal
bės žymūs kalbėtojai svečiai 
ir vietiniai. v

Antras vakaras bus balan
džio 21 d. 7:30 vai. valca
vę. Šis. vakaras bus su įvai
riausiais pamarginimais ir 
prakalbomis. Kalbės vie
nas iŠ žymiausių darbininkų 
kalbėtojas gerb. kun. J. 
Bakšys iš Waterbury; Conn.

Visuose vakaruose bus
platinama katalikiška spau
da.

Į tuos vakarus kviečiame 
visus koskaitlingiausia atei
ti.

kaimynas jau yru išmiklinęs 
savo raumenim
' Šiandienų daugelis darbi
ninkų galėtų jau aiškiai su
prasti ir pamatytį, kokių 
klaidų jie darė, kad laikais 
sotumo ir* gerų darbų—-ne- 
gtiprino .Savo darbininkiškų 
pajėgų: nesišviete, nelankė 
kursų; netaupė pinigų ne
prigulėjo prie unijiį. Kada 
jie siautę ir ūžė — jų engė
jai nesnaudė, organizavosi 
ir veikė; Kada dabar iš ne
tyčių užklupo ir suspaudė— 
ir pasirodė, kad kovų sunku 
laimėti, nes dar nėra nei 
vienybės, nei galybes, o ki- 
šeniuje daugumos švilpia.

Juo darbininkai geriau 
susiorganizuos, juo mažiau 
jie bus linkę streikua’ti, nes 
jie žinos, kad juo jie stipres
ni, juo labiau jų streiko bi
jos ir valdžia ir darbadaviai. 
Jie vietoje provokuoti strei
kų tada bevelys tarties su 
darbininkais ir nusileisti 
prieš jų teisėtus • reikalavi
mus. Anglijos trys didžiosios 
unijos: anglekasių, gelžkeli- 
ninkų ir transporto darbi
ninkų žino aiškiai, kad jos 
gali sustabdyti visų Angli
jos gyvenimą ir pervaryti 

kų reikalvimų laimėjimas— savo reikalavimus“. Bet jos 
•paliuosuos gerąsias dabada- nesiskubina streikuoti, jos 
viij pajėgas, kurias laikė pa
vergęs jų gobšumas. Ir lai- : 
mės darbininkai ne tada, ka
da išnaikins darbadavius 
(komunizmas juk nieko ne
laimėjo, tik labai daug pra
kišo), bet tada, kada ir dar
bininkai, ir darbadaviai, ir 
visa visuomenė supras, kad 
kova kapitalo ir darbo yra 
priešgamtiška ir blėdinga 
žmonijai “kad, jiedu vienas 
be kito negali veikti ir vie
nas kito reikalauja.” (Leo
nas XIII “apie darbo sąly
gas”) Tad lai abu ir dedasi 
į bendrą solidaių darbų. Lai 
abu stoja lygiom teisėm- ir 
lai abu lygiai sprendžia kaip 
naudingiau tarnauti žmoni
jai. kaip nustatyti santikius 
ir .sutvarkyti sąlygas, kad 

. niekam nebūtų skriaudos, o 
kad abiem pusėm ir visai vi
suomenei būtų kuodidžiau- 
sia nauda. Kad prie to su
pratimo visiems prieiti rei
kia nemaža geros valios ir 
bešališko galvojimo.

Dirbtuvė turės patapti 
darbininkui labiau sava ir 
dėlto, kad jos dalis jam pri
klausys (copartnership), ir 
dėlto, kad prie jos tvarky
mo ir jis turės balsų — jau 
nekalbant čia apie tokias 
darbo vietas, kur visi pro
dukcijos įrankiai prigulės 
kooperatyviškoms bendro
vėms.

Prie to visa eidami, dar
bininkai, žinoma, išmintin- 

, jeigu nepati
kės vien-gera valia darba- 
davių, bet jeigu ir patys 
šviesis ir organizuosis, kad 
darbadavius geriau intiki- 
n'us, juk jų reikalavimai y- 
ra. teisingi. Reikia pripažin
ti, kad stipras žmogus, in- 
pratęs niekinti sųvo kaimy
ną dėl jo tariamojo silpnu
mo, tik tada ims jį gerbti ir 
jo teises pripažinti, kada 
gaus patirti, jog tasai

LDS. Ohio ir Mich. aps
kritis rengia Spaudos Sa
vaitę visose kolionijosa ir ''' 
delei geeršnių pasekmių su
rengė" prakalbų maršrutų, * 
Jie pasiryžo kur dar nėra L. 
D. S, kuopos suorganizuoti, 
o jau gyvuojančias padidin
ti narių skaitliumi ir taip- 
pat išplatinti kodaugiausia 
gerų katalikiškų spaudų.

{RALkDONIEJI
> PAKRIKDĖ

- 4 ANGLIJOS 
; MARBiNlNKUS. 
i’; V '

rišo pasaulio akys pasta-
hrūojuflaiku atkreiptos buvo 
| Angįijbs darbininkų kovų. 

? Ypač rsu nerimasčių laukė- 
gme bal? 15 dienos; kurioj tu
pėjo įvykti generalis ątrei- 

^nglijos valdžia į tą 
> darbiųinkų judėjimų žiūri, 
kaipo Jį revoliucijų, o darbi- 

f ninku* vadai tikrino visuo- 
1 menęJ kaŪ’tdi ne revoliuci- 
rįja- :
p Geiiįferalis streikas jau bu- 
į vo nutartas pradėti bal. 12 
I d. Blivo atšauktas. Tada 
Kišrodęj kąd įvyks stisitaiki- 
tnimas-l-il' angliakasiai grįž 
j; darban?' -Teeinu, kada iš- 
x naujo fbuvo paskelbta strei- 

pradėti bal? 15 dv ‘tai 
'iilnebitvo vilties, įųdJįs ;

• bus aįaukįas. Įvyko Kitaip'.' 
[ Dienoje, r kurioj generalis 

streikas turėjo įvykti, jis 
i tapo atšauktas. Kodėl taip 
g įvyko.j -Štai kaip telegramoj' 
/pranerta:

“Geležinkelių ir transpor- 
į to ^darbininkai negalėdami 

i nuraminti radikališkąjį An- 
pgliakasių Federacijos spar
nų,; atsižadėjo angliakasių 
reikalų.”

Tš to’ galima spėti, kad di
delė ^Anglijos darbininkų 
didžiųnta -ištikro nenorėjo 
revoliucijos—pamatinių per- 
’versmių valstybėje daryti, 
įfaet raudonasis gaivalas tą 
■progą manė- sunaudoti revo- 

‘ sukelti. Tų savo 
kimų parodė konferen- 

osej įr tvarkesnysis darbi
au/elementas negalėjo su 

laudcnuoju gaivalu susitai-

reikalams.
L. Piliečių Sųjunga iš

dygo ant griuvėsių garsaus 
Bostono Nuterioto Komite
to. Šitasai komitetas buvo 
sumanytas tų, kurie nepa
sitenkino esamais fondais, 
ypač Tautos Fondu. Girdi 
iš< Tautos . Fondan suplau
kiamų aukų eina raštinės už
laikymui, atskiriama dalis į 
Geležinį Fondų ir tt. Tad 
girdi sutverkime vienam 
mėnesiui komitetų ir visas 
aukas siusime Lietuvos pre
zidento vardu. Ir išėjo tas, 
kad nei pusės surinktų Nu
terioto Komiteto aukų ne
nuėjo Lietuvon.

Nuteriotu Piliečiu Saįun-- 
ga “bytina” buvusį Nute- 
riotą Komitetą.

Nuteriotu Piliečių Są
jungų laukia Nuteriotu 
Draugų Komiteto likimas. 
Bet steigėjai tos Sąjungos 
nujautė jos likimų ir todėl 
jos pirmininku išrinko gra- 
borių.

f ias tolyn vis aiškyn pasau
lis mato.

Gali sau plieno karaliai 
užkietėti kaip plienas; yra 
pa j ėgij, kurios ir plieną su
minkština; Žmoniškumas ir 
teisybė turi galutinai imti 
viršų. Galima nugalėti net 
ir Lenino atkaklų genijų, y- 
pač kada šis metasi į kovų 
prieš gamtos dėsnius; bet 
pasaulyje dar nebuvo pajė
gos, kuri Teisybę nugalėtų. 
Daugelis darbadavių šian
dien bijosi darbininkų teisy
bės laimėjimo. Bet kada ji 
laimės, su ja ir jų, darba
davių laimėjimas prasidės. 
Kiekviename žmoguje vei
kia dvejopos pajėgos: gero
sios ir blogosios. Darbinin-

‘Jj-*

dąi’ gal pabijojo, kad 
bireli ūl. kilus nekiltų revo- 
liucij*a,' atsižadėjo generalio 

Hd.;
į. Ndrs4iežinia, kų darbi- 

okai būt laimėję generaliu 
Iru, bet kad jie daug 

aląįmėjo netekę vienybės, 
ii aišku, kaip diena. O tą 

^darbininkų . vienybę . suardė 
raudonieji.

Z. ,

PADARE 
NESMAGUMU.

Esame patėmiję, jog Tri- 
mitas, Lietuvos Šaulių orga
nas, iš LDS. Kalendoriaus 
persispauzdino J^K. eiles 
Laisvės Slopintojai ir nepa
rašė, kaip tai teisingai yra 
priimta daryti, iš kur pa
ėmė. Be šitokios pastabos 
rokuojasi, autorius tam lai
kraščiui raštų yra prisiun
tęs. Štai “Amerikos- Lietu
vis’’ num. 15 besąs persi- 
spauzdinęs minėtas eiles ir. 
parašęs, kad tai iš Trimitą. 
Be abe j onės ‘ ‘ Amerikos 
Lietuvio” redaktorius jau
čiasi sutrepninęs laikraštį.

r     ■ —

Į KARDINOLO 
GIBBONSO VIETĄ.

Rymas. — Iš Vatikano 
ratelių sužinota, kad į a. a. 
Baltimorės kardinolo Gib- 
bonso vietą pienuojama pa
skirti St. Louis’o arei vysku
pų Glennoną.

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ.

“DARBININKO” ADMINIS
TRACIJA nuo pirmos dienos ba
landžio siunčia pinigus į Lietu1 
sulig dienos kurso. Tad, kuriu 
norite, kad Jūsų, giminės, tėvai 
arba-broliai gautų siunčiamus pi
nigus greit ir tiek, kiek jiems pri
klauso, tai siųskite per “Darbi
ninko” Administracijų,

Čekį arba “money order” išpir- 
kit-o vardu . . ’< •

“DARBININKAS/ ’
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.

priverčia tarties ir valdžių 
ir darbadavius. * Kada Ame
rikoje ims viršų mintis pa
žangesnių darbininkų vadų, 
kada jie čia suorganizuos ir 
išaugins politinę darbininkų 
pajėgą, tada ir darbadaviai 
nustos , svajoję apie unijų 
griovimą, kaip nustojo a- 
pie tai svajoję Anglijos dar
badaviai.

Washingtono Kongrese, 
rodos, nesiranda nei vieno 
darbininkų atstovo. Visi 
nusiųsti tenai kapitalistų. 
Keista, kad nesiranda tenai 
ir darbo prieteliu, kuriuos 
remti liepė Gompersas. Tik
rų sau prieteliu darbininkai 
susiras tada, kada visi aiš
kiai žinos, už ką .balsuoja, 
kada bus gerai susiorgani
zavę. (Pirmiausia, kada 
nustos balsuoti už kapitalis
tų kontroliuojamas parti
jas). Anglijoj Darbo Pajx 
tija yra beveik stipriausia 
politinė pajėga, šalyje ne 
dėlto, kad tenai darbinin
kai būtų ieškoję sau priete- 
lių tarp kapitalistinių par
tijų žmonių, bet dėlto, kad 
balsavo ir rinko tik Darbo 
Partijos žmones, 
turės būti ir čia. Taigi—

1) visųpirma, 
kams visiems reikėtų prigu
lėti prie savo darbo unijų; 
kur jų dar nėra tokias suda
ryti. Šiais bedarbių laikais 
— gali būti sunkoka su Uni
jos mokesniais, bet darbi
ninkai turėtų iš paskutinės 
tesėti ir ištesėti prie savo u- 
nijų, atsimenant, kad su li
nija visa jo, kaipo darbi
ninko žmogaus — ateitis. 
Už vis labiau reikėtų vengti 
pasirašymo su unijų atsiža
dėjimu. Argi protinga sau 
nerti kilpą ant kaklo ? Dar
badaviai nesiskaito su dar
bininkais, su jais nesitaria, 
imi jas smaugia, algas nu
muša — tik dėlto, kad ma- 

' to, jog darbininkų tarpe ne-

CAMBRIDGE, MASS.
Smarkiai Rengiasi Prie

L. D. S. Spaudos 
Savaites.

LDS. 8 kp. savo susirin
kime nutarė smarkiai pasi
darbuoti spaudos platini- 
-n>e.

Išrinko skaitlingų komisi
jų, kurios užduotis sutrauk
ti visus veikėjus prie to dar
bo ir neaplenkti nė vieno lie
tuvio bei lietuvaitės nepara
ginus užsirašyti laikraštį ar
ba nusipirkti naudingų kny
gių.

Nutarta rengti keletu va
karų su programų ir kviesti 
žymius kalbėtojus, kurie pa
aiškintų spaudos svarbų.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. pradės Spau

dos Savaitę nuo gegužės 1 d. 
Dabar organizuoja geriau
sias pajėgas ir kaip jau už
klups vietos gyventojus, tai 
visos Amerikos lietuvių, ko- 
lionijos lietuvius nustebins.

Montelliečiai jau nuo sė
liai pasižymėjo darbštumu. 
Pas juos ir yra kam veikti. 
Reikia žinoti, kad čia gy
vena mūsų didžiųjų organi
zacijų pirmininkai ir įjuos 
visų Amerikos lietuvių akys 
nukreiptos.

SltVER CREEK, PA.

Nauja, bet gyva LDS. 87 kp. 

smarkiai rengiasi prie 

Spaudos Savaitės.
Toji kuopelė suorganizuo

ta gerb. A. Kazio iš 8 narių 
sausio 23 d., o šiandiena jau 
yra 23 pilni nariai smar
kiai darbuojasi, kad Spau
dos Savaitė išeitų su pil
niausiu pasisekimu.

BĖVIELINIS TELEFO
NAS* TĄRP VOKIE
TIJOS IR ISPANI

JOS.

Madrid. — Tarp Nauen 
ir Madrido prasidėjo regule- 
riai susinėsimai bevieliniu 
telefonu. Nauen yra Vo
kietijos bevielmio telegrafo 
stotis. Tarp Madrido 
Nailono yra 1.175.

*

NORWOOD, MASS.
L. D. S. Spaudos Savaitė 

Įvyks.
LDS. 3 kuopa tikisi, kad 

šių metų Spaudos Savaitė 
nusiseks. Nors šioje kolio- 
nijoje siaučia didelė bedar
bė ir didžiuma gyventojų y- 
ra vargingame padėjime, 
bet tas gal dar geriau para
gins remti gerų darbininkiš
kų spaudų ir spiestis į dar
bininkiškas organizacijas.

Išrinkta darbšti komisija
t

Girdžiame nuo kitų kad 
rengiasi ir kitos LDS. kuo
pos ir apskričiai, bet Cen
tras neturi tikrų žinių ir nie
ko negali pranešti kas vei-. 
kiama. Tad prašome siųsti 
kogreičiausia žinutes į Cen
trų apie Spaudos Savaitę.

UŽĖJO ŠALTAS ORAS.
Chicago. — Wisconsino, 

Nebraskos ir Dlinois valsti
jose užėjo šaltas oras. Kai- 
kuriose vietose gerokai sni
go/.

“DARBININKO” KNYGYNE
Galima Gaut Sekančių Dainų:

VIENAS ŽODIS NE ŠNEKA (chorui) .................. .’...................45c.
UŽMIGO ŽEME (chorui) ..........   35c.
DARBININKO DAINA (chorui)’......... . ...........................t.........60c.
BLAIVININKŲ HIMNAS (chorui) ...........................................^,40c.
KAIf RAIBA PAUKŠTUTE (solo) ............................................$1.00
LIGHO (latviška, solut) ..................................  15c.
Aš ĮSIVTLKCIAU ČIGONO RUBA (duetui) ........  $1.00
SĄSIUVINIS DAINŲ (chorui)......................................................25c.
ILGU ILGU MAN ANT SVIETO (chorui) ................................ 60c.
ATSISVEIKINIMAS SU GIRIA (chorui) .................................75c.
JOJAU DIENA (solo) ................................... ..60c.
SAULELE RAUDONA (solo)  ................................ . .  ...... 25c.
UŽ ŠILINGELĮ (solo) ................................................................. ,..30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ (solo) ....... ......................20c.
VAI Aš PAKIRSČIAU (solo) A..'.............. ....................'...........20c.
VYČIŲ HIMNAS (chorui) ..........................    25c.
MEILE UŽDEGTA KRUTINĘ (solo) ..........................................65c.
GRAŽI ČIA GIRUŽE ^(solo) .................. i...................    50c.
AK MYLIU TAVE (solo) ....■*»••: • • • • *• • • • • \. • 7s>c*
VISUOMET ŠIRDIS SURAKINTA (solo) ...i..........  60c.
MUZIKOS AIDAS. I dalis (pljano solo) ........................ .......40c.
V YTAilTO-MAR ŠAS (pi Janui) ..................... . . . .  i  ...............   25c.
NE DĖL TAVUS Aš MERGELE (solo) ....................... ,.50c.
SUNKU MAN dYVENTI (solo) .... *........................  ?...60ė.
SKYNIAU SKYNIMĖLĮ (solo) «•••> ••••
DOVANOJO. Dzūkiška, (solo) ................. f.. . ................. 15c.
MEILŲ (solo) ........................   * • o- ■*•»•••- '••»••• 40ct
ŠIŲ NAKCIALY. Dzūkiška, (solo) ....................... .................
LIETUVOS HIMNAS (pijanui) ................................................... 25e..

