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Kaino 4 centai

SUSTREIKAVO

Iš New Yorko j Kauną per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

reiškiu

KAINOS
KARO TAKSŲ $5.00.

414 Broadway,

MONTREAL, CANADA. 
L. D. S. 92 kuopa veikia.

specij alistus, kad 
galėtų

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

vo nutarta kreiptis į Valsti
jos darbo komisijonierių, 
kad jis pasistengtų patarpi
ninkauti tarp streikininkų 
ir darbdaviu.

Pittsįield, Mass. — Su
streikavo 50 karpenterių, 
reikalaudami pakelti algą 
pustrečių centu valandoj. 
Dabar jie gauna 85c. valan
doj. Dirba 44 valandas sa
vaitėj.

UŽTIKRINA FRAN 

CIJJ.

se miestuose.
Taip, tik per darbą ir 

vargą — prie laisvės. Drau
gas Sommerville yra laimin
gas žmogus, nes jo dvasia 
jau liuesą nuo tamsybių, 
matant prieš *savę tikrą ke
lią. Dar laimingesnis jisai 
tuo, kad gali dabar ir ki
tiems savo broliams ta kelia *■ 4-

rodvti.

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kaund Lietuvių Prekybos 
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS.

Genoa. — Kadangi ėjo 
nuolatiniai gandai apie slap
tą rusų vokiečių sutarti, tai 
čičerin, Rusijos delegacijos 
pirmininkas, pasiuntė Fran
cijos delegacijos pirminin
kui Barthou laišką, kuriame 
užtikrina, jog jokių slaptų 
sutarčių Rusija su Vokieti-1 
ja nėra padariusi. , •

Manchester, . 

tų ir miestelių 
vo suvažiavę ii

Viršiau padėtą sakinį ga
lėtų drąsiai pasisavinti kai
po obalsį visi tie, kurie yra 
gyvenimo nuskriausti, kurie 
turi vargingai kovoti už sa
vo būvi. Ir ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir ištisi luo
mai, ir tautos.

DARBAI EINĄ GERIAU.

Washi)ujton, D. C. — Ko
mercijos departmentas skel
bia, kad bizniai ir pramonė 
pagerėję. Apskritai imant 
dirbtuvėse darbai pagerėję.

|
SUSTREįl 

W ėst f i eld, Iki- 

Smith Co. susi 
darbininkų dėl 
algų ant 20 nudš

$107.50 0:
Iš Piliavos iki Eidkūnų ir Kauno bus parengtas specijalis lietuviams keliau
ninkams traukinys.

pavyzdžiu lyginti ir vertin
ti.

Anot p. Sommerville aiš
kinimo Anglijos Darbo Par
tija būtii dar stipresnė, jei 
ne svyravimai, kartais dvi
veidė politika vadų. Pati 
partija esanti stipresnė, ne
gu jos dabartiniai vadovai.

Vienybė darbininkų esan
ti gera, tik užsiinteresavi- 
mas savo partijos reikalais, 
darbininkų ateitimi — ir ten 
esąs neperdidelis. Milžiniš
kai didžiumai darbininkų 
kaip ir čia taip ir ten dau
giausiai esą rūpi šios dienos 
reikalai, duona kasdieninė, 
p. Sommerville nusimanymu 
darbininkų klausimo išriši
mas remiasi pačių darbinin
kų apšvieta ir susipratimu. 
Nors tai ilgokas kelias, sako, 
bet vienatiniai tikras.

Pora žodžių apie patį p. 
Sommerville, ką iš šalies a- 
pie jį nugirdau. Iki perei
tų metų dirbdavo fabrikuo
se, buvo paprastas darbinin
kas. Visi jo giminės yra ir 
dabar darbininkų luomo 
žmonės. Turi apie 40 metų 
amžiaus. Sudžiūvęs, nedi
delis, veidas inteligentiškas, 
inkvėptas. Nuo jaunystės vi
są laiką daug skaitė, studija
vo. Lankė vakarais įvai
rius kursus. Nepraleido nei 
vienos valandėlės veltui. Re
zultatai tiesiog stebėtini. 
Vyras nepaprastai išsilavi
nęs, turįs begalo daug ži
nių. Rašinėja straipsnius į 
rimtus žurnalus. Seka vei
kalus žymiausių socijologų. 
Be to visa dalyvauja ir prak
tiškame darbininkų veiki
me: unijose, kooperatyvuo
se. Klausant jo paskaitos 
— buvo įspūdžio, ~ kad čia 
kalba ne šiaip jau darbinin
kas žmogus, bet tikras pro
fesorius. Klaba gili inteli
gentiška, begalo nuosekli.

Mums, studentams, ta va
landa buvo nepaprastai nau
dinga; ji daug mums davė. 
Dr. Ryan’as žinojo, ką so
dina į savo vietą. •

Ant rytojaus su pasigerė
jimu matėme, kaip p. Som
merville išklūpojo koplyčio
je per visas šv. mišias, lai
ke kurių priėmė šv. Komu
niją-/ '

p. Sommerville esama ge
ro kataliko.

Nuo pereitų metų kaipo 
pasiž tymėjusį jau darbinin
kų vadą draugai darbinin
kai prikalbino jį mest fabri
ko darbą ir atsiduoti vien 
visuomeniniam darbui. .Taip 
ir padarė. Rašynėja, orga
nizuoja, važinėja su paskai
tomis. Į Ameriką atvažia
vo, kad duoti darbininkams 
paskaitų visuose didesniuo-

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
Trečiadieny, baland. 26 — $4.60 
Ketvirtadieny, bal. 27 — $4.40 
Penktadieny, bal. 28 — $4.40 
šeštadieny, baland. 29 — $4.30 
Pirmadieny, geguž. 1 — $4.30 
Antradieny, geguž. 2 — $4.30 
Trečiadieny, geguž. 3 — $4.20 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS.

Laikytame LDS. 92 kp. susirin
kime perskaičius nuo Centro laiš
ką knygą siuntimo Lietuvon rei
kale tuojau padaryta graži pra
džia.

Aukavo šie:
Juozas Žemaitis.................... $2.0C
Jonas Leskevičia .................... 1.25
Juozas Braknis .................... 1.0C
Kazys Zizūnas ............ ■...........1.0C
Matas Bumelis...................... 1.0C
Jurgis Bastys.......................... 1.0C
Jonas Pundžius ..................... 1.0C

Po $25c.: J. Pakulis, L Meš
kauskas, A. šalaševičia, J. Poz- 
nokaitis.

Viso $9.25.
Visiems aukavusiems 

nuoširdžią padėką.
3. Pundžius.

PRIERAŠAS: LDS. Centras 
gavo nuo Tamistą garbingos 92 
kp. per raštininką J. Pundžią su
ką pasiuntimui knygą Lietuvon 
$9.25. Varde Lietuvos, darbinin
ką ir kovotoją už Lietuvos laisvą 
visiems aukuotojams tariame

Nesenai einu priprasta va
landa į savo profesoriaus 
klesą, klausytų jo lekcijos; 
— tik koksai buvo mano nu
sistebėjimas, kada kamba
rio duris pravėręs ant ka
tedros vietoje savo profeso
riaus pamačiau visai nepa
žįstamą žmogų, paprastai 
darbininkiškai apsirėdžiusį, 
ir iš išvaizdos — visai, ro
dos, paprastą darbininką. 
Atsiprašiau, kad tur-būt ne
pataikiau ir išėjau iš klesos, 
nebegalėdamas suprasti, ka
me čia dalykas: klesa, rodos, 
ta pati; bet iš kur tas žmo
gelis ? Ir kurgi dabar mano 
profesorius Dr. Ryan?
. Bet štai išbėga iš to kam
bario ir pats Dr. Ryan ir sa- 
fco man: prašau ineiti: čia 
yra svečias iš Anglijos, Mr. 
Sommerville. Jisai šiandien 
užėmė mano vietą.

Svečias, rankas į kišenes 
susikišęs, liuosai kėdėje at
silošęs, laiko paskaitą. Pa
skaita buvo ką tik pradėta, 
todėl teko visos išgirsti. Kal-i 
bėjo apie Anglijos darbinin- 
kii padėtį, j ii unijas, apie 
Darbo Partiją, apie santi
kius darbininkų su valdžia. 
Ant jo pasakojimų Anglijoj 
esą 7 mili onai organiuzotų 
darbininkų. Savo partiją 
jie skaito stipriausia šalyje. 
Į valdžią ligšiol per daug ne- 
siveržę, nes norėję geriaus 
prisirengti, išdirbti žmones 
žinovus.
kada ateis laikas 
drąsiai imties darbo šalies 
valdymo. Tečiau Lloyd 
George’o valdžią ir dabar 
priverčią skaitvties su dar
bininkų reikalais. Tik rei
kią pripažinti, kad po karo 
darbams pablogus, kaip ki
tur taip ir Anglijoj kapita
listai labjau įsidrąsinę, ir 
ten siaučianti reakcija ir ko
va darbininkams pasunkė
jus. Tečiau nežiūrint to 
Darbo Partija beveik tikra 
yra, kad ateinančiais rinki
mais į Parlamentą — Dar
bo Partija pasirodys sti
priausia ir parlamente suda
rys skaitlingiausią frakciją.

Nuo savęs pridėsiu, • kad 
žmonija, turėdama prieš 
akis dvejopą pavyzdį — Ru
sijos darbininkų kruvinos 
revoliucijos kelią ir Angli
jos darbininkų — ramios e- 
voliucijos, apšvietos, ir de
mokratinės organizacijos ke» 
lia — galės tuodu klasišku

Lithuanian Sales Corporation
Boston 27, Mass



Kiną U South Boston’o utarnlnkala, 
fcetvergaiB ir subatomis. Leidžia Am. 
taruvrą Rymo Kataliku Sv. Juozapo 
DaBKūunv SąjmraA.

*=
AUKSO-SIDABRO

BSgBtirtSglfr ♦

FONDAS. •3

’ŪSntered as aecond-class matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mas&, nnder the Act of March S, 1879.”

"Acceptance for malllng at apedal rate 
of postage prdvided for in Sectton 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorind on July 
12. 1918."

Su&aortpton Jhrtsn
Yearly ................................................ $4.50
Boston and suburbs ................... ..S5£0
Foreign countries yearly.............. $5.50

PASTABĖLĖS.
Šį pavasarį ir šių vasarų 

Amerikos lietuvių grįš Liej 
tuvon daugiau, negu pernai 
arba užpernai. Iš Amerikos 
lietuvius veja nedarbas ir 
algų sumažėjimas. Nors 
Lietuva savo susitvarkymu 
nevilioja Amerikos lietuvių 
ir nors nei Lietuvos valdžia, 
nei visuomenė piršto nepa
judina, kad pamasinus A- 
merikos lietuvius grįžti Lie
tuvon ir ten kurtis, tai vis
gi kitu žvilgsniu šiemet drų- 
siau grįžti, negu seniau. Iki 
šiol Amerikos lietuvius pa
laikydavo vietoje galimo ka
ro šmėkla. Bet toji šmėkla 
nyksta ir drąsiau galima 
grįžti.