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo antrašu:

‘‘DARBININKAS” 
366Broadway, Boston 27, Mass.ir
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j1 Iš visur girdėtis apie bedarbęir 
algų numušinčjimą., To neišven
gė ir Šis miestelis. Audeklines ir 

į kitos dirbtuvėlės numušė po 221 
nuoš. gruodžio mėnesyje. Gi da
bar numušė po 20 nuoš ir čevery- 
kų dirbtuvės. Po algų, numažini- 

; mo darbai pradėjo biškį geriau ei* 
“ii, bet ne pilnai gerai. 4*Kitos 
.dirbtuvės eina pašto vinėdamospo 
kelias dienąs, kitos numažina dar
bininkų skaitlių ir t. p.; bet ne
kurtos dirba ir pilną laiką. Dar- 
bą~ gauti nėra^taip lengva.

Per gavėnią viešo lietuvių vei
kimo kaip ir nebuvo. Tik mūsų 
laisvieji * ‘pasižymėjo ’ * tuomi, kad 
beveik kas subatą renge šokius. It 
tas patarles vokietys, kad pelny
čio je neturėdamas mėsos ,tai/nors 
žvakės galiuką pagrauždavo, kad 
savo “šviesą” sustipimti. Taip ir 
mūsų palaidieji, nors ir neturi sa
vo pusėje merginų, tai nors vie
ni patys susiėję pasižargstydavo.

Pasibaigus gavėniai, prasidėjo 
ir įvairių pramogų rengimas. Štai 
bal. 9 d. įvyko T. F. 99 sk. pa
rengtas vakaras, ant kurio buvo 
prisirinkę apie 100 žmonių. Susi
rinkusieji smagiai linksminosi. 
Tarpe buvo išpildytas ir gana gra
žus programelis. Vakaro vedėja 
M. Dailydaitė trumpai paaiškino 
šio vakaro tikslą. Tuomet vieti
nės dainininkės Z. Rifnaitė ir A. 
Petrošaitė gražiai padainavo “Bi- 
•uta’ ’ ir “ Močiutė mano. ’f Z. Ri- 
į aite padainavo solo “Kur baku- 

amanota.” Po to vėl Z. Ri-
. I ir N. Mikštaš (kurs nesenai 

žo iš Philadelphijos) padai
navo duetą “Būk sveika jūra Bal
toji,” “Mielaširdystę” ir ant ga
lo “Spragilų dainą.” Šios daine
lės labai patiko, nes šaukė atkar
toti. Visoms dainoms pianu pri
tarė M. Pranckaitė, kuri nors jau
na, bet mikliai valdo,pianą. Po 
programai tęsės šokiai. Publika 
vakaru buvo patenkinta. Pelno 
skyriui liko $20.75.

Ųeikia priminti, kad viršminė- 
tąst skyrius turi paėmęs ir moki
na'®-, teatrą “Gyvenimo Verpete,” 
kurį mano sulošti gegužės mene
syje.

Taip-gi L. R. Kr. R. skyrius 
rengia “Vargšų balių” ant 23 d. 
bal. Kas ant to baliaus ateis pra
sčiau apsirėdęs, tas gaus dovaną.

žmogelis.

IMKITE įfUO JŲ.
A

—Kelios savaites tam atgal 
gavome sekantį laiškų iš 
Eranklin Mine, Mich.: “Šir- 
a,ai dekaVoju už jfisų gy- 

es. Per daugelį metų aš 
sirgau ir jau buvau nustojęs 
vilties atgauti savo sveikatų. 
Tačiau kai tik prade j au var
totu Trįnerįo. Kaptųjį "^ynų, 
tuojaus pajutau, .kad Šita 
gyduolė yra kaip kartas man 
pagelbinga ir1 dabai' aš esu 
umatizmas per 10 metu, 
taip-gi atsikratė tų kanky
nių išnaudojus tiktai pustre
čios bonkos- Trineįio Lini- 
mento. Todėl aš rekomen
duoju Trinerio gyduoles 
kiekvienam. Jūsų Philip 
Copp/’ Štai jums faktai— 
jei ireikalingi patikėtinų gy
duolių imkite patarimų šitų 
dviejų ligonių? kurie dabar 
yra geriausioj sveikatoj ir 
karštai pataria jums tų kas 
jiems taip stebėtinai pagel
bėjo. Trinerio Kartusis Vy
nas’neturi sau lygaus vaisto 
vidurių suirimo atsitikime, 
kaip blogas apetitas, vidurių 
užkietėjimas, galvos skaudė
jimas, abelnas silpnumas ir 
tt. ir Trinerio Linimentas y- 
ra puikia gyduole nuo reu
matizmo, neuralgijos, strė
nų skaudėjimo, nikstelėji- 
mų, ištinimų ir tt. Tačiaus 
reikalaukite pas savo aptie- 
corių ar vaistų pardavėjų 
iktai Trinerio gyduolių ir 
nepriimkite jokių pamėg
džiojimų. Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash- 
and Avė., Chicago, UI.
• (Apgarsinimas)

VMUioJ Lot ošėjus u dieną bai
siai pūgai ir audroms, furčjo lilc- 
tiri atidėta ant miliutas dienos. 
Ši pramoga bus* paskutinė šios 
Žiemos sezone. . < '
*BaL 8 d. buvo LDS.: kuopos su

sirinkimas^ kur tarp kitko nutar
ta rengti Spaudas Sayaitįfsusidč-

K ' • H {dauguma.
imu minuiui Darbai t&i Tissi sumažėjo, ut vfl|t nULUnUUvCi | Icukraunea noro ir apkarpė mokea-

\....... Uiti, ule vis da dirba. Tik iš Jęitur
" . . jTTri atvažiavusiam sunku gauti darbą,

programą pripuolė Vincui Lušiui, 0 vagyščių, žulikyščių taip pra- 
bet ^susirgus pasekmei j j ririusItoml nak- _
Wy de Jonas Dumčius^ Pape e|yeg dykus. Kur-gi tie dė- jus bendrai su kitomis kuopomis. 
embutaiMauna, merginą turęjo dSg del tokių dal^ ~ ‘ *“ ‘ ‘ ‘ “
gal sunkiausią užduotį atlikti se- Į f
uos Baltruvienės rolę, bet ir ta iš-1 
pirito iŠ savo užduoties pasekmių- į ' ’ ' ,
gai- Ponas černauskas lyginai k M T
kai# ir jo pattuerfs A, Luais rolM . a.
je žydų pagava daug rankų jriojM ® & vietinėje L. Salėje L- 
mų. p. & 14-ta kuopa buvo surengus

Publikos buvo netoli pilna pą-1 prakalbas. Kalbėjo J* B. Šaliū- 
tapiijnė svetainė ir patėmyta nei nas aPie <arbihmkų būvį ir sąly- 
keliolika iŠ’ svetimų kolionjjų. gas, taip-gi kokiomis priemonėmis 
Užbaigta Lietuvos himnu,'kurį su- | ir bMais gerųiti,

• * ‘ ‘ ‘ “■ I Publikos prisirinko nedaugiau-
| šiai, mat malonus pavasario vėją- 
|Iis traukti traukė darbininko šir- 
Idį prie savęs. J. Šaliunas dažna? 
Į čia atsilanko ir vis kas kartą ran- 
|da gilesnę?ir malonesnę jižuojau- 
|tą vietinių lietuvių darbininkų 
Į širdyse. Prisirašė keletas naujų 
I prie LDS. Patenkinti išsiskirs- 
Į te.
I Vakare vietine Moterų Sąjun
gos kuopa buvo užsikvietusi Bro- 

loklyno aktorius, kurie gana sėk
mingai sulošė “Kalvio Duktė.” 
Lošimas žiūrėtojuose padarė ma
lonų • įspūdį. Pertraukoje vienas 
iŠ aktorių išlindęs į publiką pa
garsino kad kitą sekmadienį bū
sią šioj pat salėj sulošta du labai 
puikūs, juokingi veikaliukai, kur 

Į kas geresni už šitą. Bet neįJffl’sa^ 
kė kas tą vakarą rengia ir kokiai 
naudai, bet čia pat buvo dalina
mi apgarsinimai garsintojo vaka
ro, kurie sake, jog tai rengia san- 
darieeių vietinė kuopa. Mat Bro- 
oklyno artistai ant tiek pažangūs, 
kad sugebi tarnauti dviem po
nam.

5 d .balandžio įvyko L. A. B-vės 
Nevvarko kuopos susirinkimas. 
Tarp kitų svarstymų ir tarimų iš
duota raportas Seimo rinktos B- 
vės raštinės knygų peržiūrėjimui 
komisijos, kuriame paaiškėjo, kad 
jau su B-vės “ jagamastimis” pri-' 
eita prie šiokios tokios sutarties. 
Įeisią į direktorijatą seimo rinkti 
direktoriai, taip-gi pažadėję ir 
knygų peržiūrėjimo komisiją leis
ti knygas peržiūręti. Susirinki
me dalyvavo daug šėrininkų net 
ir iš artimųjų kolonijų. Visų

giedojo vietinis jaunimo maišytas 
choras padedant visai publikai.
< Buvęs ant perstatymo.

’ * * • • .
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Našlaitis,

'Tam darbui, išrinkta komisija iš 
J. Šikšniaus, P. Vileikio ir M. Mi
kalausko. Visi darbininkai gera
me ūpenoęs ir blogi laikai siau
čia.

5 : P. šapas.
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ėlMus, riiripią. ptsril- 
tikrihklt^ *r giU- 

I nąte tikrąjį 
Į ro vaizb*icnklią. 
Į joidąkitųmpriira- 

Icįtė, kaipo netikrą !r 
ncUiėStMi eufebri- 
kuotą. .

o
I r. AD. MICHTIM * CA, .

Brūkly., Yerk 
I ’ ♦

Dr. Richterio Galingas
Pain-ExpellcriB j 

yra naudojamas, su- | 
viršum, per 50 metų, | 
beveik visose pašau- Į 
lio valstybėse. | 

, Nuo teumatišlcų I 
skausmą, ncitralgi- Į 
jos, apšlubimo, nik- | 
sterėjimo, raumenų 

. nuvarginimo ir grei- 
tam. pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
Šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- | 
jamą'lpagalbą,
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i . ;’ AKSONIA, OOOT.

’ Kovo 19 d. š, m. buvo pavyz
dingos-varduves Juozo Černiaus
ko-. Susirinkę svečiai belinl^čda; 
ini draugui Juozui Černauskui ge
ros kloties jo vardo dieno j ir atei
ty, nepamiršo ir Lietuvos, Tam 
tikslui ant vietos suaukuota se
kančiai:

Juozas Černiauskas — 5.00.
Po 2.d0:1 P. Kanapeckas ir J. 

Grinius.
Po $1.00: A. Dubiiiskas, V. 

Kondrotas, A. Stašaitis, P. Babo- 
nas, K. J. Navakauskas, A. Bara
nauskas, T. Jauga, J. Mileris, J. 
Vaitkeviiča, S. Buinauskas, O. 
Beržinienė, P .iBeliauskas, A. Ur- 
belis, J. Juskis 80c.

Po 50c.: S. Marinta, P. Marlis, 
J. Mikolaitis, J. Kubilius, K. Ti- 
minskas, K. Veikša, A. Urbonas, 
J. Kantautas, K Joniška, P. Pra- 
kocki (baltgudis), J. Marčiulio- 
"nh^R. StoneviČienė, D. Driscoll 
(amerikonas), -A. Gudžiūnas, A. 
Olesiok (baltgudis). Smulkesnių 
aukų $1.70. Viso $32.00.

Pinigai pasiųsti Lietuvos Gyni
mo Komitetui Kaunan 1,806 auk
sinai.

Mums lietuviams būtų linksma 
girdėti, daug tokių panašių var
duvių. Lai tas pavyzdis būna ki
tiems.

Aukautojam ačiū.

:
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PHILADĖLPHIA, PA. 
Kas Kaltas? »

Balandžio 7 d. 1921 įvyko 8 P. 
M. milžiniška paroda. Visą pro
gramą išpildė visos tautos. Lie
tuviai ir-gi parodoj, dalyvavo. 
Miesto Valdžia užkvietė visas tau
tas, tik kiek girdėt paliokų ne
kvietė. Paliokai išgirdę, jog jie 
— paliekami, bėgo siūlytis, tai 
žinoma, miesto valdžia priėmė. 
Bet ant rekordo Jei matšavimo 
paliokus sudėjo prie juodukų. Tai 
vėl buvo nepatenkinti. Vėl pra
šės, kad juos atskirtų nuo juodu
kų. Miesto valdžia išklausė pa-j 
liokų prašymą ir atstūmė visai at
gal, ko ne paskutiniais likos mar- 
Šavime. Paroda, kuri kaipo “ pa
iri jotiška,” tai nevalia jokios ki
tos vėliavos kaip tik Amerikos 
vėliava, kuri visą parodą tik ir 
bangavo pilnas Broad St. Bet 
paliokai panorėjo if savo vištą, 
nešti. Tuojaus likos užprotestuo
ta policijos. Tokiu būdu paliokai 
savo vištą, it žydelis Lietuvoj, 
nešė skverne. Lietuviai buvo už- 
cviesti laišku miesto valdžios ir 
rengėjų parodos. Bet negavo ge
rai prisirengti. Kas kaltas? Su
praskit visi. Užkvietimą pirmiau
sia apturėjo tautininkų vienas 
veikėjas daktaras S d. kovo. Tas 
aiškas likos perduotas negeres- 

niarn kitam šului. Tasai tą laišką 
sulaikė ligi 2 d. balandžio ir nie
kur niekam nepranešė. Kaip pa
matė angliškoj spaudoje, kad lie-1 griežtas nusistatymas prieš sava- 
tuviai dalyvaus, tai ėmė klausi- 
nėtis vienas kito net per telefonus 
kas tą parodą rengia. Pasirodė, 
<ad valdžia. TM tada jau ir už- 
kvietimo ant parodos laiškas pa
sirodė eikštėn. Taj-gi ir pasiro
dė kas kaltas, — tautininkai. Pas 
tautininkus laiškas sulaikytas li
gi tol kol jau nebuvo galima pil
nai prisirengti. Nebuvo galima 
draugijoms duoti ženklo užkvieti- 
nw, tik griebėmes visu smarku
mu prie darbo. Klebonas para
gino iš ambono. Tuojaus likos 
sušauktas komiteto mitingas. Po 
to mas-mitingas. Nutarta eiti, bet 
tokių buvo, kurie visai priešingi 
tai valdžios parodai. Tai-gi ma
tot visi, tautiniil^ai kišenėj laiš
ką nešiojo, nori vardą turėti, bet 
nenori nieko veikta. Jeigu ne ka
talikai, tai lietuvių parodoj nebū
tų buvę. Iš lietuvių pasidarbavo 
kun. Kaulakis, J. Pranckūnas, J. 
Merkelis, J. Poška. Tautininkų 
veikėjai žiopsojo, kai katalikai 
veikė.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.

J. J. K.

hd

•r
/ •

- ’ Ai ”■>*

; --------------------------- .. fĮ '

j-.. -....................................... ....................ir' n ąim BgmftMįaateMi .

LAIVAKORTĖS | LIETUVĄ U K LIETUVOS. 
Parduodu LAIVAKORTES j Lietuvą ant geriausių ir grei
čiausių laivų, už žemiausias kompanijų nustatytas kai
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. 
LAIVAKORTĖS KAINA IKI EITKŪNŲ.... Slfltt.nĮI 
Parūpinu pasportųs keliaujantiems į Lietuvą. * ’ ,
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn.
I D MIKAI AIKVAC 248 west foūrth street, Ji Di HlIKALAŲMAdi south boston mass.

■ ——------------------------------ r-  V KSBEttSMESKlI 1111111 ■iWlWriiįH 
POLISH1MERICAN NAVIGATION CORP.

Be Permainymo Laivą, Tiesiai i

D A N CI “LIEPOjy
GREITAS, DVI-ŠRIUBINIS, PASAŽIERINIS LAIVAS 

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO GEGUŽIO (MAY) 4 DIENĄ. 
Geri Kabinai. Pirmos Rūšies Valgis. 

3-ČIOS KLESOS 
$185. 
145,

A

r
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KAINOS: KABINAS
Iki Dancigo .......................... $150,
Iki Liepojaus ......................$165.

Su dadeliu $5. karės taksi

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,
Merycliff Academy 
Arlinghton Helgths, Mass.

IžD. — Leonas švagždis,
75 Silver St., So. Boston, Mass. 