Lietuvon grįžta uojių vei
kė' įsokių organizacijų. 

'veikimas nenu
kentėtų, taį jų vieton turi 
stoti likusieji. Supratimo ir 
žinojimo, kaip veikti ir ką 
daryti daugeliui netrūksta. 
Trūksta tik uolumo ir pa
slankumo.

Neužilgo visi Amerikos 
lietuviai, be skirtumo, galės 
padaryti savo gimtajai ša
liai dovanėlę. Mes neturime 
savo tarpe didelių turčių. 
Yra pasiturinčių žmonių. Tų 
ir dovanos galės būti dides
nės. Didžiuma gi mūsų išei
vijos — tai darbininkai žmo
nės. Jų dovanėlės gal nedi
delės bus.

Tečiau jūros susideda iš 
lašų, dideli kalnai iš mažy
čių smilčių grūdelių. Taip ir 
;mes, lietuviai, nešdami kad 
ir nedideles dovanėles, bet 
nešdami visi — sunešime di- 
deliausių jų krūvų ir savo 
gimtinei žemei padarysime 
daug džiaugsmo ir naudos.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Lietuvos Valdžia 
trumpu laiku jau turės savo 
valiutų, savo pinigus. Su vo
kiečiais jau baigiama tarties 
dėl nusikratymo jų markių. 
Bet savo pinigus reikia pa
remti savo auksu, nes popie- 
ra — pigus daiktas.

Lietuva pradžiai tių’i šiek 
tiek aukso ir sidabro. Bet 
daug dar trūksta, kad jos 
valiuta būtų tvirta ir pasto
vi. Mes, Amerikos lietuviai, 
turime garbingų uždavinį 
pagelbėti savo Tėvynei ir 
tuo svarbiu reikalu.

Davėme ir duodame Dėdei 
Šamui, kas Dėdės Šamo y- 
ra. Turime duoti ir Lietu
vai — kas Lietuvos yra. Tu
rime atsilyginti savo močiu
tei už Lietuvio vardų ir už 
lietuviška kraujų. Būkime 
visi prisiruošę. Paskirtu lai
ku, ir paskirtų vietų turėsi
me visi sunešti savo aukas 
auksu, ar kas aukso neturi 
— tai bent sidabru. Kas auk
so pinigų, — tai 
Kas auksinį žiedų,
žčlį, ar kitų kokį daiktų — 
by tik būtų tikrai auksinis. 
Kas negali auksu duoti — 
lai duoda sidabru: ar sidab
riniais indais, ar kitokiais 
daiktais — by tik būtų si
dabras.

Kas neturi sidabrinių 
daiktų — lai bent sidabri
nius pinigus paaukoja.

Mažiausia auka, kurios 
Lietuva iš visų savo vaikų 
galės laukti (kas negalės au
koti auksu) — tai bus:

Suaugusiems nemažiau 
vieno sidabrinio dolerio;

Vaikams
dabrinio kvoterio.

Visų dovanos bus surašy
tos ir į tam tikras knygas į- 
trauktos.

Visiems bus išduotos kvi- 
tancijos.

Netrukus bus paskelbti to
limesni nurodymai.

Liet. Inf. Biuras.

pinigą, 
ar rete-

“Sandara” num. 17 rašo: 
“jeigu duodi šauliams cen
tų, tai politiniams reika
lams (Politiniam Iždui) 
nusiųskie dolerį.” Reiškia 
sandariečiai šimtų sykių sta
to savo partijų aukščiau, ne
gu valstybės gynimo organi
zacijų. Sandariečiai pasisa
kė esu 100 nuoš. partizantai 
ir opatriotai.

Kauno “Laisvė” kovo 28 
d. rašė: “Švietimo ministe
ris yra paskyręs profeso
riais asmenis, kurie jokių 
įstatymo reikalaujamų kva
lifikacijų neturi, neturi net 
mokslo laipsnio. .. Pikti Jie- 
”zfT^Qi ima pasakoti, kad no- 

fiti paskirtu universi- 
rMs^orium, reikia pir- 

[tobatos is soci-

nemažiau si-

rintTb 
teto p: 
ma gauti” ių 
alistinio Cen^h> Komiteto.” 
Kad taip yra tai' daug abe
joti nereikia. Juk žirtome, 
kaip laisvieji mokslų su
pranta. Laisvųjų suprati
mu jei žmogus praktikuoja 
tikybų, bet visuomeniniame 
veikime eina sti laisvais, 
jiems aukuoja, tai tas yra 
geras, tikras katalikas; jei 
žmogus nepraktikuoja tiky
bos, tai jau jis susipratęs; streiko anglių nepritrūks 
jeigi žmogus niekina tikybų, 
šmeižia katalikų veikėjui ir 
įstaigas, tai jau jis apsišvie
tęs ; jeigi žmogus iki to nu- 
progresuoja, kad kiti žmo
gų kilus iš beždžionės, tai 
laisvųjų supratimu jis jau 
mokytas.

KADA PRITRUKS 
ANGLIŲ.

‘ ..A ••'■■■
JVashiitgton. — Buv. Val

stijų Chamber of Commerce 
skelbia, kad jei anglių ga
myba ir anglių suvartojimas 
eis taip, kaip ikšiol, tai dėl

per šešias savaites.
Minkštųjų anglių gamyba 

truputį pakilo palyginus stt 
tuo, kaip buvo streiko pra
džioj. Pereitą Pataitę mink
štųjų ^anglių iškasta 4.150.- 
000 tonų. Kietųjų anglių 
gamyba veik visai sulaikyta.

KAS GIRDĖTI UETUVIJĮ KOUONUOSE.
. f---------------------------:

NEW EmT.ATH8T.PBTA, PA.

Kietąją anglių streikieriai ra
miai užsilaiko. Lankia kas to
liau bus. Dabar nei angliški lai
kraščiai nieko -nerašo. Jeigu ne
bus žinios iki 15 d. gegužio, tai 
bus stabdomi’formonai, pumpmo- 
nai, inžinieriai. Tada bus grei
čiau daroma derybos.

27 d. bal. po 6 v. vak. New Phi- 
ladelphijos miestelyj trūko gat- 
vek'ario dratas, bet ant laimės nie
ko nesužeidė.

I
CLEVELAND, OHIO.

Dr-ją Sąryiio veikimas.

Katalikiškų draugijų sąryšis 
savo susirinkime 26 d. balandžio 
turėjo daug svarstymų kas tik ri- 
šasi su katalikišku dr-jų reika
lais. Bet tarp to tapo pakeltas 
klausimas ir kas link vietinės šv. 
Jurgio parapijos tvarkos, nors tas 
dalykas daugiaus turėtų rištis su 
kunigu ir parapijos komitetais. 
Sąryšis yra suorganizuotas tam 
kad visų draugijų atstovai svars
tytų visų katalikiškų draugijų 
reikalus ir prižiūrėtų kad draugi
jos viena kitos neboikotuotų, kad 
vienai draugijai rengiant kokią 
tai pramogą, kita draugija neuž
bėgtų už akių. Teip viskas ir ė- 
jo tvarkiai. Bet dabartiniu lai
ku pradėta Sąryšio taisyklių ne
pildyti ir kuomet draugija paren
gia balių, tai parapijos svetainėj 
tuom laiku parengiama dėl para
pijos naudos vėl kokia pramoga 
ir tokiu būdu padaro minėtai dr- 
jai nuostolį. Labai gera, jei pa
rengiama kas tokio dėl parapijos 
naudos. Bet ne su skriauda kitų 
draugijų, nes katalikiškos drau
gijos tai yra vienas kūnas, pri
klausantis katalikystei. O kiek
viena draugija tai yra atskiras są
narys to kūno ir nors vieną sąna
rį kūno sužeidus ,tai skausmas at
silieps ant viso katalikystės kūno. 
Nes kiekviena draugija šelpia pa
rapiją iš visų savo pajėgų, užtad 
reikėti} kad klebonas laikytųsi 
tvarkos su Katalikiškų Draugijų 
Sąryšiu ir tam Sąryšis išrinko ko
misiją kad nueitų pas kleboną ir 
pasiteirautų apie tai. Reikia pa
stebėti, kad dabar Sąryšio susi
rinkimuose įvyko tikrai broliška 
tvarka, nes kitados būdavo būna 
varinėjami visokį ypatiškumai, 
užsispyrimai, bet dabar pradin
gus tiems karštuoliams išnyko ir 
betvarkė.

kuopos susirinkimas toje pačioje 
vietoje ant viriiįtinės svetainės 
6:30 vai vakare.

Ne Korespondentė.

NAUJALIO KONCERTAI.

Streikieris.

DETROIT, MICH.

PRANEŠIMAS N. A. A. PILN. 
BLAIVININKŲ KUOPOMS. ,

Pilnųjų Blaivininkų Naujosios 
Anglijos apskričio suvažiavimas į- 
vyks 14 d. gegužio,.. Montello, 
Mass šv. Roko parapijos svetai
nėj, 1 vai. po pietų.

Gerbiamosios kuopos malonėki
te prisiųsti skaitlingai delegatų, 
nes metinis suvažiavimas. Turi
me daug naujo ką aptarti ir apie 
vasarinius veikimus ir nepamirš
kite atsivežti bilietukuš. Ir mel
džiu nesivėluoti.

7geg.-
13 geg.
14
16
20
21
22
23
27
28

Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mich. 
Ohio.

Adomas Padegimas.

UTIOA, N. Y.

Darbai eina vidutiniai. Audek
linės ir megstinių marškinių 
dirbtuvės dirba gerai, o vilnonė 
dirba silpnai. Audėjų reikalauja 
audeklinėse. Šiaip iš lietuvių gy
venimo nieko ypatingo neveikia- 

išėmus parapijos reikalus.
Parapijcmas.

,ma,

HARTFORD, CT.

Gegužio 9 septintą valandą va
kare, šv. Petro-svetainėje gerb. 
Naujalis duos koncertą. Prie iš
pildymo programo dalyvaus vieti
nis Šv. Cecilijos choras ir teip-gi 
bus garsių solistų. Teip-gi Hart
fordo muzikos konservatorijos 
mokytojai turės muzikališkus vei
kalus.