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

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

MARŠALKA — Povilas LauČka,
61 Story St., So. Boston, Masi. 

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

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
antrą nedSldienJ mėnesio 1-g vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass.

KSu dadeliu $5, fcares taksu. A ;

C D DIPUADn P. PH Generaliai Pas&žieihliai Agentai I Di nlbtlAnU & UUi 29 Broadway, New Yotk ttty

k

ROCKFORD, ILL.
Jau ilgas laikas prabėgo kaip 

iš Roekfordo Labdarių Sąjungos 
pasirodė, ką, veikia. Čionais y- 
ra labai gražus būrelis, kurie pri
guli prie šios brangios organizaci
jos. Yra jame apie 60 narių.

Susirinkimai yra laikomi kas 
ketvirtą ketvergą mėnesio Šv. 
Elzbietos name 1505 S. Main gt. 
7:30 vai. vakare. Prašome visi) 
narių ateiti ant susirinkimų ir po 
naują narį atsivesti.

Korespondentas.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis 
yra užtektinai BAMBLNO 
jum abiem P

I

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo daugiaus!

f

Net ir mažyčiai žino, kad

BAMBINO
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes buti 
liuoBu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį? 
lengvai, tariaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už ?'r' 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labsrat*

F. AD. RICHTER & CO.
' 3rd Avenue & 35lh Sfrect, t of

rankiškus B-vės bosus ir kartu 
stoti už seimo išrinktuus direkto
rius. Po ilgokų pasikalbėjimų vi
si išsiskirstė Įdek ramesniu ūpu.

Balandžio 6 d. vietinės Y. Vy
čių kuopos pastangomis įvyko žy
mios prakalbos kurias sakė ką tik 
iš Romos atvažiavęs kun. Pov. 
Klikna. Jaunas energingas, didis 
tėvynainis visa širdžia atsidavęs 
krikščioniškojo jaunimo švieti
mui ir jo tobulinimui meilėje 
Dievo ir tėvynės. Stebėtinai iš
kalbus ir apsukrus. Dviejų va
landų gyviausia ir aiškiausia pra
kalba, jam lyg uogą pakąsti. To
kių maža dar mes amerikiečiai 
matome. Todėl dabai* naudokimės 
proga. Dieną kurioje jis atva
žiuoja į kolioniją privalom su
prasti jog tai yra nepaprastai iš- 
krlmįnga ir šventa. Jo prakalbo
je Romos aukštųjų universitetų 
studentų sušelpimui surinktos 
aukos. Vardai aukautojų virš 
dolerio: N. Narjauskas $10., B i 
Vaškevieiutė $5., K. Tamkus $5. 
Po $1.00: M. Mikalauskas, P. Bei
ta, J. Jaknys, A. Patapas, P. Ra
dzevičienė, O. Paliulionis, A. Stak- 
nys, J. Brazas, P. Matušaitis, J. 
Matulioniu, K. girdelis, V. Aimo- 
nas, V. Vaškas, O. Lukošiunienė, 
K. Tamošauskas, J .Jagminas, S. 
Areliunas, A. Dulionis, V. Paliu
lis, F. Rupainis, K. Krūmėnas. 
Su smulkiomis $55.25. Atėmus to 
vaakro išlaidas 7 dol., liks 48 dol. 
25c., kurie ir paduoti vietiniam 
T. Fondo sk. iždininkui J. Žemai
čiui, kuris perdavė Centram Vi
siems aukotojams širdingai ačiū! 
Gal kas pasakys, kad iš tiek daug 
susiririnkusiųjų mažai tesuaukuo- 
ta. Dalinai'taip atrodo, bet atsi
mink kad dabar Nevarke. iš de
šimties ypatų tik dvi ypatos te
dirba ir tai dar ne nuolatos.

24 d. balandžio parapijos salėje 
8 v. v. kampas New York avė. 
ir Adams St. L. Vyčių kuopa’rū
pestingai rengiasi scenoje persta
tyti 5 aktų dramą “IŠ MEILES,” 
kuri buvo prirengta scenaį 20 d.

EASTON, PA.
Eastono lietuvių dramatiškas 

ratelis lošė čionai pereitą nedėl- 
dienį (10 bal.) “PONAS ir MU- 

^ŽIKAI.” Lošimas visai pasisekė. 
Plirm negu prasidėjo drama, ma
ži ^trįkuėiai padainavo kelias dai
neles. Čion atsižymėjo maža mer
gaitė Bron^ Gusčių, dainelėj su 
šokiu. Grupė mažų mergaičių 
apšviesta magiška lempa darė 
tikrai fantastišką išvaizdą mėne
sienos dievaičių ir publika pasili
ko užžavėta. Už ši visiškai nau
ją mūsų scenoje vaizdelį kreditas 
priguli niūsų vargonininkei pane
lei Mitruliiltei Taipo-gi ir DIE
DUKAS su BOBUTE padarė gra
ži) įspūdį ant susirinkusių.

Bet einame prie pat dramos. 
Sakysim, buvo tai labai drąsus už
simojimas iš pusės vietinio dra
matiško ratelio sulošti taip rimtą 
Gužučio dramą, kokia yra “Po
nas ir Mužikai,” nes katalikiško 
jaunimo Eastone labai mažai — 
juos dar vis laiko savo vergijoj 
socijalistai. Tačiaus jų drąsus 
pasistengimas tapo apvainikuotas 
geromis pasekmėmis, nes savcK 
roles išpildė gerai. Birmą, vaini
ką visai netikėtai pagavo p. A- 
leknavieia ex-kareivis rolėje Ta
mošiaus. Antras iš eilės vainikas 
(nors jo negavo) priguli panelei 
V. Andriukaičiutei, kuri Onutės 
dalį išpildė su jausmu. Marcelė 
Ruškaitė rolėje Liudyt ės patiko 
visiems savo naturališkuųiu — 

. rodėsi jog matai prieš savę tikrą 
Lietuvos kaimo mergaitę. Jonas 
Luišis rolę Megerskio nudavė 
taip gerąi, jog Čion visi pastebė
jo jo dramatišką .talentą. Petras 
Pečiura rolėje Alaburdo, P. Klo
va Stonio ir Ženiuolis Stonio ber
no atliko savo užduotis be užme
timo*.

Parodoj dalyvavęs.

LIETUVOS ATSTĄTYMO BEN

DROVĖS ŠĖRININKAMS
SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
SO. BOSTON, MASS.

PRANEŠIMAS.

Direktorių susirinkime Balan
džio 5 d. 1921 m. L. A. B-vės Sek- 
reorius, A. B. Strimaitis, pranešė 
jogei pereitame šėrininkų suva
žiavime, Vasario 31 d. 1921 m. per 
klaidą buvo Direktorių užreikšta, 
jogei yra užtektinas balsų kvoru
mas, ir kad jam po tam balsus 
perskaičius, pasirodė kad iki kvo
rumo dar trūksta 2,170 balsų. Su
sirinkimas šitą užreiškimą patik
rino per ' buvusią balsų skaitymo 
Komisiją, ir rado ištikro kvoru
mo trūkimą. Tačiaus vadovaujan- 
ties momento svarba ir šėrininkų 
reikalavimais, Direktoriate tapo 
įnešta,’ paremta ir nutarta: Visa 
išrinktieji susivažiavime Direkto
riai į Direktoriafą užtvirtinami, ir 
visi knygų revizijos Komisijos na
riai, lygiai taip pat užtvirtinami, 
kaip ir visi susivažiavime padary
ti nutarimai priimtini, vadovau- 
janties jų pildymui. ’Šita rezoliu
cija skaitosi papildymu ir papla
tinimu rezoliucijos kuri buvo ke
letą Direktorių p'riimta Kovo 8 d. 
1921 m.

Direktorių parašai:
Gudaitis, A. B. Strimaitis, 

J. ĄmbraZieJus, A. K. Trečiokas, 
T. K. Račkauskas, J. O. Sirvydas, 
J. ir. Lutkauskas, Kun. N. Petkus.

Knygų peržiūrėjimo Komisiojs 
parašai:

✓

PIRAL — Antanas Kmitas, __
284 Fitth St, Boston 27, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrilionis, 
301 ią B’vvay, Boston 27, Mass. 

PROT. RAŠT. — Vincas Vaikšnorlus,
178 Bolton St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAšT. — Pranas Sinkevičius,
132 Bowen St, Boston 27, Mass. 

KASIERIUS — JurgL> Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. 

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 
dGidienJ kiekvieno mėnesio 3 vai. po 

tpletą šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass.

Skilvio Nedatekliai, Nervln 
gamas, Prastas Kraujas" 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynes iš deširtities musų ligų, keiltSjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro iiritg ir raudonį 
kraują, stiprius nervus ir tvirtiis vyrus ir motėrts.

Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusią, 
pavargusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatinė 
sprenžina kuri kontro
liuoja .musų sveikatą, 
smurtią ir musif laimę. 
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra Iįgusti, nėr**

Skįstas Vandėriirtls Kraujas, 
Prasta Citkuladja.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.z6th 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 Zalieckas,

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

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

sinius susirinkimus kas pirmą nedSl- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
TOashiugton St., Boston, Mass. 6-tą y. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na
rių su savim atsivesklt prie musą di
les prlrnšyti.

tNuga-Tone turi 
geležies kuris yri gėri*- 
usi* gyduolė žinotu* 
dėl padarymo tiritą 
raudono kraujtL nlm 
nieko kito geresnio dal 
išblyžkusitį, Silpną,

k

PHILADĖLPHIA, PA. 

Ai’ Vistu- Taip Kaip čia?
Sunku apmąstyti ir viską apsa

kyti apie mūsų lietuvius darbi
ninkus. Ką veikia lietuviai dar
bininkai? Mūsų kolonijos lietu
viai ant tiek apsileidę, jog tik ži
no šmeižtis vieni kitus. Po sun
kaus čielos savaitės darbo, žiūrėk 
pilni kliųbai, pilni skiepai. Jau 
eidamas gatve beveik suprasi, kur 
lietuviai gyvena, nes naminio skir
tini ėlio dvokas verčias iš skiepų. 
Mat retą kur namelį rasi kad ne
dirbtų patys “rnoon shine.” O 
prisitraukę naminės, negali susi- 
rokuoti. Visi dideli, visi gudrūs, 
jau neužkalbyk. Daugiau nieko 
negirdėsi tik vienas kitą kritikuo
ti. O jeigu kokiam naudingam 
tikslui surengi prakalbas, tai pir
mas žodis: “Ar aš durnas,.kad ei- 

I siu į prakalbas ? Ką niau tos pra-
Ig.no Bajonio rolė pagal'kalbos duos? Atsiprašau, ne vi-

. A

A

musu veikimą, musu link- * aencmiikM žnionta si* 
smuitią ir musif laimę, skystu, vandenihlU 
... . . krauju. Ji» taipogi

sutaiso Veikimą iirdla* 
kuri sutvarko cirkuli*-* 
ciją ir priduoda ži|fą« 
gaivinant) kraują ą 
kiekvieną organą 1* ratimfenl ilsante ktatufe* 
Nuga-Tone veikla ant Repėftą Ir IJinatą, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuoau 
praialindartiaa užkietajltną.

Musų Absoliutiškas 
GvararitĄvthias s » 

Nuga-Tone kainuoja ŠI.OB iiŽ b&ftką kurM ‘ 
užtenka visam mifaastai, ari*, ą '
bonkos už ?5.00. VartOHc Rugą-Tona per 
30 dienu, jfeim nebūsit užtanhtintt jsasife"- 
memia sugr*žinkit likusią ton kur pirkotaj 
jusu Pinigai bus tuoj atmoklti. 
neturesit nei vfeno cente hitĮfetinoi > Mee 
imame visą atsakomybe. #ĮūžltU *
užsakymą rriums Habaien. ir ątgaukit mm 
sveikatą, spėką Ir ' gyvumą. ’ Nuga-Tąn* 
parsiduoda fežefeyžurtojfe gerėja atUolieJe ifelt 
to įjačiu HlygU ir gvarąncŲoS.

•>»prisiųskit šitą kuToną šiandien

■ vingi, baugštus, nelink
smus ir nSra tinkantis sutikti gyveninio 
atsakomybes.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasapivie 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoto kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą, apsiejimą..

Skilvio 
nevirškinimas, 
dyspepsia, žoksij- 
imas,’ gasal-vidu- 
riuosc ir Žardu
ose, raugėjimas, 
rucštumas, n*» 
prumnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana»

Nedatekliai

-SV. JONO EV'. BL. PAT ALPINES 
DR-STflS VALDYBOS ADRESAI,

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

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

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

FIN. RAšT. — M. Karčiauskiene,
47 Vale St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A. Nąucižlunas,
. 16 Vtafield St., So. Bostop, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickus.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedčldienj 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
SvptainOj. '

jūsų pinifSl bus tuoj atrtiojcfti. Jų*

šus nevirškinimo nedatekliai yra papfaitat 
greitai pražallnaml vartojant Ži«* geras 
gyduoles Nuga-Tone. Jot 
miegą ir jatati kaip naujas žmogus.

•I
Natlo’nat Laboratory, L. 703, 537 S. DMrbiįm St., Chicago,

Ouodotini Tamstos:—Rasit Šičia {dėtą __ ........ už priiiųskit ttampali apmbkŽK*

__________bonką Nuga-Tone.
Vardas......'*..,,---------

OatvE ir No. arba R. F. D.,—..,.

peštas (City)
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Vladas Lazdynas,
Barbora T’«SkeričiutC, 

F.'živatas.
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Knygų. užsisakytoj ams 
“Darbininke’’ duodama Tai- 
kraSčių iš Lietuvos priedų.
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i LDS. OHIO IR “MICH.
APSKRIČIO KUOPŲ 

DOMAI.

Jau praeitą metą buvusia- 
-me LD&. Ohio ir Mich. aps- 
Jkričio suvažiavime liepos-3 

nutarta ir pavestą apskri
čio valdybai surengti marš
rutą. Valdyba laikytame 
susirinkime sausio 1 d. §. m. 
galutinai nutarė surengti 
prakalbų maršrutą. 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 buyo' dvi kolioniji, kur 
būtų, galima įsteigti LDS. 
kuopos, tai Alliance, Ohio ir 
Grand Rapids, Mieh.

Gavome ir kalbėtoją, ku
ris nurodys darbininku rei
kalus tikroje šviesoje.

Prakalbų maršrutas su
darytas šiaip:

Balandžio 23*cl. (subatoj)-— 
Akron, Ohio.

Balandžio 24 d. (nedėlioj)— 
... Youngstown, Ohio.
/ Balandžio 25 'd. (pane.dėly) 

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

—Dayton, Ohio.
_ Balandžio 27 d. (seredoj)— 

Grand Rapids, Mich.
Balandžio 28 d. (ketverge)— 

Detroit, Mich.
Balandžio 29 d. (petnyčioj) 

—Cleveland, Ohio.
Tad kuopos pasirūpinki

te šias prakalbas savo kolio- 
nijoj gerai išgarsinti, kad 
sutraukus kodaugiausia dar
bininkų ir darbinhikių. A- 
part. to pasirūpinkite gerob 
amunicijos—literatūros, o y- 

’pac paskleiskite koplačiau- 
šia savo o’rgana “Darbiniu- 
bū’ ‘ ' k

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

■ LDS. kuopoms ir šiaip žy
mesniems veikėjams buvę 
išsiuntinėti laiškai prašant 
rengti prakalbas virš pami
nėtose dienose ir jeigu km 
tokio laiško nebūtumėte gą- 
vę? tai prašome pasidarbuo

sią'pasiremiant šiuo praneši
mu.
« Visais prakalbą rengimu 
reikalais kreipkitės pas L 
D. S. Oliio ir Mieh. apskri
do raštininką

Jurgi Kuzą, 
1419 E. 25tJi St..

Cleveland, Ohio.

CAMBRLDGE, MASS. 
Svarbus Pranešimas,

Jau visiems yra žinomi, kad 
nno balandžio 17 dienos, iki gegu
žes 1 d. š/m. pa- visas Amerikos 
iietuvią kolonijai, bus rengiama 
JjDS. Spaudos Platinimo Savaites, 
Per ta laiką bus platinama kata
likiška literatūra, prirašinėjami 
nauji nariai prie LDS. kp. ga
vimas naują skaiiytoją “Darbf- 
rinkuū* 
ę Dėl pasidarbavimo ir atsiekime 
šio tikslo, per buvusį LDS. 8-tos 
<p. bertaininį 'susirinkimą balan
džio 12 d. išrinkome šias ypatas- 

. darbininkus: ,V. Jakas, V. Jone- 
• liūnas, K Rudaitis, Ar Žaveekas, 
P, Kisielius ir V. Širka. • šie as
menys eis per šlubas užrašinOda- 
mi katalikiškus laikraščius, lan
kysis ant pramogą ir stengsis į- 
vairiais būdais kuodaugiausia pri
rašyti naują “Darbininkui” skai- 
yto-ją ir LDS. narių. Tai-gi da

bar yra puiki proga S-įsiems pa
tapti LDS. nariais ir “Darb.” 
diaitytojais.