Taigi Hartfordo ir apielinkės 
publika nepraleiskite neišgirdę 
Lietuvos garsaus muziko, nes tai 
bus ko pasiklausyti.

Pranas Sukodolskas.

•

Balandžio 23 d. š. m. čia prasi
dėjo atlaidai 40 valandų. Kun. J. 
Cižauskas užgrojo marią su di
džiuliais vargonais, kas kreipė do- 
mę į tą maršą, tai galėjo suprasti 
— jausties, kad tai buvo ta valan
da kuomet Kristus nužengė ant 
altoriaus.

Iš viso kunigų buvo 7/ Ant pir
mų mišparų sakė pamokslą kun. 
J. Jonaitis, Šv. Petro parapijos 
klebonas, antrą vakarą pamokslą 
pasakė kun. V. A. Vilkutaitis, 
Clevelando lietuvių klebonas. Tre
čią, paskutinį vakarą gražų pa
mokslą sakė kun. J. Lipkus, Sagi- 
naw, Mich. lietuvių klebonas. Šis 
jaunas kunigėlis savo aiškiais žo
džiais rods dėte dėjo kiekvienam 
klausytojui į širdis. Mišparai bu
vo iškilmingi, asistoujant kuni
gams, 
landa

čia 
leido, 
reišis, šv. Antano parapijos klebo
nas. Kun. I. Bereišis daug vargo 
tur panešti eidamas pareigas 
dviejų parapijų klebono. Mes ti
kimės gausime už kleboną kun. J. 
Čižauską, nes jis visi} yra myli
mas, ypač jaunimo.

Mūsų didelė kolonija dar nesu
laukė svečio gerb. kun. P. Gar
maus. Jis daug vietų aplankė, jo 
vietose aplankytose aukso raidė
mis užrašė, o mūsų lietuviams tik 
iš tolo "garsus balsas tegirdėti. 
Mes irgi laukiame jo gražių pa
mokslų ir prakalbų išgirsti.

Darbai eina gerai, žmones ima 
darban. Bet darbininkų yra dau
giau, kaip darbo. Tai priseina 
kaikuriems vargelis vargti. Ties 
Ford dirbtuve šimtai žmonii} nak
voja ant gatves per naktį o kaip 
4-rios iš ryto jau stoja į eilę kad 
pasiekus darbadavio duris. Dau
giausia gauna darbo Dėdės Šamo 
ex-kareiviai ir vedę vyrai, seni 
darbininkai. Galima uždirbti nuo, 
4-rių iki 8 dol.

Tėvynės Ašara.

J. Svirskas,
Piln. BĮ. N. A. Apsk. pirm.

'MIDDLEBORO, MASS.

Puikiausias balius, koncertas ir 
šokiai.

ST.
vakare ir

pasižadėjo

PHILADELPHIA, PA.

Balandžio 28 d. apleido mūsų 
koloniją visų gerb. ir gerai žino
mas gerbJkun. P. Raščiukas, Kau
no Šv. Kazimiero Draugijos įga
liotinis Amerikoje. Praleidęs ke
letą mėnesių Šv. Kaz. parapijoje, 
nors trumpai, bet pąliko neišdil
domą įspūdį širdyse parapijonų, 
buvo visų mylimas ir labai apgai
lestaujamas. Gerb. kun. P. Kaš
čiukas yra visa širdimi atsidavęs 
žmonių dvasios reikalams, katali
kų spaudos platinime ir tėvynės 
labui. Paliko mums daug naudin
gų pamokinimų, kaip iš pamoks
lų, rekolekcijų, taip iš prakalbų. 
Savo prakalbose stebėtinu būdu 
sužadindavo tėvynės meilę, norą 
grįžti į tėvynę ir likti katalikų 
spaudos rėmėjais. Jo rūpesniu 
Šv. Kaz. parapijoje prieraše prie 
Šv. Kaz. Dr-jos 4 garbės, 2 tikruo
ju, 15 amžinųjų ir 150 metinių na
rių.

Reiškiame gilią pagarbą ir ta
riame nuoširdžiai ačiū gerb. kurt. 
P. Raščiukui už jo didį pasidar
bavimą mūsų parapijoje. Linkime 
ir ant toliaus didesnių pasekmių 
katalikų spaudos platinime.

Ona Unguraitė.

————S*,

Gaila, kad ta maloni 
greit užsibaigė.
kaip kun. F. Kemėšis 
pasiliko už kleboną I.

va-

ap-
Bc-

Lietnvių' Darbininkų Sąjungos 
52 kuopa

RENGIA BALlV, KONCERTĄ 
IR ŠOKIUS,

Gegužės (Mav) 6 d. š. m.
0WLS HALL (Pelėdos Salėje)

NORTH MAIN

Prasidės 6:30 vai. 
trauksis iki vėlumos.

Ant šios pramogos
atvažiuoti Šv. Roko parapijos cho
ras iš Montello, Mass. ir padainuo
ti puikiausių ir naujausių lietu
viškų dainelių. Šis choras veda
mas gabaus muziko gerb, J. Ba 
nio.

Taigi tokios pramogos dar čia 
nebuvo ir gal vėl negreit bus, tad 
kviečiame koskaitlingiausia atei
ti. Kviečiame ne tik vietos, bet 
ir iš apielinkės lietuvius ir lietu
vaites.

įžanga labai prieinama.
Rengėjai.