Temykite.
Visus perskaitytus katalikiškus 

aikrašeuis ir knygas nemeskite j 
'.alį, nenaikinkite, bet atneškite į 
bažnytinę svetainę. Iš čia jie bus 
‘uojaus siunčiami į Lietuvą dėl 
cariuomenčs ir knygyną ir t. p. 
jietuvos žmones yra ištroškę ži- 
tią ir jie skaito su džiaugsmu A- 
nerikos laikraščius kad ir nehe- 
laujus. Tuorn dalyku rūpintis 
.DS, 8 kp. per susirinkimą bal. 
'2 d. išrinko. komitetą iš šią y- 
>atą: A’. Sirka, P. Kisielius, O. 
iimbolaitč, A. Vineiunas, I. Šut
ais ir V. Jakas. Jų ir bus užduo- 
is pasiusti visus surinktus laik- 
•aščius ii- knygas j Lietuvą.

Tad-gi visą siuntiniui literatū-
•ą atneški!e i bažnytinę salę arba šia 15 Vai. ' 
uriduokite LDS. nariams ar iš- 
•inktą.jai komisijai.

Visą žiniai.
Balandžio 17 dieną š. m. vakare 

bažnytinėj saloj įvyks gražus 
Koncertas LDS. S-tos kuopos. Tai 
uis atidarymas LDS. Spaudos 
savaitės. Vakaras bus labai mar
gas. susidės iš dainų, solięi, niu- 
ikos ir l->šiiuij. Bus suloštas pili
ms veikalas “Vienuolio Dlspu- 
as.” Taip-gi dainuos Bažnytinis 
‘boras. Per ši vakarą bus plati- 
ir.r.ia katalikiška Iii e ra t ura - ir 
n-irašomi nauji nariai prie LDS. 
mopos. Tai gi kviečiame visus 
;ts’.lank\ti ant šios pramogos ko- 
;kait lingiausiai.

F. Janiūnas, kp. rast.
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“DABBINIUKAS”
' . 8 PUSLAPIŲ.

Nuo balandžio 15 d. š. m. 
‘ ‘ Darbininkas ’ ’ išeis subato- 
mis 8 puslapių. •

Jau nuo šenai buvo pagei
daujama leisti “Darbinin
ką” 8 pusi., 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. 
Dabar Kas Kita.

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

i

gauti popierd tiek kiek rei
kalinga.

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

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

Tad į Darbą Visi!

DABAR T DARBĄ.

Taip-gi kainos ant popie- 
ro žymiai nupuolė ir galima

Suraskime bent 10,000 
naują skaityt ojų 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 jų vardus pa
skelbsime vėliau.

“Darbininko” adminis
tracija tiems, kurie pasi
darbavo ir tiems, kurie užsi
rašė pasiuntė dovanų $1,00 
vertės knygų.

Raginkite savo draugus ir 
pažįstamus užsirašyti laik
raštį “Darbininką.” Užra
šykite laikraštį “Darbinin
ką” į Lietuvą savo gimi
nėms ir pažįstamiems ir at
naujinkite savo prenumera
tą.

Siųsdafni prenumeratą 
pažymėkite kokias knygas 
pasirinkote ir kur jas nori
te pasiųsti. >

*
20 Iiinęolii St,, Brighton, Mass. 
Prasid&s 2-rą vai. po pietų.

Tai-gį Jmeeiame visus 
Brolius ir Sesutes ant minė
tų prakalbų, nes yra už
kviesti geri kalbėtojai. Prie 
tam bus ir deklemacijų. 
Grieš Cambridge’io lietuvių 
benaą. Tekių prakalbų dar 
nėra buvę Brightone.

Tą dieną galėsite įstoti 
prie Draugystės UŽ PUSĘ 
ĮSTOJIMO. ■

Šv. Mišios “atsibus 24 d. 
balandžio 9 valandą ryte 
Cambridgiaus lietuvių baž
nyčioj. ’ Meldžiame susi
rinkt b'ažnytinėn svetainėn 
S' valandą ryte, Už nepribu- 
vimą nariai bus baudžiami.

Šv. Jurgio Dr-jos Valdyba

v

18-TAS METINIS BAUUS
... . R engi

Gedemino Lietuvių tHtėsų 

to&gysS ’ • 
JBOSTON, MĄSS.

BALAIĮDŽIO U D„ 1921
LIETUVIŲ SAL&T, ’ 
Kampas E ir Silver Sts., 

South Boston, Mass,

Prasidės 7:30 vai. vakari} 
ir tęsis iki vėlai naktį.

Gerbiamoji publika, vieti
niai ir iš apielinkės, atsilan
kykite visi, nes balius bus 
vienas iš puikiausių, muzi
kantai vieni iš geriausių. 
Valgyti gausite gardžiai, iš
sigerti saldžiai. •
Įžanga pigi :

vyrams 50c. moterims 35c.
Tai-gi, nepraleiskite pro

gos! 3 '
Kviečia G. L. U. Dr-jos

Komitetas.

i!

»

Generalini Agentui CENTRAJLEJ ir RYTINĖJ EUROPOJ.
.............. .NORTH GERMAN LLOYD................

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

Žemiau talpiname 
knygų pasirinkimui.

surašą

ii NEW YORKO, TIESIAI į 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia tiesiai l LIEPOJŲ per Dancigu. Tiesus persimai- 
* nymas nuo laivo ant laivo.

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

Atsišauki! 90 STATĖ St., Bostn. Arba pas vietini agentų.

I 
>•- p r

ira

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių Naujosio> 

Anglijos apskričio 11-tat 
susivažiavimas ivvks balau-4. 4

džio 24 d. 1 vai. po pietų Vy
čių kambariuose 36(> Broad- 
way, So. Boston, Massr*De 
legatai atvažiavusieji, trū
kiais imkit strytkarius Cit) 
Point ir tiesiog atveš iki 
“Darbininko” namo 36b 

• Broadway. Čia išlipti. Šk 
susivažiavimas vra metinis 
bus renkama nauja valdyba 

"ateinantiems metams. Taip
gi bus raportai išduoti iŠ 
veikimo visą kuopų ir ku
rios kuopos dar neatsilygi 
not į apskritį mokant po 5c 
Hilo nario galėsite atsiteisti 
'Meldžiame visų kuopų pri 

' siųsti delegatus su gerais į 
nešimais, idant šis šusivn 
žiavimas atneštą naudą mū 
sų brangiai organizacijai. 
Meldžiame ’ visų delegatą 

-pribūti paskirtu laiku, idant 
įgalėtume’ bižbriežtą darbą 

gerai ir naudingai atlikti.
Z. (rurkliute,

Apskr. Vice-Pinn.

Naujosios Anglijos L. D. 
4, - apskritys yra nutaręs 
engti gegužinę.' V. Kudir

ka, gegužinės rengimo ko- 
nisijos narys, pranešė, kad 
laužas jau paimtas Nor- 
voode prie Dean St. ant ge
gužio 30 d.

Tad dabar visos Naujo
sios Anglijos LDS. kuopos 
iradėkite rengtis, kad ta
ne piknike žmonių būtu ne- 
uskaitomos minios.

Jonits Glincckis.

Pamėginkite naujo— —

RtiffJes
Su užregistruotu vaisbaženkliu Suv. Valst.

> Pateutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušąn- 

čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauką sutaisytojas, kuris

L

I

t

riMct paaa
Ų .5 PATfMTCJiV Al Q. •• 

r ’ 4 . t
1.6? ” I •

k l»ROMort.s ■ ~ 
nmfŲY.'iCALP.

\ * * ■. v ,■
p>i 'i, « ♦ \
i: jcotfrtNTr.mum

* * * • •
i? y-Jį- .į-,

•F.AA.TRICHTER&.CO
, ljUM1 TFRMINAl filUCA

fUROOKLYN/

patiks kad. 
ir gaėniau- 
eiaiypatai.

❖ 
Aptieko36 
parsiduoda, 
po 65 o. arba 
atsiųskite 
75c.’, tad ' 
atsiusime' 
per pastę 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

O- 
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais-, 
bažąnklls*

MEDICINOS DAKTARAS. Teatralis veikalas 
50c. MEILE. Poema ..............................................

$2.50MEI14£S PASLAPTYS. Teatrališkas veikalas 
.15c MELSK ĮMES. Graži maldą knygelė ..........

.............^0c.MOTERYSTE m ŠEIMYNA .......................... 
Graži maldų knygelė.........". ’$i.5oMOTERYSTES ^ESUARDOMYBfi ...............

Apysaka, tinkanti juunlinui pasiskąi- MUSŲ TIKĖJIMAS. Paaiškinimai apie tikėjimo tiesas 50c. 
........................... ... 15cNAUJOJI ZELANDIJA ..................................................15c 

NEKALTYBE...................................................................25c
10c. PASAKOS ĮVAIRIOS ...............\..................................25c
15c. PATARLES...................................................................... 35c
15c. PAŽINKIME SOCIJALIZMA .........................................10c

.......... 5e PERGYVENTOS VALANDOS ..................... 00c 
.............50c. PETRIUKAS. Apysaka^................................................15e 
........ 10c.BRADINE ARITMETIKA’............................................ 35c

.$1.5C 

.$1.81 

.$2.0(i 

.$2.50 

.$3.50 

..25c 
,25c. RVMO fSATALIKŲ MOKSLAS ..................................... 25c
.1.00SALIUNAS.........................................................................5c
$1.2ijŠATRIJOS RAGANA ............   25c
.20cSCENOS ĮVAIRUMAI ....... .;............. ...45c

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI .............................. 45c
.‘10c ŠIŲ DIENŲ DAINELES ............................................... 15c
..5c.SOCIJ'ALIŽ3įAS IR KRIKŠČIONYBE ..........  10c
.25C.SODŽIONIŲ TEOLOGIJA ..........................  $1.00
..5cSUGRIAUTAS LIZDAS ............................................... 15c.
.10c.SULAUKĖ  ..........  ■............   ,25c.
.25cSURINKTOS DAINOS ........................................ 35c.
.35c SVAIGALŲ ĮTEKME Į ŽMOGŲ ..................................10c.
.10cSVARBUS KLAUSIMAI ............................................... 10c
.15c SVIETO PERĖJŪNAS ...................................................35c.
,50c.ŠVENTOJI ISTORIJA SENO IR b^AUJO ĮSTATYMO $1.00 

.................................. $1.00TABAKAS NUODAI .......................  10c. 
Moksliška knyga ... .75c.rAMOšIUS BESOTIS ........................  5c
...................................65cTIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. . ............. ,........... $100

ANT KELIŲ. 
ANT KELIŲ. 
ANT KELIŲ. 
ANT KELIŲ.

Graži apysaka. Smagi pasiskaityti........ ^l.ro^LKIM
25c, PULKIM
15c PULĮvIM
t5c. PULKIM
įoc PULKIM ANT KELIŲ.
20c. R^K^ SVEIKATON

Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 
MtilfĮų knyga 
Maldų knyga 

IR LAIMEN

20c 
15c 
45c 
40c 
50c

...10c

wlaalaal^|2CTiBalg»[*aiaa!aa!gaRaiaHleaW5aiqBI45aigaWBlaai<igJK

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
SURAŠĄS KNYGŲ

ALBUMAS. įvairių draugijų paveikslai .........
ALGIMANTAS. Graži istoriška apysaka .......
AMERIKA PIRTYJE.• Teatralis Veikalas.........
ANDERSONO PASAKOS .
AN1OLAS SARGAS.
ANTANUKAS.

lyti.........
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ. Gfažus veikalėlį pa

siskaitymui .... .......................................................
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Teatralis veikalas............
VPSAKIMELIAI................... .
ATSARGIAI SU UGNIMI .........
AUKSINIO OBOLIO ISTORIJA 
BAŽNYČIA IR MOKSLAS .......
BEN U U R.
BIUROKRATAI.........................................................
BOLŠEVIZMAS................................... ......................
BROLIAI PIRMYN ....................... . ........................ .
UIT PAKLAUSYKIT. Eilės.......................... . ..........
DAINA BE GALO. Teatralis veikalėlis ............
DANGAUS AUGŠTUMAS,-ŽMOGAUS SENUMAS . 
DANGAUS KARALIENE. Labai įdomi pasiskaityti 
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE ....................................... .
DANGUS BRANGUS. Teatralis veikalas. .. ............
DARBININKAI VIENYKIMES IR KAS TAI YRA

SOCIJALIZMAS .............. ...................................... .'
DARBININKO DOVANELE ..........................................
DELEGATŲ KELIONE LIETUVON ....................... ..
DUBESNIS NEGU HINDENBURGAS .........................
DOROS OBJEKTYVUMAS .....................___
EILES IR DAINOS .... i......... ..............................
EILEs IR DAINOS. Laida pirma. Dalis aDtra.........
EMI'S IR KALBĖK. Teatralis veikalėlis ...................
EUUHARISTIŠKOS STACIJOS .....................................
EUROPOS ISTORIJA ............
EABIOLE.................. . ..........
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS.
GEGUŽES MENUO ........................................................65c.TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. ......
GELEŽINKELIO SARGAS TYLIUS ............................75c.TRIS KELEIVIAI. Audeklo apdarais '...
GERAS III BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVYZDŽIUOSE 25c. TRUMPAS KATEKIZMAS ........................
GYVASIS ROŽANČIUS ................................... ’............ 15c.UBAGŲ AKADEMIJA. Teatralis veikalas
GYVENIMO GABALĖLIAI ............................................15C.VAIKŲ TEATRAI. .......................................
IŠGANYMO. APSIREIŠKIMAI. Gražus teatralis vei- VAIZDELIAI...............................................

kalas..........................................................................75c.VALENRODIS. Apysaka ...........................
.5C.YISAS SVIETAS ........................................
15c6ėISI GERI. Teatralis veikalas ....'.......
15c.VYČIŲ DOVANELE ...................................
50c.ŽIEMA IR VASARA ......^........................
15c. ŽIEMOS LEDAI ........................................

ŽINYNAS...................................... .. ........... .
\5c.ZOOLOGIJA. Tomas I. ......................... .

ZOOLOGIJA. Tomas II ........................
,10c.žYĮ)Ų KARALIUS. Teatrališkas veikalas 
,25c. 
,15c.
,50c?1 
,10c. 
,15c. 
,35c. tams $5.00.
50o^40(j Dovanas duodame tik dėlto, kad mes per 

a5c.5 metus niekados nesame dovaną dalinę ir dar 
,10c. dėlto, ka^geriau paminėjus 5 metų sukaktuves 
.i5c.Quo susitverimo mūsų brangios organizacijos 

L. D. S ■ ' -,25c.
..5c. prįe dovaną nepriskaitome mūsų įgaliotu
• gagentą, kurie gauna nuolaidą.
,15c. Asmenys užsirašydami “Darbininką” ant
,25c dviejų metų gaus dovaną dvigubai tiek.
■ 35c 1
,10c
• 40c.

..................... 50c,siųskite adresu ‘ 

...................... 5c- “DARBININKAS” .......... ..........25c. .
............ .........................25c 366 Broadvvay, Boston

iš I'O DARBININKO PLUNKSNOS...............................
[STATAI .........................................................................
IŠVADAVO. Teatralis veikalas......................................
JAUNOJI LIETUVA ......................................................
JURGIS ŽIBURYS. Teatralis veikalas........................
KA GERO LIETUVIAI TURI Iš SOCIJALISTŲ SĄ

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

JOS .....................................................................
KALENDORIUS L. D. S A J. 1921 .......................
KAS TAI YRA KONSTITUCIJA .........................
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS II 
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS I 
KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS ..............
KATĖK ISTAS........................................................
KELIONE l EUROPA ...........
KELIONE LIETUVON ...........
katorgom .... .. .■. .... ... 
komedijeles...................
KRAŽIŲ SKERDYNE ....... 
KULTŪROS VIEŠPATIJA ... 
KUN. A. BURBA ..................
KUR TEISYBE .......................
LAISVOS VALANDOS. Eilės 
LEISKITE MAŽUČIUS PRIE MANUS ...................
LIBERALIZMAS IR SOCIJALIZMAS ...................
LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA ..........  .-.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA .......................
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES ... 
LIETUVOS ISTORIJA .................
LIETUVIU LENKŲ UNIJA .......
LIUDVIKAS AVI.NDHORSTAS ... 
MALDOS GALYBE .......................
MANO

• • • • • • • « • • • •
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O klus lietuviu reikalus Amerikoje Ir Amerikos lietuvių reikalus Lle- 
(BŠ tuvojfe.
fgį Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuviu keliaujančių | .Lietuvi).
{gį ’ Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis 1 artimiausi mn-
Įjgj sų ofisą per laišką arba ypatiškai:
0 Centralis Ofisas: 498 Washington St., 
'S Skyrius: 414 Broądway,
Son«iBaannnnsB»<»onBniM

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. J. BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVICE COBP’N.

KAPITALIZACIJA $100,000.
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų | vi

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

Išmalnom ir siunčiam pinigus 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 padaroma Atliekame viso-

taH
t

PATYRIMAI

New York, N. Y. 
Boston 27, Mass. g

...40c. 

.. .15c 

...35c 

.. .20c. 

.. .30c. 

...10c. 

...20c. 

...10c. 

...15c. 

.. .20c. 

...35c 

. .$1.00 

. .$2.50 

. .$2.50 
...30c

“Darbininkas eina 3 sykius į s 
metams $4-00, nžrubežyje arba į LieFiįvą me*

tę v

.50c.

f

Extra dovaną, L. D. S. Kalendorius 1921 m. 
Visus užsakymus prenumeratas ir pinigus

27, Mase.