IŠ VIENOS KARVĖS.
Laukf rshim, Col. — Fred. 

Hartsook užsiaugino karvę, 
kuri savaitėje duoda 647.9 
svarų pieno, o sviesto iš to 
pieno padaryta 40 svaru.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

—Waterbury, Ct. 
■Worcester, Mass. 

geg.------Norwood,
geg.---------Boston,
geg.---------Lowell,
geg.------Brockton,
geg.------Westfield,
geg.------Lawrence,
geg.---------Detroit,
geg.------Cleveland,

3 birž.-----Pittsburgh, Pa.
Jeigu atsirastų norinčių 

parengti p. J. Naujaliui 
koncertų kolonijose surašė 
neminėtose, meldžiu kreip
ties laiškais šiuo adresu:

Kavier Strumskis,
312 Milford Street,

Brooklyn, N. Y.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Gerbiami Amerikiečiai 
Lietuviai ir Lietuvaitės:

Aš kaipo tarnaująs Lietuvos 
kariuomenėje turiu garbės kreip
tis prie Amerikos lietuvių ir lic- 

Aš labai malonėčiau su 
susirašinėti. Kareivio 
didžiausias turtas yra 
laikraščiai su žiniomis

tuvaičių. 
tamstoms 
gyvenime 
laiškai ir
iš kitų šalių. Mes būdami Lietu
vos karžygiais ir stovėdami jos ne
priklausomybės sargyboje labai 
norėtume susipažinti su ameri
kietėmis lietuvaitėmis, kurios at
jaučia savo tėvynę ir mumis Lie
tuvos kareivius. Todėl' maloniai 
prašau tamstas kurie jau daug 
padėjot aukų ant Lietuvos, per
skaitę tą mano straipsnelį malo
nėkite neatidėlioti tolesniam lai
kui, bet išpildykit tą mano pra
šymą. Su nekantrumu laukiu iš 
tolimo krašto laiškų ir laikraščių.

Gerbiami Amerikiečiai Lietu
viai ir Lietuvaitės kurie neuž
mirštate mumis Lietuvos kareivių 
rašinėkite man laiškus ir siųskite 
laikraščius šiuo adresu:

LITHUANIA. 5-jo pėstininkų 
D. L. K. Keistučio pulko 3-čio ba
taliono 8 kuopa, raštininkui.Jo
nui Braziūnui.

BRIGHTON, MASS.
Brighton’o Lietuvių Koopera

tyviškos Bendrovės nepaprastas 
susirinkimas įvyks gegužio 5 d. 
1922 pėtnyčios vakare, Lietuvių 
apatinėj svetainėj, 26 Lincoln St., 
Brighton, Mass. Visi šėrininkai 
malonėkite atsilankyti, nes'tą va
karą pasižadėjo dalyvauti adv. F. 
J. Kalinauskas, kuris paaiškins į- 
vairius dalykus.

Taip-gi tą vakarą bus LDS. 22

J. Kesminas, Raeine, Wis. — 
Kadangi tas pat dalykas yra til- 
pęs “Drauge” ir kadangi jau tai 
gan senas atsitikimas, tai nedėsi
me “Darbininkan.”

M. S., AVcstville, III. — Ko
respondencijas dedant laikraštin 
priseina atsižiūrėti ne vien į ko
respondentą, vietinius skaityto
jus, o ir į visus skaitytojus. Mums 
rodos, kad kiti} kolonijų skaity
tojams ilgos korespondencijos ne
pageidaujamos, ypač jei plačiai 
aprašoma kokia nors viena pra
moga. Todėl tokios koresponden
cijas trumpiname.

Jonui Virbaliui, Wilkes Barre, 
Pa. — Tamstos rašto negalime su- 
nauduoti jau vien dėlto, kad jis 
be galo ilgas. Vargu tilptų ant’ 
čielo puslapio.
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBE!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tove. Lietuvy katalike! Jei dgr prie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:' . .

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$350.00, $500.00, $760.00. $1000.00, $2,00000, $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00. $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir .našlaičius.
4 Nariai gauna S. L, R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį "Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.' - . ,
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia valkus nuo vieną

metą amžiaus. • •
Įvtojitnaa J 8. L. R. K. A. pigus, mfocttln* MMtesfbi lengva.

pos yra visose didesnėse lietuvių kp!iotrfin*c Amerikoje, todėl, netin- 
* tieji informacijų, kreipkitės prie kuopę Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę: ,

' S.LB.I AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

!•*

r »
V
* >

A > 
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I* * 
r *

balandžio 27, 1922, Skaitytoj™ 
kampelio skyriuje. Prie to uiti-' 

matumo dar reiktą pridurti dau
giau pareikalavimą, pirmą pir
miausia, kad labiau pasistengtą 
plėsti apšvietimą, kuris stengiasi 
naikinti girtuokliavimą, o plėsti 
jlaivumą. Nes be šito pasistengi