Kooperatyviškai valgomųjįj produk
tų krautuvei tuojaus reikalingas vedė
jas. Norintieji ir gali užimti vietų, at
sišaukite laišku, atsakydami į šiuos 
klausimus:

1. Ar dirbate? Jei dirbate, tai kur? 
Jei nedirbate, tai kur vėliausia 
dirbote? .

2. Ar buvote krautuvės vedėju? Kaip 
ilgai ir kur?

4. Ar turite liudymus apie savo tei
singumų?

5. Kiek galite užsistatyti kaucijoj?
6. Kiek norėtumėte algos į savaitę? 
Kiekvienas atslšaukusis gaus atsa

kymų. Rašykite:
A. NAVIKAS,

27 Story St., Boston 27, Mass.

A. RAMOŠKOS KJ^GYNAŠ 
514 W. Saratoga St., 

Baltimore, Md.
PASIŪLO SPAUDOS SAVAITEI 
Anykščių šilelis (eilės) ...............10c.
Kruvina Revoliucija ar Ramus 

Kultūros Darbas ....................10c.
Biblijos Tyrinėtojai ..................... 10c.
I Socijalistų Rojų ...........................5c.

Iidant daug, nuleidžlame plgiaus. A. » 
R. yra narys LDS. ir daug jai pasi
darbavęs, tad prašo visų, padėti išpla
tinti saviškiams popieros pas Tėvų,. 
Brolj, Seserį ir tt. Tuzinas 30c. Ma
žiaus dolerio — tampus primų. Liet. 
Prekybos B-vės skyrius kur vietos lie
tuviams. patarnauja pinigų siuntime 
laivakorčių pirkime ir t. Adresuokite: 

A. RAMOŠKA,
514 W. Saratoga St., Baltimore, Md.

R. M. S. P.
I 

EUROPA
Kas dvi suvaitos “O” Laivai 
NEW YORK - HAMHBURG 

Sustoja 
Cherbourg ir South&mpton
ORBITA... .Geg. 21 Ir Liepos 2
OROPESA... .Birž. 4 Ir Liep. 16
ORDUMA.. .Birž 18 ir Liepos 30

1-os. 2-os Ir 3-los klesos pasažierlam 
Trečios klesos pasnBlerlal pilnai 

•|tnutndn.r<lB
THE ROYAL MAIL 

STEAM PACKET 00. . 
SANDERSON & SON, Agentai.

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

Jr&ri pas lalvafcoriHą agentą.

1

Sugrąžina man sveikatą Ir 
gas, saka Ponas Matusevfc& N 

j _ Dalzell, III. ie
"Ištariu savtl neaprubežioutą paaCsavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tonc, kurios duoda — 
tvirtumą visam kutiui. Jos duoda, naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką no 
gclbiejc. Kaip tik pradiejau. imti Nuga-Tbne, 
atgavau savą sveikatą ir pajtegas. Jie numeti 
man lazda ir davi cnergije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiaus darha negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu ■ 
pasakyti, jog Nuga-Tonc yra geriausis vaistas < 
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tonc."

p ' Petras matusevicis. 
Nuga-Tonc priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yra 
stebuklingos vaistas afil silpnd. nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują > 
gyvybę iaknoms ir žarnoms* atgaivai 
inkstus. Išmeta nuodingas atmntas, praša
lta gaziis ir išpūtimus, nepriirfiną kvapą ir 
išvalo liežuvio apyilkitaus^puoda puiku 
apetitą, glerą grudmuiavlmą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bontaitl Nuga-Tone talpiu pilną 
vieną mSnesį gydymą, o preke yra ąl.oe. 
Gaukite bonkuti šiandien pat sava nptle* 
kdriaus, imkite per 30 dienų Ir jeigu 
busite Vitai užganėdinti, aptlekorius suorąžit 
jums jusu pinigus. Jeigu ne Milte gauti pat 
aptiekoriaus, ttatklte niurni JI.00 o gausite

M7 So. Dearborn St., Chicago, UI.
i,
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17% ARTABANO DOVANOS. U ančių 
-4oHto wwt4 A. BaailU; žv. Kaafe 

miero Drauiljoa Ialdlpy*. Kauno* 
B^ASfARGTAI St UGNIM1) tai m 

W knygomis, , Vertė kun. KI S. Sr, 
J^simlero praacIjos leldlhya. Kau- 
ima juA.. ♦ • ••'»

132. KETURI MONOLIOGAI. .1, Vyras 
pMitolda 2, Pati pasileido, 3,Pa- 
rapljoa komiteto j^Ilotįųlo pcud- 
kalbėjimas, 4, Vokiečiui kultūros 
atspindžiai arba , šiltinė Lietuvoj 
1917-ais metais. Paraše A. Vienuo
lis. Kaunas1020 m,

rMH' ’" JE. Parašė K. J. Skruodis. ~ Vii-
■. i' * ■ ^ « Į. - y; į, A g • g . • • . g .

KNYGŲ SURAŠĄS.
LIETUVOS TAUTINIAI PAVEIKS

LAI, VĖLIAVOS IR žEttLAI.
KOVA TIES ŽALGIRIU. Popierinis 

. paveikslas jubilejinio Išleidimo, 
1410-1910. 22x14 didumo ..............$1.00

LIETUVOS ŠILKINES VĖLIAVOS.
18x12 didumo ................. $1.00

■ LIETUVOS trispalves spilkutes
* LIETUVOS VYTIS (HERBAS) :

Popieriniai paveikslai. 21^x25^ di-
- durno ......................................... $1.00

Gipsiniai — balti ........................... $5.Q0
Gipsiniai — paauksuoti ar pabron-

zuoti .r...................’.................$6.00
LIETUVOS ŽEMLAPIS —-I’OPIERI- 

nis 27x38 didumo .................... $1.00
.KEISTUČIO STOVYLOS:

; Gipsinės ‘-i* — baltos ....... ..,. .$2.50
Gipsinės •— paaiilisudtos ar pabroąi- 

.; zuotos........ . ...................... ....$3.00
įUYRUTĖS STOVYLOS:

•«= Gipsinės — baltos .......................... $2.50
Gipsinės —■ paauksuotos ar pabron- 

zuotos.................... .  .... ... .$3.00

: . DAINOS (ASORTŪOTOS)
LĮlilTUVOS HIMNAS. V. Kudirkos žo

džiai ir melodija. Vienam balsui su 
fortepijanu pritaikė J. Tallat-Kelp- 
ša_. “švyturio” B-vės leidinys .......25c. ’•

VYčlŲ HIMNAS. Keturiems vyrų bal
sams . Parašė A. Aleksandravičius. 
Išleido S. P., Tananevičlus, Chieago, 
III...................... .................... ................

LIETUVIŠKAS BAŽNYTINIS GIES
MYNAS. (Partitūra). Adynos, Ro
žančius, graudus verksipai, įvairios 
giesmės. Litanijos1 ir nekurie loty- - 
niškl gimdai garmonizuoti vienam/ 
trims ir Returienis baisoms, su pri
tarimu ir be priturimo vargonų. Su
rinko ir garmonižavo parapijinlems 
chorams J. Naujalis. Kaunas.......$2.00

.LIAUDIES DAIVOS, a.bglgJLSbO;
rui. Šulnįi'n.iouizavo Juozas Tallat 

Kelpša. (Gaidos ir žodžiui ant at
skirų lapų):

.25

* I. Eisiu į girelę. — Ui, ui, ui, Dieve.
II. Aš pas tėvelį. — Močiutė mano.
III. Mergvakario daina. — Ei, tė

veli, tėveli ........ „7..‘
V. Močiute, miego noriu. — Et, var

ge, varge .....................
VI. Kad aš buvau mergelė.

atlėkė sakalėlis ..
VII. Oi tu, lakštingėle.

lis tupėjo ............
VIII. Balnok, tarne, žirgų. — Ger

kim, broliai ..............................
šių nalcelaly. (Dzūkiška). Solo bal

sui ir pijanul. Sutaisė Petraus
kų Mikas ........................... ....

TAUTIŠKI ŠOKIAI: Suktinis,—-Našlys,
— Noriu miego. Sutaisė Juozas Ta
ki t-Kelpša ........................................

(

.15 

.15

24. PLĖŠIKŲ LINDYNE arba Nuto 
•ta Duktė. (PasUkaltyaal). II- 
guldė 8/ R T. Išleido “Katalfc 
kas,” Chieago, IR. .į*.....

186. PILNOSIOS BLAIVYBES KATE
KIZMAS, pagal 3. M. Culler. Su
taisė Kun. P, SaūrusaltlB. ; Spau
da “Draugo," Chieago,,III,

2(jl. REVOLIUCIONIERIŲ TARPE. 
“Draugo" spauda, Chieago, UI.

132. RYTAI IR MITAI. (Žinios W 1* 
nųjų lalkųis to Vijos). pataite K* 
ivanov. IS rusų kalbos Vertė J. 

"jablouskaitė. Švietimą *MluWrl-' 
jos leidinys. Tilžė. ............. , 

85. SAUNŲ KNYGELE, ^guldanti kiek
vienų satmų-ir kas ateityje 8to»ls. 
Turtu ir Spauda M. J. Tananevlčlo,'. 
Chieago, III,

13Q. SAULEI ŠVIEČIANT; Parašė J;
’ Buivydls. Krašto Apsaugos Minis

terijos Literatūros Skyriaus leidi
nys, Kaunas, 1919 m. .. m . * ♦ • < .4 

184. SAVASTIES KLAUSIMŲ. Pava
lė' gė fcun. S. š., Filosofijos ir Teolo

gijos daktaras. Kaunas, 1919 m< 
155. SESULEI—RŪTELEI. Patarimai 

ir pamokinimai musų mergaitėms. 
Iš vokiško perdirbo KupranaS, 

Kaunas. .... ......................../...
125. SKAITYMO VADOVĖLIS. Antroji 

pataisyta' ir papildyta laida su 
Kap. P. Rusecko priedu, Kariškio 
knyginėlls. Sustatė A. Rimka. Kau
nas................................................. .
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONY* 
BE. Parašė Prof. V. Jurgutis. Kau- 
ims* •••« •••• • • • • •••• • • • • • •«• 
STATISTINES ŽINIOS APIE LIE
TUVA, ligi karui 1914 m. pre
kybos ir Pramonės Ministerijos, 
Bendros Statistikos, Departamen-— 
to* leidinys. Kaunas. ....... ..........$1.66
STUBURINIŲ GYVULIŲ ZOOLQ- 
GIJA. Parašė Jurgis Elisonas. Lie- ’ 
tuvių Mokslo D-jos leidinys. Vii- ; 
nius. *.«. .,. «... .$1.00-
SUNKIAUSIAIS LAIKAIS. (ĮS?

• -mano atsiminimų). Antanas Ru- 
cevičlus. Tilžėje..................... . .75

6. SVEIKATA, arba tiesus ir trum- * 
pas kelias į sveikatų. Pamatinės 
žinios iŠ anatomijos, flzijologijos 
ir hygljenos. RankvedĮs pradinėms 
niokykloms ir plačiajai liaudžiai ži
nynas. Sutaisė Dr. A. L. Graičlu- 

Chicago, III.......................... $2.00
61. ŠEIMYNIŠKIEMS VAKARĖLIAMS 

PRAMOGĖLĖ. Surinko Svirno Žvy- 
nė. Antrasis leidimas. Vilnius. 1920. 

1G3. ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠ
TAI. Pasinaudota Gorbunovo-Po- 
sadovo chrestomatija ir kitų. Pa
rašė Pr. Mašiotas. Tilžė..............

3. TABAKAS—NUODAI ir kenksmas 
nuo rūkymo. Pagal D-rų D. P. 
Nikolskį. Iš 4-to rusų kalboje lei
dimo parengė S. Kaimietis. Spau
da ir lėšomis “Kataliko,” Chlca- 
go, III.............................................

35. TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖ
JAS. Sutaisė L. De Marasse. Ver
tė V. A. Juristas. Spauda ir lė
šomis M. J. Tananevičlo, Chica- - ““ 
go, III.............................................$1.00

42. TI-IE HISTORY OF TIIE LITH- 
UANIAN NATION and its present 
national aspirations, by Kunigas 
Antanas Jusaitis. Translated from 
the Lithuanian. 1918....................$1.

131. TIESIANT KELIĄ LIETUVOS, 
NEPRIKLAUSOMYBEI. 1916—’
1917 m. Vaižganto. Vilnius............

124. TRYS PAMOKSLAI APIE GAŠ-
PADORYSTŲ dėl gaspadorių so
diečių. Parašė P. N., Tilžėje..........

.147. TRUMPAS ŽEMES APRAŠYMAS. 
Pirmieji geografijos pamokymai su 
apsakymėliais, įvairiais kitais pa
siskaitymais ir daugybe paveikslė- 

Versta iš rusų kalbos. S. Me- 
. Vilnius. ...................  .

ŪKININKŲ KLAUSIMAS! Para- . 
Šė P. Tučkus. Liaudies knygynas. .10 
UŽKEIKTA MERGELE-su Barzda 
ir Barzdaskutis. (Apysaka). Tur
tu ir spauda “Kataliko,” Chiea
go, III..............................................  ,
VAIKŲ KNYGELE su paveikslė
liais. (Pasiskaitymui dėl valkų), 
šv. Kazimiero Dr-jos leidinys. Vil
nius ......................  -
NiAKŠ PASISKAITYMAI. Sak
mės, apysakaitės ir pasakos. Su
taisė B. R-tė. šv. Kazimiero Dr- 
jos leidinys, Kaunas ...................

VARGONININKŲ KALENDORIUS 
1914 M. Su gaidomis. Vargoninin-Z 
kų šv. Grigaliaus Didžiojo Drau
gijos leidinys. . Seinai.......................
VERŠIUKŲ AUGINIMAS' SU 8 
vaizdeliais. Parašė agronomas A. 
Stulginskis. ’ Vilnius. ...................  S5

VISUOMENES ĮNAMIAI. Su dau
geliu paveikslėlių. Prof. M. Bog- 
danovo. Panevėžio mokinių verti
mai “Vilties” išleidimas, Vilnius, .50 
ŽEMES SAVASTIS TEOLOGIJOS 
SUPRATIMU. Parašė D-ras' J. 
Maculevičius. Kaunas. .. ........ .
ŽIEMĄ IR VASARĄ, šaltutls— 
skaistutis; šiltutis—purkštutls.
Parašė Pr. Mašiotas. Iliustravo P. 
Rimša. Tilžė.'.............................
ŽIEMOS VAKARAS. Parašė EIt 
Orženskienė. Vertė K. Puida. (A- 
pysaka). Spauda ir lėšomis “Ka
taliko,” Chieago, III............ .

125. ŽINOJIMAS IR TIKĖJIMAS FI- 
-ZIKOJE. (Lekcija skaityta Pet
rogrado universlte, - pradedant ru
deninį semestrų 1915 m.). Prof. 
O. D. Ylivolsonas. Iš rusų kal
bos vertė J. Masiliūnas. Kaunas. 
ZOOLOGIJA (Mokslas apie žmogų 
ir gyvulius) skiriama sodiečiams.

Parašė J. Gerutis pagal Bromo, ^ei-

■«

67, KIAULIŲ AUGINIMAS IR KIAU: 
LIŲ ŪKIS. Parašė < agronomus J. 
Ąl. 1919 m. Kaunas

107. KIŠKIAI. 5 pasakos vaikams. Pa- 
ruptųo Pr. Mašiotas. Piešiniai P. 
Kalpoko, Vilnius, 1910 m.......

15. KOVOTOJAS DĖL VILNIAUS LIE
TUVYBĖS. (Kun. Juozas Ambra
ziejus), parašė Liudai Gira, Vii’ 
alus, 1914 xn.

125. KULTŪROS VIEŠPATIJA. Para
šė A, Jakštas. Kaunas, . .............

165. KUNIGAI KOVOJE SU CARO 
VALDŽIA, Kaulins, 1919............

03. KUN, JOŲAS BALVOČIUS-GERU- 
TIS. (1042—1915), Paraše‘A. Jak
štas. liaunas.

171. LEGENDOS APIE KRISTŲ, Para
šė Seimą Lngerlof. Lietuviškai iš
vertė Kun. A. Alekna. Įžangų pa
rašė A. Jakštas, šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys. Kaunas...............
LIETUVIŲ -DAINŲ LITERATŪ
ROS ISTORIJA. M, Biržiškos. 
Lietuvių Mokslo Dr-jos leidinys. 
Vilnius. ................................... .

LIETUVIŲ SENOBĖS BRUOŽAI. 
P. Klimo. Lietuvių Mokslo Drau
gijos leidinys. Vilnius, 1919.......
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI
MO RINKIMŲ ĮSTATYMAI, tre
čiuoju skaitymu Valstybės Tarybos 
priimta 1919 m. Spalių mėn. 30 d. 
LIETUVOS SUKILIMAS 1794 M. 
M. Biržiškos. Lietuvių Mokslo 
Dr-jos leidinys. Vilnius, 1919.......