mo Lietuva niekad negalės atsiek
ti tikros ir pilnos liuosybės. Kai
po jau kaikurie Amerikos Lietu
viai perskaitę straipsnį tūpusį 
“DRAUGO” Balandžio nume
riuose trecios, ketvirtos ir penk
tos dienos, ypač ketvirtos dienos 
šame po antgalviu LIETUVOS 
DABARTINE PADĖTIS YRA 
PARODOMA KAIP “ŠALIS 
SMUNKA” “daugelis kareivių 
liuosai išeina paleistuvauti ir už
sikrečia piktlige siflisu etc.,” veik 
pradeda galvoti ar neišpultą ulti
matumu prie doros versti mūsą 
Tėvynės pačius valdininkus — 
tuos, kurie stengiasi viską gadin
ti. Kaikurie išsireiškia: “Negali
ma prieš juos rašyti straipsnią, 
nes, jei norėtum sugrįžti į Lietu
vą, tai jie atkeršindami nei leiste 
neįleistų tave Tėvynėn. Nereikia 
bijotis bolševikų, nes, jeigu jiems 
teip nusisektą, apsaugok Dieve, 
paimti valdžią visą į savo žvėriš
kas rankas, tai nei vienas doras 
katalikas nenorėti} grįžti Tėvy
nėn! Kaip salto Salemonas kara
lius: “Noli regibus, o Lamuel. no- 
li regibus darė vinum: quia 
nullum secretum ėst ūbi regnat 
ebrietas. Et ne forte bibant, et 
obliviseantur judiciorum, et niu- 
tent. causam filiorum pauperis.” 
Neduoki karaliams, Lamueli, ne
duoki karaliams vyno: nes kame 
karaliauja girtybė nėra jokios 
slaptybės. Kad kartais begerda
mi neužmirštų teismų, ir nepa
keistų vargšo sūnų priežasties.” 
Tai tikra tiesa, kad visi valdovai 
stengtųsi ir pamylėtų blaivumą, o 
beabejo pamylėtų, jei ypatingu 
būdu pradėtų studijuoti blėdingu- 
mą svaigalų, pradėtų nykti par
tijos, nes vien tik alkoholiu įžeis
tos smegenys visus veda ar prie 
visų arba bent prie vienos kapita- 
lės ydos, net prie atsižadėjimo ti-k 
kybos. Kaipo tai parodo kitas’i 
tekstas to paties Salcmono: “Vi
num et mulieres appostatare 
“Vynas ir moterys daro priešais 
išmintinguosius.” Šituomi Solo- 

' mono sakiniu visi trįs piktieji pa
linkimai sykiu išsireiškia, girtybė, 
paleistuvystė, ir bedievybė — vi
si trįs yra baisiausi priešai mū
sų Brangiosios Tėvynės. Girtybė 
tai pavojingiausias priešas, per 
ją dažniausia prieina prie paleis
tuvystės, ir prie bedievybės, y- 
pač vadai kariuomenės ir valdo
vai žmonių, teisingai yra pasakęs 
vienoje parlamento prakalboje 
Anglijos premieras Lloyd George 
baisiojo karo laike: “Anglijai 
gręsia didesnis pavojus girtybe 
negu Vokietijos militarizmas.” 
Taip pat galima pasakyti ir mū
ši} Tėvynei pritaikant ! Ko mes 
privalome reikalauti tame ulti
matume? I. Kad patys valdinin
kai šviestų blaivumo pavyzdžiu;
2. kad visus ragintų įkalbėdami 
prie plėtimo blaivumo pasišventi
mu prie tos 4nokslo šakos visose 
mokykloses, susirinkimuose arba 
paskaitose, vakarėliuose, visur ro
dytų blėdingumą svaigalų, ir 
naudingumą blaivybės; 3. kad 
stengtųsi įtikinti žmones, kad pa
tys iš savo valios atsižadėtą svai
galą, kurie visuomet prižadina 
ligas ir trumpina gyvenimą nors 
ir po mažiausia vartojami; kad 
patys žmonės užsidraus, tai val
džios uždraudimas bus bereika
lingas. Toksai tai yra vienintėlis 
pasekmingiausis būdas prasalini- 
mui to -pavojaus. Dabar kaiku
rie sakot “Argi mes darydami au
kas neprisidedam prie plėtimo 
girtybės, ir paleistuvystės?*’ Ta
me pasakyme yra nemažai tiesos, 
nes kas badu miršta jau tik ne
prašo svaigalų; jei mūsą Tėvynė
je daugumas girtuokliauja ir pa
leistuvauja, tai niatyt kad nėra 
bado. > Taigi Amerikos Lietuviai 
aukuodami Tėvynei gavo sunkiai 
užprakaituotus centiA, juk tik 
juos aukauja nedel išdirbimo svai
galą, be kurią kiekvienas Žmogus 
gali būti visuoinet sveikesnis ir 
ilgiau gyventi, ir iš visą pusią 
būti laimingesnis. Aukuoja juos 
sušelpiami kariuomenės, kad ga 
lėtų apsiginti nuo priešų už

Aš esu mokinė Jonavos viduri
niosios mokyklos IV klasės mo
kinė. Noriu susipažinti per laiš 
kus ir per laikraščius su Ameri
kos lietuvaitėmis ir lietuviais. Nes 
žinoma iš svetimos šalies gau'i 
laišką, tai mokinio yra didis 
džiaugsmas. Drįstu paprašyti A- 
merikos geraširdžių lietuvių ir a- 
merikiečių paremti mus knygomis 
ir laikraščiais.

Mano adresas: Miesto Jonava, 
Kauno apskr., Kauno gatvė No. 
47, Stasė Lukovičaitė.