LIETUVOS VISUOMENĖSTli TEI
SĖS ISTORIJA. Parašė Augusti
nas Janulaitis, švietimo Ministe
rijos knygų leidimo Komisijos lei
dinys. 1920. ....................$1.00 
LIMPAMOSIOS LIGOS IR KAIP 
NUO JŲ IŠSISAUGOTI. Parašė 
D-ras A. Vileišis, šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys. Kaunas................
LITAUĖN das besetzte Gebet, seln 
Volk und dessen geistinge Stromun- 
gen Von Dr. W. Gaigalat, 1917...$1.00 

LOGIKA. -Sekdamas Mercieru ir 
Čelpanovu sustatė A. Jakštas. Kau
nas. 1919................... ................. $1.00
LOGIKOS EVOLIUCIJA. Parašė 
A. Jakštas. Kaunas, 1919............

MALDOS GALYBĖ. Istoriškas pie
šinys IV šimtmečio krikščionybės. 
Lietuvių kalbon išguldė P. B. “Ka
talikas,” Chieago, Iii............. ........
MALDA KARMA. Parašė gr. L. 
Tolstojus. Iš rusų kalbos vertė A. 
Agaras. Ryga, 1911 m................
MATERIJOS KEITIMOSI ORGA
NIZMUOSE. (Paskaita). L. Vai
lionis. Spauda ir lėšomis “Kata
liko,” Chieago, III..........................
MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ 
KARĖJ, 1918—1919 m. Parašė 
Kun. J. F. Jonaitis, kapelionas. 
Išleido Lietuvių Prekybos. B-vė, 
Boston 27, Mass.............................
MAŽA DOVANELE Lietuvos ir Že
maitijos pypkoriams; taip-gi ir 
tiems, kurie dar nerūko, bet žada 
rūkyti. Iš latviškų raštų sutaisė 
K. K. D-tas. Vilnius ...................

MAŽAS VOKIŠKAS KALBAMOK
SLIS. Liętuviams pritaikė Ado
mas Vilimavičius. Heldelberg, 
1919. .... .....................................$1.0Q
METODIKOS ETIUDAI. Skaity
mai tėvams, pradedantiems dirbti . 
mokytojams Ir mokytojų kursams. 
J. Murkos. Lietuvių Mokslo Dr- 
jos leidinys. Vilnius, 1919............

175. MOTERYSTES NESUARDOMYBĖ.
J. Lesauskis. šv. Kazimiero Dr- 
još leidinys. Kaunas ...................

155. MŪŠIAI PRIE NEMUNO IR AU
GUSTAVO GIRIOSE. Visapasau- 
linčs karės knygynėlio leidinys. No. 
o

5. MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE, 
gas aprašymas kelionės į 
ir atgal. Mikalojaus ir 
Ivanovų. W. A. Leikin. 
Magnus Parval kietis. 
Chieago, ŲJ, ................

ĮSI. MŪSŲ DAINIAI. Kritikos Bruo
žai. Parašė Kazys Puida. Spau
da ir lėšos “Kataliko,” Chieago, III. 

MUSŲ JAUNUOMENES IDEALAI. 
Parašė Pr. Penkauskas. šv. Kazi
miero Dr-jos leidinys. Kaunas 
NAMAI. Jųjų svarba, vieta, padė
jimas, stilius, medega, statymas, 
išvaizdos, ir planai. Parašė Pr. 
Januševičius.- Kaunas...................
NAUJOJI VALDŽIA. Parašė Drus
kius. Perspauzdinta iš Nedėldienio 
Skaitymo, šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys. Kaunas...........................
PAKELIUI. Graikų paveikslėlis. 
M. Konopnickienė. K. žegotos ver
timai. Išleista “Vilniaus žinių” lė
šomis. Vilnius................ . .............
PASAKĖČIOS. Rinkinėlis kalbos 
mokslui, švietimo Ministerijos Kny
gų leidimo Komisijos leidinys. 
Kaunas, 1920 m. ..................... .. ..

126. PASIKALBĖJIMAS APIE LAI
MŲ. Iš lenkų kalbos ve'rte Lapu- 
ga. šv. Kazimiero Dr-jos leidinys. 
Kaunas............... $ . ........................

132. PASIKALBĖJIMAS GIESMININ
KO SU LIETUVA. Vysk. Ant 
Baranausko. Spaudon prirengė’A* 
domas Jakštas, šv. Kazimiero Dr- 
jos išleidimas. Kaunas. .........

24. PASLAPTYS BURTININKŲ Ir Me
timas kortų su dadčįjimu vįsokių 
štukų ir juokingų'Šposų. Turtu Ir 
spauda M. J. Tananeyičiaus, Chi
eago, III. .. ............. .

156. PAŽANGA IR LAIME. Parašė j.
Gobis. Kautas. . ...... t

L AUKSINIO OBUOLIO iMtORUA. 
(braikų mythologljos žiupsnelis. 
Su paveikslais). Lietuvių kalbon li- 

Alyva.
15G, AUREOLfi. Oratorija- II laida. 

. M/ Gustaitis. Piešiniai V. Blčlųno, 
4pj8Ąka- Paraite A.

; ‘ yįlilpolls* Vltaitii.
GX JONO BILIŪNO RAŠTAI. Pa

veikslai, apysakos ir \ilSa. Išleido 
L Biliūnienė. (Cilžėje;, *•», 

132. BOTANIKOS VADOVĖLIS, t. y. 
augalų mokslas. I dalis. Morfolo
gija, Vertė L Tonkūnas. Lietu
vių Mokslų Dr-jos leidinys ...... 

. 71. CHRESTOMATIJA Lietuvių lite
ratūros istorijos konspekto. Sutai
sė Sofija Čiurlioniene. (Kymantai
te). Kultūros ir švietimo Sekcijos 
Leidinys. .... ............................

8. DEGTINE—NUODAI. Parašė S. 
’ Kaimietis .... .. ..............  ....

173. DĖL ŽEMES KLAUSIMO LIETU
VOJE.'I dalis. Parašė Albinas 
Rimka. Lietuvos žemės Reikalų 
leidinys... ............................ . ..........

66. DIEVO KARALYSTE JUMYSE Y- 
RA, ųrba apie gerumo dorybę, šv, 
Kazimiero Dr-jos leidinys.............

63. DOLPELIS MINISTERIJOJE TAR- 
1 NAUJĄ Moholiogas ir laiškai. 

Parašė Sofija Čiurlionienė (Ky
mantaitė) .... ...................... .

175. DOROS . OBJBKTiVUMAS. Para
še K. Čibiras. Kaunas. ............

65. GAMTA—SVEIKATOS ŠALTINIS. 
Parašė G. M. Seinai. ...... 

153.'GAMTA IR ŽMOGUS. Parašė D-’ 
ras Simonas/ šultė. Kaunas 

152. GAMTOS PRILYGINIMAI LIE
TUVIŲ DAINOSE IR RAUDOSE. 
D-ras R- von der Meulen Rz. Iš 
vokiečių kalbos vertė M. B—ka. 
Lietuvių Mokslo Dr-jos leidinys.

34. GELEŽINKELIO SARGAS —TY
LIUS. Gerharto Hauptmann’o 
Novelė.-Vertė Bėgis. Chieago, III.

34. GELEŽINKELIS. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis. Chl- 
cago, III...........................................

146. GELIŲ PINTINĖLĖ. Apysakėlė. 
Vertė Kun. V. Ambraziejus, šv. 
Kazimiero Dr-jos leidinys. Kaunas.

33. GERAS IR BLOGAS AUKLĖJI
MAS PAVYZDŽIUOSE. Parašė 
Moščenska. Vertė Bedruskls: Chi- 
engo, III. . .................................

147. GERUMAS. Aprašymas apie geru
mų per Tėvų Faberų-Filipinų. Lie
tuviškai vertė Kun. P. L. 
zimiero Dr-jos leidinys.

77. GIMDYMO SLĖPINIAI, 
taisytas išleidimas. Vidunas........

1G5. GUDŲ KLAUSIMAS Versalės Tai
kos Konferencijos metu. Istorijos 
politikos rašinys. J. J. Voronko, 
Lietuvos'Valstybės Tarybos Narys 
ir Gudų Reikalų Ministeris. Kaina 

24. GYVENIMO GABALĖLIAI. Para
šė K. S. T. K. L. S. Chieago, III. 

202. GYVULIŲ PROTAS. Parašė Dr. 
T. Želi. Lietuvių kalbon vertė 
Juozas Laukis. “Kataliko” lėšos ir 
spauda.............................................

174. “HOMERO DRAUGIJA” ir "'“VIL
KOLAKIS.” Parašė. A. Jakštas. 

131. IR Aš MAŽAS BUVAU. Parašė 
Pr. Mašiotas. Vilnius...................

24. ISTORIJA APIE GENOVAITE. Iš
guldė Laurinas Ivinskis................

144. I£ ADOMO MICKEVIČIAUS RAŠ
TŲ. Mokykloms parinko M. Bir
žiška. Lietuvių Mokslo Dr-jos lei
dinys............................................... $1.00

46. IŠ KELIONES PO EUROPĄ IR 
AZIJĄ. Parašė Pranaičių Julė. 
Philadelphia, Pa......... . .................$2.50
Į LAISVE- (Iš inusų atgijimo is
torijos). Parašė P. Ruseckas. Kau
nas, 1919 metai ............................
Į SOCIJALISTŲ ROJŲ. Spauda 
“Draugo,” Chieago, III..................
JO JLYLONYBĖ, NAUJAS ŽE
MAIČIŲ VYSKUPAS PRANCIŠ
KUS KAREVIČIUS. Parašė Kun.
A. Dambrausku, “Draugijos” re
daktorius. šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys. Kaunas...........................

■JONINIŲ NAKTIS. Laurinaičio 
Jono. Krašto Apsaugos Ministeri
jos literatūros dalies leidinys. Kau
nas................. ... .......................

KĄ MOKSLAS GALI PASAKYTI 
APIE PASAULIO PABAIGĄ ir a- 
pie • apokaiiptiškųjį skaičių 666? 
Parrišė Ą Jakštas. Kaunas...........
KAI-KURIOS MUSŲ LAIKO YPA
TYBĖS. (Perspausdinta iš “Lie
tuvaitės”). Kaunas ....................
KAIP DAROMI SUSIRINKIMAI 
IR KAIP JUOS VESTI. Parašė 
P. D. II pataisyta laida, šv. Ka
zimiero Dr-jos leidinys. Vilnius, 
1918 m........... .................................
KAlf IŠSIRINKTI ŽMONĄ IŠ PA
NŲ MILIJONO. Brolių jaunikių 
naudai parengė K. Stiklius. III iš
leidimas. “Katalikas,” Chieago, III. 
KAS ŠIANDIEN KALBAMA apie 
Dievų, sielų, religijų, pažangų ir 
socializmų.. Patašė D-ras -Povilas 
Mira.' Kaunas, 1919 m. ................
KATARGON i Atsitikimas Murav-

- jovo laikuose Vilniuje. Parašė P.
B. ‘ “Katalikas,” Chieago, III. .... 

11. KATOR2NINKAS IR TĖVYNE.
Dvi apysakos. Parašė Br. Vargšas. 
CldcagoA 141. ........................... .

175. KELEIVIS. Legenda. Išleido “Vil
niaus žinios,” Vilniuje. Parašė K.

- -žegotn. ........................  ..

182. VIŲNUCILINIK bykitt stt
trumpais patarimais apie pašauki
mą kunigystėm šv, AJponso, Baž
nyčios Daktaro, veikalas. IS ang
liškos kalbos vertė Kun, P. Saurųi- 
naftt#

133. ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS - AP1U- 
ŠYMAS, ypatingai dfeyobah&nt 
glems keleiviams į tų fitebuklingų 
vietų, Su 21 paveikslu. ’ Sutaisė 
Kun, Ragaišius, Vilnius

16, RAMYBĖ JUMS Į (Laikraštis) Tėi- 
sybės Lapai, Gruodžio, 1920 m.

POEZIJA^ DAINOS IB EILĖS
24. ANYKŠČIŲ ŠILŲLIS. Dainos ir ei

lės. Sutaisė Vysk. Ant. Baranaus
kas; išteistas'A. Ramoškos...........

175. BIRUTES GARSAI. Parinktos dai
nelės vartojimui Lietuvos jaunuo
menei. “Birutes” leidinys. Tilžėje

74. BRĖKŠTA. Poema. Parašė M. 
Vaitkus .................... ....... ..............

152. BYRUTES DAINOS. Visiems tik
riems lietuviams pavestos................
CIT, PAKLAUSYKIT! .Parinkto
sios lietuvių poetų eilės. Paran
kiojo Liudas Gira .......................  .

DAINOS IR SAKMĖS. Mikalojus 
Dagilėlis ........................... .. ....

DAINŲ ATSIMINIMAIS IŠ LIE
TUVOS ISTORIJOS., M. Biržiška. 
Lietuvių Mokslo Draugijos leidinys 

DAINŲ KNYGELĖ. Pavasario 
Balsai. Išleido M. J. Tananevi- 
čius, Chieago, III. .. .....................
DEIVE i§ EŽERO. Svanetų žemės 
legenda eilėse. Parašė Balys Sruo
ga ....................................................

11. GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stiklelis.
Chieago, III.......................    J.0

Jaunimo AIDAI. Eilės. II lai
da. M. Ateivis.. “Birutės” leidi
nys. Klaipėda, 1920 m...............

JUOKAUNOS DAINOS. Išleido M.
J. Tananevičius, Chieago, III. 
KARO METŲ EILĖS. Surašė ir 
išleido Kun. St. Durskis. Lietuvo
je — 1920 m...............................

13. LAIMĖ. Poema. (Eilės) Parašė 
M. Vaitkus. Išleido “Katalikas,” 
Chieago, III. ..................................

22. MEILĖ. Poema. Parašė M. Gus
taitis. Išleido “Katalikas,” Chi
eago, Iii...........................................

166. MUSŲ KARIUMENES DAINOS.
20 dainų dviem ir trims lygiems 
balsams su gaidomis.. Parengė A. 
Vaičiūnas, karo chorvedys. Pane
munė. ......... . .............................
NAUJOS EILĖS IR DEKLIAMA- 
CIJOS. Pavestos lietuvių-katalikų 
visuomenei dėl naudos visuose su
sirinkimuose, prakalbose ir šiaip 
visokiuose pasilinksminimuose. Su
rinko P. P. Mikalauskas, South 
Loston, MasS. 
RESEINIŲ MAGDE (Poematas). 
Parašė Maironis, 
naujai pataisyta. 
Dr-jos leidinys. 
Vilniuje. A.........
62 SAKMES. (Eilės). 48 naujai 
surengtos. Sutaisė Margalis. Kau
nas .................. '...............
STRAZDELIO DAINOS. (Parink
tosios eilėse kun. A. Strazdo dai
nos). <Jubiliejinis leidinys. Vilnius, 
1914 m..................... . ......................
SVODBO.S DAINOS. Turtu ir Spau 
da M. J. Tananevičiaus, Chieago, 
UI.............. ’......................................
ŠIŲ DIENŲ DAINELĖS. Surink
tos ir išleistos jaunuomenės pasi
linksminimui. Turtu ir spauda^M. 
J. Tananevičiaus, Chieago, III.

173. TĖVYNĖS KELIAIS. (Eilės). Su
taisė Liudas Gira.* “švyturio” B- 
vės leidinys. Kaunas....................

161. VIEVERSYS. —- Gražiausių dainų 
rinkinėlis. Kaunas.........................

172. VOLUNGĖ. Eilės — pirmieji. ban
dymai. Parašė Juozas Margalis. 
Tilžėje.......................................

157. ŽAIDIMŲ VAINIKAS, savybės va
karėliams ir gegužinėms nupintas. 
Su gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis, Panevėžio Gimnazijos mo
kytojas. ... s..................................
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GeTiaiisias žmogaus draugas yra

Žemiau talpiname katalogu knygų. Daugelis tų 
išiėistij’ Lietuvoje h* turime pa' labai 

skaitlių. su užsakymais’ pasiskutakite. . TTzsaky- 
, mus pagal Įmygu įvardinimus ir pažymėtais mmįengis 

kartu bu pinigais (čekiu arba .nioney orderiu’) siųskite 
šiuo adresu: -

$66 BroačhuaĮj, *
Boston 27, Mass.

SNIEGAS, Drama 4-se veikmėse. 
Verte Vincas Akelaitis. Spauda ir 
lėšomis “Kataliko,” Chieago, UI. 
VAIKŲ TEATRAI. Turinys: a) 13- 
tyrsime Paskui; b) Antanukas Na
šlaitis; c) Mėginimas. Surinkojr 
Išleido S. K. D. ir N.......................
VERGAI IR DYKI AI. Keturių 
veiksmų tragaida. Vidunas. Til
žėje. 126 puslapiai .......................
VIENUOLIO DISPUTĄ SU RABI
NU. Vieno veiksmo juokai. Sulie
tuvino Vaidevutis, Spauda ir lė- 
štunis “Kataliko," Chieago, Iii. (4 
vyrai) 18 pusi........................ ........
ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų da
barties sodiečių gyvenimo dramos 
paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Til
žė. (7 vyrai ir 3 merginos) 46 psl.

MALDAKNYGĖS IR RYMO 
- KATALIKU TŽKĖJIMO 

KNYGOS.
APAŠTALYSTĖS MALDOS. Vieny
bėje Saldžiausios Jėzaus širdies 
Statutus. Iš angliško išguldė kun. 
P. Sau rusa i t is ................... ..........

AR YRA DIEVAS? Išleido “Drau
gas,” Chieago, III........... •..............

116. GRAUDŪS VERKSMAI. Vertė 
Vysk. A. Baranauskas. IV-oji lai
du. šv. Kazimiero Dr-jo.s leidinys 

85. JĖZAUS ŠIRDIES MĖNUO. Iš vo
kiečių kalbos vertė kun. Pr. Žadei- 

‘kis. II laida. šv/Kazimiero Dr- 
jos leidinys, Katinas ............ ......

204. KĄ KIEKVIENAS KATALIKAS 
TURI ŽINOTI ARKA MOKĖTI 

91. KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZ
MAS, patvirtintas žemaičių A'ys- 
kupjstės. Ii laida, šv. Kazimiero 
dr-jos leųlinys ..............................

195. KATEKISTAS ARBA KATEKIZ
MO MOKYTOJAS kūdikių mokyk- 

t loję ir auklėjimo namuose, sulig 
kun. Lamberto- Nollė, O. S. B. Er- 
dingtono Opatystės Liturgijos ir 
Katekizmo profesoriaus, šventosios 
Marijos (entralinės Seminarijos 
Oscott. Lietuviškai sutaisė kun. 
1‘. Saurusaitis ..............................

151. LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI 
PRIE MĄNŲS. Patarimai ir mal
dos, laukiantiems ir sulaukusiems 

gražiausios gyvenimo dienos. Pagal 
■ Kini. Feehtų. Sutaisė K, U. Pra
nas. Vilnius...................................

ll«?MEli.£S GALYBĖ. Parašė Kun. K 
.T. Vatighan. Vertė kun. Jurgis 
F. Jonaitis .....................................
.Audekliniuose apdaruose ......... .

154. MELSKIMĖS! Maldų knygelė Lie
tuvos jaunimui. Merginoms ir- vai
kinams atskiros knygutės. Susta
tė Prelatas A. Dambrauskas, šv. 
Kazimiero Dr-jos pirmininkas. II- 
oji laida. Apdaruose ............ '...

PIRMOSIOS KOMUNTJOS ATMI
NIMAS. Sustatė kun. P. D. Il-oji 
laida, šv. Kazimiero Dr-jos leidi
nys. Vilnius .. ...............;..............
RYMO KATALIKŲ MOKSLAS, kū
dikių prie pirmosios Komunijos 
prirengiihui tinkantis, su pridėji
mu pirmoje vietoje Komisijos pa
taisytųjų Poterių. Surengė ir iš
leido kun. P. Saurusaitis ............
RYTMETINLAI IR VAKARINIAI 
POTERIAI, kaipo tikybos sintezė. 
Sutaisė K. S. J. Kaunas ... 
SKAITYMAI Iš ŠVENTŲJŲ 
VENIMŲ. Kiekvienai metų 
nai. Spauda “žvaigždės.” ..
ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS VAR
DO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Verte 
iš anglų kalbos ir išleido Kun. P. • 
Saurusaitis............................. . .....

ŠVENTASIS RAŠTAS SENOJO IR 
NAUJOJO ĮSTATYMO, su vulga- 
tos tekstu. Vertė ir Komentorių 
pridėjo Kun. Juozapas Skvireckas, 
Teologijos Magistras, žemaičių Ka
pitulos Kanauninkas, Seminarijos 
Profesorius, šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys. Kaunas.

I-as tomaš ....................... $4.00
M-as tomas ............ .....$3.00

123. ŠVENTOJI NAUJOJO ĮSTATYMO 
ISTORIJA. Parašė kun. Kazimie
ras Paltarokas, Teologijos Magis
tras, žemaičių Seminarijos Profe
sorius. IlI-ji pataisyta laida, šv. 
Kazimiero Dr-jos leidinys......... ...

123. ŠVENTOJI SENOJO ĮSTATYMO 
ISTORIJA. Parašė Kun. Kazimie
ras Paltarokas, Teologijos Magis
tras, žemaičių Seminarijos Profe
sorius. lĮI-ojl pataisyta laida, šv. 
Kazimiero Dr-jos leidinys ...........

137. TRIJŲ DIENŲ REKOLEKCIJOS. 
Sutaisė Kun. D-ras Antanas Civins- 
kns. Seinai................... . ...............

142. V. DIEVO ŽODŽIO APSAKYNEJI- 
MAS. Jo stovis, ydos Ir jųjų prie
žastis. 13 dovanėlė klebonams. Kun. 
P. Januševlčlus. Kaunas
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IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI, ar
ba atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Teatralinis 
vaidinimas. (Su gaidomis). Su,- 
dėstė V. Juozas K—»s. Spauda ir 
turtu “Kataliko,” Chieago, III. 
JURGIS ŽIBURYS. Trijų veiks
mų scenos veikalėlis. Parašė Mi
kas Gudaitis. Kaunas, 1918 m.......
JŪRIŲ VARPAI. Triveiksmė mys- 
terija. Parašė Vydūnas. Tilžė, 
1920 m. ..........................................
KAME IŠGANYMAS? Libretto 4- 
riais aktais. Paraše Maironls-Ma- 

Tilžėje. 37 puslapiai......
KNARKIA PALIEPUS. Komedija 
I akte. Sutaisė Gineitis^ “Kata
likas,”' Chieago, III.......... ................ 10c.
LIETUVOS PASAKĖLĖ. Vien- 
veiksmis dramatinis poemas . Vi- - 
duuas. Tilžė. .......................  '.25

MUSU LAIMĖJIMAI. Mysterija. 
Trys veiksnicliai. Parašė Vidunns. 
Tilžė ..

42. NIEKO 
mediją 
l.alboii
Puikus 
kalnu j a
Spauda’ ‘‘Kataliko,” 
31 imsi................................................. 15

8L PIRMIEJI KRIKŠČIONYS. Pon- .
kių veiksmų drama. (Iš pirmųjų 
krikščionių persekiojimo laikų Ry
me). Parašė Z. Rlšpenns. Lietu
vių scenai prirengė’A. Vitkauskas. 
Kaunas. 01 pusi............. ........ .

65. PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI. (Trys vei
kalai): 1) Anga, 2) Ne-sau žmonės 
ir 3) šventa ugnis). Dramatišku 
Aldlja 3-si\ dalyse. Parašė Vidu
nas.

BE PRIEŽASTIES. Ko- 
vien-une akte. Lietuviškon 
vertė Magnus Pasvalkiėtfe. 
ir lengvas perstatymas, rel- 

vieno vyro ii- 2 merginų. 
Chieago, 111.

ĮVAIRIOS ĮTALPOS KNYGOS.
. ANT DUGNO. Puiki apysaka. Pa

rašė Iv. Franko, vertė Pr. Siūle
lis, Vilniuje. Kaina ............ ..
APIE LIETUVOS SENOVE. 10 pa
sakojimų. Pr. Mašiotas. Lietuvių 
spaustuvė..........................................
APIE VYSKUPŲ RINKIMUS. Pa
rašė P. Malakauskas. Kaunas.......
APSAKYMAS keliones į Palestinos 
žemę, apie Jeruzolimų ir kitas 
šventas vietas. Aprašymai. Kun. 
P. Gondkaus. * Naujai pertaisytas 
ir tretį kartų išspaustas ...............

2. APSIRIKIMO KOMEDIJA. Atsi
tikimas iš Amerikoniško Gyveni
mo. Išguldė Lapšaus valkas. Ant
ra laida............. ..............................

3. APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) 
Neišmiegotas Motiejienės miegas.
3) Iš senovės Egypto padavimų. 4)
Ar atsimeni? . Surinko ir išvertė 
Pranas Siūlelis ................ ...........

125. APSIŠVIETIMAS. 1) Kelias švie
son.- *2) šių dienų žmogaus apsi
švietimas. 3) Apsišvietimo kjlutįs.
4) . Ąpslšvietlmo išlygos. 5.) Pats 
išminties auginimas. Vidunns. Til
žėje
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NUSISEKĖ 
b Panedelyje bal.18 d. bu- 
pisfe ’koncęptas Muwipai 
Salęj, surengtas bažnytinio 
l&hoįo, vedamu vargoniųin- 
ko Karbausko pavyko Visai 

Lgerai. Svečių buvo ir iš ap- 
f Imkiliių koioinįiį.’ Gerb. 
-Bim Juškaitis atvyko su di
deliu, cambridgiečių būriu. 
Bhvo gerb. kun. Virmauskis 
Lawrence’o klebonas, vieti- 
nis’gerb. klebonas kun. Ur
bonavičius ir L. Šimutis 
<4Garsd” redaktorius.

Programas buvo įvairus. 
Programo žvaigžde buvo p- 
lę Elena Narinkaitė, kuriai 
kliuvo gelių bukietas. Ji su 
D. Antanavičių nepaprastai 
gražiai sudainavo Eglę. P-lė 
SL iMbaitė su p-nia Juškie
nė nemažai publikoj simpa- 
tįios rado. Žymių progra- 
me rolę sulose V. A. Jan
kauskas, du sykiu išeidamas 
pu soliu. Turi ir balsų gerų 
ir estradinių nudavimų ne
trūksta.
v Pats choras neapvylė pub
likos. R. Juškos skambini
mo ant piano publika su pa
bėgimu klausė. Chorui di
rigavo varg. Karbauskas, o 
jo. duktė Florianą akompa- 
niavo.

Šita pramoga yra viena iš 
geriausia nusisekusių visa
me šiame sezone So. Bos
tone.
fl

c » • ■ : *

■ i

Reporteris.

^PASEKMINGOS 
PRAKALBOS.

^Pereitą nedėlią buvo Su
sivienijimo prakalbos So. 

.Bostone, Cambridžiuje ir 
Brightone. Visose trijose 
vietose kalbėjo L. Šimutis 
“Garso” Susivienijimo or
gano redaktorius. Prakal
bos atsiekė savo tikslo—ge
rai buvo nušviestas apdpau- 
dos reikalai ir Susivieniji
mas visose, trijose vietose 
laimėjo po apie tuzinų nau- 

\ jų narių. Utarninke Šimu
tis kalbėjo Norwoode.

NELAIMĖ.
.. Gambridgeiuj po num 
Hastings St. panedėlio va- 
vakare ištiko gaisras. Tame 
Įiame gyveno Martin La- 
zuręk. Tėvas jau miegojo, 
kuomet namas užsidegė. Sū
nus 14 m. amžiaus bandė pri
kelti, bet negalėjo, nes jau 
buvo pavojus pačiam sudeg
tų . -Yra spėjama, ad gais
ras kilo iš “moon ine’ ’ eks- 
pliozijos, o s ėgusis žmo

 

gus buvo, to skystimo intek- 
mėje, kad jo nebuvo galima 
prikelti. Ir toji šeimyna be
ne tik bus lietuviška.
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Kas daba* pHsMyta kaft
David J. MaWey,f Escįuire, Priėmėjas, > kuris tapo - pa- 
skf*ta$^k$rie turi skundua prieš 
Josėph Kowal &-0o., Ine.*, kad, jie priduotų 1 juos Pri
ėmėjo ofise, 196 Hanover Street, /Room 305r /Boston, 
Massachusetts'del pripažinimo prieš ’1 d. Liepos, 1921 
mėtų, kitaip bus užginti,- išskiriant jeigu Teisinas dėl 
geros priežasties, kitaip piįsfal^^^ita .^hia biją duoda
ma per įdėjimu>paliūdytps kopijos šitb įrisakynao sykį 
į savaitę, per tris savaites, paeiliui, į Boston Traveler ir 
į Lietuviškų laikraštį, kuris yra leidžiamas Bostone. 
Paskutinis paskelbimas ldekviepam laikrašty turės bū
ti bent trisdešimts dienų pirma pirmos dienos Liepos, 
taip-gi bus tuojau siunčiama apmokėtuose laiškuose 
drukuota kopija advokatams ir kiekvienam kreditoriui 
šios korporacijos kuris yra 'žinomas Priėmėjų, ir tada 
padaryti affidavit kad yrai išpildęs šį prisakymą ir pri
duoti surašą visų kreditorių šios korporacijos; '

Per_ Teismą, * -
Francis A; CampbeU, Clerk

i PAN. UTĄRN. SERBĘ. 
BALANDŽIO 18—19—20 

BR0ADWr SAVAITINIS
l - ŽINYNAS ■ :
Vargonuos A Fragee 
FEATURE—Charite Čhdplin 
“^į‘‘TheKi(l” ‘
Cordini > •*.

“Armoniko Kreisleris” 
Dinkins & Ėarr ’ j

^įniė Missing Chief” 
Trys Dolce Seserys

“Vodevilio Geriausios 
Dainininkes”

Jolly Johnny Jonės 
"Koihfediju Urato 

. Aktoriuj”

Ik-

v

Kopija, Paliudyta: 
Kovo 11 d. 1921. 1

, Francis A. Campbell, Clerlt
< ; i ' •

RE AL ĖST ATE
......................... ------------------------------------------------------- - - -

ANT PARDAVIMO
Bropdway, City Point, 3 šeimynų 

naujas mūrinis namas su Storu po 7 
mimus, su šiluma .elektrikais ir visais 
iniprovements.

Slxth St., City Point, 10 ruimų na
mas, su mautljuie, šiluma ir visokiais |- 
talsymals; Gali būt pertaisyta 2 šei
mynom.

Watertown, du 4 šeimynų namai. Su 
visais iniprovements. Reiula $220 Į mė
nesi. Parsiduoda už $17,500.

Atsišaukite: 709 — FOURTH ST., 
SOUTH BOSTON.

ATIDA BEDARBIO
Vienas akras žemės, 2 šeimynų, 10 

kambarių namas su tvartais ir vištl- 
hinkals arti audinyčtų kur dabar dir
ba pilnų lalfcų^JKairs pirks tų namų 
bus užtikrintas darbų, nes • savininkas 
tų namų yra bosas tenykštėj dirbtu
vėj. Prekė tik $1.800. $800 Įnešti.

A. Ivaškevičiaus Ofisas
361 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston . .05.
FARMA ANT PARDAVIMO

Apie 20 krų žemės: 4 akrai galima so
dinti taboka ę lŲtusie dėl bulvių ir vi
sokių kitų augalų ; yra priikl gafnykia 
ir naujas namas ant dviejų lubų, 8 di
deli kambariai, cementinis skiepas, šu
linis prie pat namo durų, yra naujos 
banės dėl sudėjimo gėrybių ir pasta
tymo gyvulių ir taip-gi vištininkai. Y- 
ra visi žemdirbystės įrankiai, taip-g 
karvė, kiaulių, vištų ir kitokių gyvu
lių. Apielinkėje yra kelios kompanijos 
kurios auginu po kelis šimtus akrų ta
bako ir už. tai yra.,.gana daug darbų 
žiemų ir vasarų dėl vięos šeimynos. 
Darbas lengvus ir seikas. Arti mokyk
los. ši puiki ūkė parsidnėda- pigiai. 
Kurie norite platesnių žinių, kreipki
tės šiuo antrašu o pranešiu kur ji ran
das ir kodėl savininkas nori grejtai 
parduoti.

MR. A. VAICEKAUSKAS,
36 Shadon St., Hartford, Conn.

Ieškau savo pusbrolio Prano Buroko, 
Kauno rėd., Ukmergės apskričio, Del
tuvos vai., Kalvelių sodžiaus ir dėdės 
Petro Būro, kuris visų laikų gyvena 
Newark, N. J.

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

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo

di už kiekvieną syk|.

PALIKIMAS ant PARDAVIMO.
Visas arija po dali. ,8-ji namai da

bar tušti. Du lotu žemės. Atsišauki
te: 267 D St., So. Boston, Mass.

KET^.
BALANDŽIO 2X“22—23f ’
Žinynas--"U

Sapnaaf*
» /Davę KMdlįZ W?

^šyUpMąkas;? V ■
Dermont tVain. ‘ \

“Debesiai ir Sidabre. 
Apvadai” J

Jean Hoilia ' •
“Gabus Dainininkas”

Vera Bttrt ir Jos Virginia 
Šokėjos, ■ ’ J •

“Kuogražiausias Vodevilio 
Aktas’.’ .

*■
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SUSIRINKIMAS.
Ketverge, balandžio 21 d. 7:30 

vai. vakare Bažnytinėj Svetainėj 
biiš A L. R. Kryžiaus skyriaus su
sirinkimas. Gerbiami nariai ir 
draugiją paskirti atstovai mel
džiami ateiti, nes turime daug 
^arbią reikaht aptarti kas-link 

Ūmesnio veikimo.
.Visus kviečia

Pirm. V. Savickas.
t

. pykins $1*50. y. I .. ■

Kaa žinotė Inu* randasi A„ RŪKAS 
gyenes pirmiau 479 No. Franklln St, 
PhilmlelpJjja, pa.f praneškite “Darbi
ninko” admliiistracljal, 366 W. Brutui- 
vvfty; So. Boston, Mnss. . *

JPatošJkau. sėserš Joafios Laurlnat 
čiukės, po vyru Lavalkis, paeina iš 
Lietuvos Tauragės apslu*., Šilalės vai, 
Vaitimėnų kaimo. Kas praneš skiriu 
$5. dovanų,, Mano'adresas.:

u MONIKĄ LĄŲRIĄ’AIČIUKE,
367 1-Iamilton‘ Ave., McKees Roclcs, Pa,

I
Ieškau draugo Prano Buroko, kilęs 

Iš Ukmergės apskr., Deltuvos vai,, Kal
velių sodž., seniau gyveno Nevarią N, 
J. <Turlu labai svarbų reikalų. Jam y- 
va užrašyti dideli pinigai tūlo kareivio 
žuvusio kftro lauke, Franci joj. Jis 
pats lai atsišaukia arba j| žinantieji 
praneškite žemiau nurodytu adresu. 
Taip-gi prašau atsišaukti Adomų Je- 
nškevičių Ir pusbroli Ignų Zereckų U- 
Žušalių sod„ Veprių vai.

ANTANAS PALIONIS, 
1017 Haynes St., Akron, Ohlo.

Ieškau Juozo Marcinkevičiaus. 0 
metai atgal išvažiavo I Baltiihore, Md. 
Kilęs iš Pasvalio apskr., Užstuplų kai
mo. Meldžiu Jo paties atsišaukti arba 
JI žinantieji praneškite. Jam yra 2 
laišku iš Lietuvos buo tėvo, kuris pra
šo atsišaukti.'

JONAS ANDRIŠIUNAS,
167 lVestmlnster St.,

W. Fltchburg, Mass.

Ieškau suvargusių merginų arba naš
lę kad ii" su vienu vaiku 'norinčių, ap
sivesti. Mano' 2 vaiku o mergaitė dir
ba. .Norinti apsivesti, atsišaukite že
miau paduotu adresu. Platesnes in
formacijas suteiksiu ant pirmo ališko. 

JONAS BURINSKAS, 
235 Belhvoods Ae., Toronto

Paieškau savo vyro Juozo Miluko, 
paeina iš Krokalaukio. Kalvarijos 
nav., Sualkų rėd. Keturt metai atga
lios gyveno Rochester. N. Y., paskui 
New Bjitain, Conn. Jis pats ar kas 
kitas praneškite, o busiu dėkinga.

APOLIONI.TA MILUKIENfi,
12 Dudley St., Rochester, N. Y.

Paieškau ePtro Slaurusevlčlaus, pa
eina iš Vilniaus gub.. Trakų pav., Va
rėnos par., Mėrgažerio kaimo. Kaš to
ki vyrų Žino arba jis pats meldžiu at
sisaukt šiuo adresu:

RIČARDAS JARMALAVIČIA,
75 Blandel St.. Montello, Mass.

Paieškau Aleksandro Mišklno. Ki
lęs iš Vilniaus rėd., Druckunų kaimo. 
Pirmiau gyveno Bostoti’e, Mass. Ga
vau laiškiį nuo jo sesers. Malonėkite 
pats atsiliepti ar kas j| žinote, praneš
kite kur Jis yra.

JUOZAS CIUNYS, 
83% Ward St., Worcester, Mass.

Ieškau kun. Antano Kuodžio, paei
na iš Kraujalių sod., Ramigalos vai., 
Kauno gub. Girdėjau, kad gyvena 
Brooklyn, N. Y. Taip-gi paieškau pu- 
seserės Anelkos Klbiriukės, patina iš 
Kuršių sodžiaus, Ramygalos vai, Kau
no gub. Girdėjau, kad gyvena apie 
Detrolt, Mieli. Kas apie juos žinote 
arba pat|s, kurių paieškau, malonėkite 
atsišaukti šiuo adreąų:.

PETRAS RIŠELIS,
209 Malu St., Gardner, Mass.

Paieškau Anelės Latauskiutės. Gir
dėjau, kad pirmiau gyveno Younkers, 
N. Y., o dabar nežinau kur. Norėčiau 
susirašyti, nes aš važiuoju į Lietuvi}. 
Meldžiu atsišaukti.

ANTANAS LATAUSKAS,
35 Houston St., Norvvood, Mass.
PAIEŠKOJIMAI IŠ LIETUVOS.

Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra
šau susirašinėti su manimi. Dabar 
kuomet ginklai nežvanga butų malo
nu susirašinėti. Prašau atsiųsti kny
gų ir laikraščių.

Jonas Janušaitis,
5 p. p. Ligoninė,

LITHUANIA.

Paieškau trijų savo brolių Rimkų. 
Paeina iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Paundenės pav., . šaklankių kaimas. 
Turiu labai svarbų reikalų ir noriu su 
jais susirašyti. Kas žino, kur anie 
yrių melilžiu laišku man pranešti. Ma
no antrašas: Telšių apskričio, Luokės 
par., šaklaukio k., Marijona Šukienė.

Paieškau brolio Antano Jono s. Pul
kauninko, gyv. Chicagoje. Buvau ga
vęs laiškų, bet sudegė sykiu su visa 
mano manta užėmus bolševikams Ha- 
barovskų. Mano antrašas: John Pvl- 
koi'nik, Besymianny 'peretil^ d. No. 6 
Korolkevitch Harbin. China. VIĄ. 
PAOIFIC.

Paieškau brolių: Stasį Augustų, Vin
cų, Viktorų ir Antanų Mlkalionius, 
Seinų apskričio, Veisėjų valsčiaus, 
Smaillonlų katulo. Vincas Mikęlionls 
(viršila), 10 pėst. Marljatnpęlės pulko 
4 kuopa. LITHUANIA.

*!
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4Į£ Bxoadway, S, Boston 
(Viršuj LleųPrek. B-y0ą ofhfo) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.
T .į Gi,-■ .„..--Ii. 7,1 h, „I..

.. ........................ Į......... ...  ■

• ' IttaiaT&VOTAte Notakas ;

FJJMtNRUSHŠ
ADVOKATAS ’ !

414 Bboauwat,’ S. Bobton, Mass. 5 
. TeL S. B. 441. 

Gyvenimo vieta:
15 AnkatOlis St*, DobchebtO. 

Columbla. 9159-J.
■ Į » ■ V Į *1 ■  J..V. r  - *
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BANKA VISIEMS ŽMONĖMS

Mes Kviečiame Jumis 

PRADĖTI- SAVO TAUPYMĄ

T 'I 1 1

•V,

t

1

1/i.S

ltfSiėtg SoūtH kosTONB *

DR. H. Š. STONE
Akiu Specialistas 

399a W. ĘR0ADWAY 
Valandos: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

' ■ ■ ■ ■ T ■........................................................ . . . ..

Jųš atrasite, kad: šitas bankas yra moderniškas, šių 
-dienų bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra pasirengęs 
patarnauti jums klek viename reikale.

Mūšų Taupymo Skyrius 
ant-padėtų pinigų £9q| 
moka nuošimčių q

■ Musų Užrubežio Skyrius
Turi tiesioginius susinėsimus su Lietuva per

Dirjction der Discbnto-Gesellschaft, Kaune;
Lltausclie Bank fuer Handel und Industrle, Kaune.

įMes siunčiam^.pinigus'į visas dalis svieto ir l Lietu- • 
vų 'su didžiausiu- pasisekimu.

I ■ - ' ' ‘

BOSi'ON NATIONA*L BANK

161 Kanover Street, Boston, Mass.

'Narys Fedėrales Rezervos Systemos 
įjrigelbėjinlui .jarauvlme 'Šub-1 ^BBBIBtlHįFSIBĮIBIBIBĮIHIBHIBIBIHĮKIBIRiĮRĮIBĮIBĮIffĮBIRiRMRĮIR 

scnpeijų uz zybciojamas lempu- — 
tęs- (flash lights) kurios visai ne
vartojamos ' su ■ baterijomis. Ge
ras pelnai dėl-darbininko. Delei 
smulkmėm} rašyk:

S. A. F.
366 Broadway, So. Boston, Mass. IIŠ9

• ■ ■ (19) |I5B

PARSIDUODA BIZNIS.
Parsiduoda toniko išdirbystė, paran-1 

kioj vietoj. Biznis gerai išdirbtas,. už 1 
jrlenamų kainų. .Atsišaukite sekan
čiu antrašu:

J. .PUZINAS.
102 Myytęll St., . Lflwrence, Mass.

* ** 1

LIETUVIAI MEKANIKAI ir §
ELEKTRIKIERIAI gerai kalban-1 ęg

MEKANIKAI ir, ELEKTRI-
KIERIAI ar jūs galite jdėti$25.00 Į 

į Kompaniją, kuri išdirba žybeio- Į 
jąmas lemputes ir kurios vartoja-1 
mos visai be bateriją. Visos in- į 
formacijos suteikiamos. Delei į 
smulkipeną rašyk: f

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

(19) , Ii

Ii

Phone—Kenslngton 5816 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

' 2538 E. Allegheny Ava, 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E, G. UIS
lietuvis’Gydytojas.

PbiEmijeo Valandos: . 
9-10 tai. rytė ir 6-8 vai. vakare.

Pa ieškau Alenos Latauskiutės. Gir
dėjau, kad ji gyvena kur tai apie 
Westfield, Mass. ant ūkės. Aš greitu 
laiku išvažiuoju | Lietuvų ir norėčiau 
susirašyti. Atsišaukite šiuo adresu: 

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

Aš Juozas černauskas ieškau sesers 
Antaninos ir švogerio Prano Garkaus- 
kų seniau gyvenusių Ur. Frank Goerk, 
148 — Ist St.. Jersey City, N. J. N. 
America. Atsišaukusiem prašau rašy
ti tokiu antrašu: LITHUANIA. 2-rų 
Batarėja, Lauko paštas No. 3 Vei
kiančioji armija, Juozui Černiauskui. 
Aš esu kilęs iš Veiverių kaimo ir val- 
ščlaus, Marijampolės apskrities._____

Paieškau dėdės Jono M.’Mikolo, M. 
Vinco Mikllnevičiaus, kurie paeina ’iš 
Marijampolės apskr., Mokolų val
sčiaus, Turinčių kaimo. Jie prieš ka
rų gyveno AVaterbury, Conn. Atsi
liepkit^ šiuo adresu: LITHUANIA. 
4-to pėst. L. K. M. pulko 2-tro bata- 
lijono 5-tos kuopos Juozas Miklinevl- 
čius.

10MPERS APSIVEDĖ. 
. New York, — Samuel 

ompers, Amerikos Darbo j 
ederacijos prezidentas, ap- 
fvedė su Neuscheler. Jau- 
uvędys yra 71 metų am- 
Paus, o nuotaka 38. Abu 
^ra kilę iš Anglijos ir abu 
ydai. Pirmoji Gomperso 
itd mirė pereitų rudenį." Su 

• ja Gompers buvo susilaukęs

Z

BUČERNfi IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA CAMBRIDGE.
Kam būti be dahbo. Jei -turi klek | 

pinigų, pasipilk išdirbtų biznį fr dirbk,! ® 
kaip' ponas. Gera proga uždirbti pini-'l O ’ 
jų. Savininkas važiuoja į Lietuvų ir i O 
todėl turi būti greitai parduota. Pla-.IO . 
;tesnių 'informacijų gauskit pas B. Į S t 
KONTRIMĄ,’361 Broadvvay, So. Bos-UEg 
ton. -Mąss. TeL Brookline 7124-M. ||^

PARSIDUODA 3 šeimynų mū-1 
riniai namai su 12 kambarių. Kai- fĮgjg 
na $3,000. Dėl 3 šeimynij medi- j [£0 
niai namai su 10’kambarių. Kai-lįS 
na $1,500.- P. F. Taylor, • P. O. Įg 
Box 24, So. Boston, Mass. (21) 
PEKARNĖ ANT PARDAVIMO. I 

Parsiduoda pekarnė už labai pigių Į 
prekę. Lietuvių apgyventoj vietoj, | 
Hudson, Mass. Dėl platesnių informa-1 
cijų' atsišaukite: J. W. “Darbininko” I 
administracijoj,________ ___________ Į

PAĖSIDUODA FORNIČIAI 
Visai nauji dėl 4 kambarių visai pi-1 
giai. Kam reikalinga forniiai ir nori
te už. prieinamų kainų nupirkti,, tai a- 
teiikt ir klauskit pas: |

ANTANAS AMBROZAITIS, 
537, Mnin St,. Cambridgeport, Mass. I

PARSIDUODA FORNIČIAI 
Visai pigiai ir nauji dėt trijų kamba
rių. Priežastis—savininkas greitu lai- Į 
ku nori išvažiuoti į Lietuvųl Atslšau- Į 
kitė arba ateikite ant šio antrašo: * [ 

AIJ2KSANDRA SIMANAVIČIUS, 
201 Fourth St., So. Boston, Mass. | 

'______ (Ant 4-tų lubų)_____ ‘ j
ANT PARDAVIMO stubii-namas, lo

tas, Geroje vietoje. Parslduos pigiai. 
Randasi ant Houston St. Savininkas I 
važiuoja 1 Lietuvų. '
! , ANTANAS LATAUSKAS, 
85 Houston St., Nonvood, Mass. I

?

DR. F.MATULAITIS
Gtdo Vibokiab Ligam ; 

pRTR-gTRTA ĄKINIUfl. 
Valandos: ’ 1—8 Ir '7—8^P. M.

17 Milibury. Stieet, 
WORCESTERį 'MASS. 
BMfiasjNaasEin 
fll>'*tri*na<Tit I'TF _'■ J- J*-?*1 r .F-

Ii t

Dėl 3 šeimyną medi- Į O

Aš, JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, prašau 
savo draugų nepamiršt kad aš vis esu pas

S. H. HARRISON GOMPANY
666—672 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS .

Mūsų nauji Pavasariniai Siūtai ir žiuponai dėl Vyrų ' 
ir Jaunų Vyrų jau gatavi ir mes turime didžiausi raukiu 
kų kada turėjome savo istorijoj.

Mūsų DRAPANOJ dėl: styliaus ir kokybės 
yra nesulyginamos ir virš kompeticijos. .

662—672 Washington St.,
BOSTON, MASS.S. H. HARRISŪN CO,

T

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS
PATARIMAS IR EGZAMINACIJA

j»» r h* . T«ų®te’BostomWr 
. Lietuvts Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė oflaų ,po No. 

425Bboądwąy, So.Bostoiy, Mass.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
BR. W. T. REILLY 
Dantys Ištraukiami ir pripildo 

ml visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradl- 
mtni * ? ' •. . . '■ *

469 BroadwaY, 
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St) 
Valandos : Nuo! 9 v. r. iki 8 v. v. 
NldEuom : Nuo 10 v. r. iki 4 v, y.«* 

' Bell Phon* DioktaE«n 3W5 M.

Br. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pi.

Listuvis Daktaras ii Chirurgas.
Ofists Valtnduį 

Nuo O.rito ilsi 5,po pieta 
Vakarei*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 
■ N&|Mį»įikl40kH'« ■ < ‘

DUODAMA DYKAI.

=• • - •1Fa#W’&wy/ Oom». -

DYKAI KATALOGAS
Jeigu norite sutaupyti $8.00 

ant poros ve ve rykų, tat parsi
traukite mrųrų katalogų. 
The Waterbury l^ail

ATEIKITE ŠIANDIENAt
Aš noriu kad kiekvienas sergatitls 

vyras arba moteris ateitų į mano ofisų 
šjų savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
it leiskite-man padaryti egzaminacfjų 

. jūsų ligos, DYKAI. Aš pagfelbSJau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 

; per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo būdus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki- 

' tiems, ašigaliu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe
cialų atydų. Per šių savaitę aš už savo 
darbų parokiiosiu tik mažį mokesti 1- 
dnnt kiekvienas turėtų, progų gauti ge
rų gydymų nebrangiai.

ĮDR.PAIJL J.JAKMA0H1I (Jakimavičius) I
I 509 EAST BR0ADWAY B
Į TELHPHONE 502; Į

; ' r > TeL Bbstęn 2?9
DR. JOHNMicDONNELU !LDl 
GuKma ettifyaMii if UetvvUMU 
UnhteO ViiANbos:

Rytais Ik 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 v*L

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. JBoBton

4

l
f

Ofiso vai. 9 ryte Uri. 8 vak, 
Nrfdėlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

220 TREMONT ST., 
BOSTON, MASS.

Priešais Majastic Teatrą ,
* t

-i--» — • * “► -*».-V-' **.

6

i Paieškau hito gimines: Kunigų My
kolo suųų Adomų Urbonavičių ,kilu
si iš Lietuvos’ A. Panemunės, broli Jo 
.Jurgi Urbonavičių; brolėnus: Petrų Ir 
Jurgį šiupienius sūnūs Baltrnmldjaus 
kilusius iš sodž, Dubravai,. Požulsllo 
{Vai. ir Antanų Kreivėnų kilusį iš k. 
Šlienavos, Panemunės, Panemunės, Pa
žaislio vaUčiuus.\» Mftmr dntrūšaiU 
■Kaunas, Duon. g-vė No, 50 Fln. Pręk, 
fr^Prųnv .Kllnįstęvija Rinkliavų D-tuą 
t aukštus No. 5. . Jonui MatųlniM 
lithūania.

į

S

- *

<DelGeresnių 
ET PASEKMIŲ 
Tarpe A m ei i k; o u ų 

GARSINKITE

IN GUIRE R f * OFISAI t
4 GATĖS STREEI 
>.i.3.®A?s»&ra)s5 ..

1
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