Laiškus iš Antano Šimkaus, 
New York, N. Y. Madison St. 103 
visus gavome. Tuo antrašu rašė
me Amerikon kelius laiškus, su
grįžo atgal; nesuprantame kodėl 
jų (laiškai) nenueina; gal nege
rai paduotas antrašas. Marijona 
Šimkienė dar yra ir tebegyvena 
Žagarėje. Iš pažįstamų Antano 
Šimkaus perskaitę tą pranešimą, 
malonėkite pranešti Antanui Šim
kui, prašant kad nurodytų man 
tikrai savo antrašą.

Jo žmona,
Marijona Šimkienė. 

Žagari II-IV-22. -
Antrašas; LITHtTANIA, Žaga

rės m., Dvaro g. 20, Marijona 
Šimkienė. -

NELAIMĖ.
New Y orte. — Keturių 

augšeių nąmai buvo staiga 
užsidegę ir 2 žmogų žttvo, o 
20 sužeista.

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.
NORĖČIAU IR Aš PRISIDĖTI 

SU SAVO GRAŠIU — MALO 
NffKITE JĮ PRIIMTI.

Labai teisingai Federacijos vaL 
dyka padarytą siųsdama Lietu- 

|von ultimatumą, kad Katalikų 
partijos visos veiktų išvien, kaipo 
Fra išreikšta “DARBININKO” I



Lietuvių Muzikos TėvoX

Pilnas Blaivininkas/

limo. Taigi kad lietuviai Rateli- organizavo revoliucijų, kad nu- 
kai pradės visi priėmę tų ultima
tumą arba tas išlygas darbuotis 
plėtimu blaivios apšvietos, tei ne 
ilgai trukus nugalės visus savo 
priešus teip naminius, kaip užsie 
ninius. Nes tiktai pilnai blaiv 
tauta yra tikraį liuosa ir išturė 
liuosa nuo kiekvienos vergijos — 
aršiausia vergija tai alkoholio pa 
junkimas!

Katalikų Bažnyčia apdovanoda 
ma atlaidais pilnąją blaivybę yr. 
išreiškusi tjkriausį pragumų vedi 
mo visos žmonijos prie tikros lak 
vės,Jiuosybes ir taikos. Nes kai} 

..tvirtina Jėzuitas Tėvas Faberi;
savo pamokslų knygoje, tai tikr: 
tiesa kad veik visos atskalos nu< 
Katalikų yra įvykusios su. svaiga 
lų pagelba paplitusios ir užlaiko 
mos.

TURBŪT REDAKTORIUI 
NEMATANT.
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versti Lietuvos valdžių, kurių nu
vertus būt galima pastūmėti Lie
tuvą po Rusijos arba Lenkijos 
globa, bet turėjo turėti darbo ir 
•'U T. F. Rėmėjo menamais patri
ktais pažangiečiais, kurie taipgi 
įgitavo savo rūšies revoliuciją 
"iries krikščionis demokratus ir 
St. Seimą, kuris “nuskriaudė” 
dvarininkus, kurie Pažangiečiams 
langiau rūpėjo negu pačios Lie
tuvos likimas. Juk tokie pažan- 
■iečių pasielgimai aiškiai parodo, 
kad ir jie bandė apversti Lietuvos 
epriklausomybės laivą, vien <1 

to, kad to laivo kapitonais buvo 
nepažangiečių, bet kitų partijų 
žmonės. Užtaigi nežiūrint, kad 
Pažangiečiai Petrogrado Seime 
balsavo už Lietuvos nepriklauso
mybę, jie savo vėlesniais pasiel
gimais užpelno vietą T. F. Remė- 
:o nurodytoj Lietuvos skandyto- 
ių sąstatoj, nes jie būdami aš
trioje valdžios opozicijoje nema
nau pasitarnavo Lietuvos prie
dams už pačius socialistus.

Matyt T. F. Rėmėjas nežino, 
t>ad Amerikos Lietuvių nusistaty- 
ras yra už dvarų išdalinimą -be 
ūkio atlyginimo. O jeigu žino, 
ai kodėl T. F. Rėmėjas drįsta to
rio nusistatymo žmonėms piršti 
eikalingumą paremti ir pažan 
dėčių partiją, kuri uoliai gir- 
lvarponių interesus ir kuri už
pelno paramos ne pas Amerikos 
Lietuvius, bet pas Lietuvos (go
jau sakant ^Varšuvos) dvarpo
nius, kurie beabejonės juos už- 
ektinai’ paremia. O kas link pa
langiečių pjovimo, tai man rodos. 
<ad krikščionys demokratai nei 
zieno pažangiečio nėra papjovę. 
Užtaigi T. F. Rėmėjas visai be- 
eikalo siūlo pasiųsti ultimatumą 
,’e kr. demokratų “pjovimas” 
.altas, kad Lietuvos liaudis atme- 
ė Pažangiečius, bet patįs Pažan
giečiai tą bausmę pelnė užtai, kad 
tenorėjo pažinti savo krašto žmc 
'.hj ir jų reikalų. Tas tiesa, kad 
Lietuvos liaudis išrinkdama socia- 
istus į St. Seimą užkišo Lietuvos 

nepriklausomybės ginėjams kr. 
lemokratams gyvatę už ančio. 
Bet jei būtų Seiman patekę ir Pa , 
žangiečiad. tai tuomet kr. dem. 
būti} turėję gyvatę už abiejų an 
•ių. Aš visai nematau jokio lai 
mėjimo katalikystei iš pažangie 
'ių partijos, kuriai, man regis, si 
>avo ponišku programų įsigra 
nozdinus į Seimą, greičiau bied 
įuomenės tūkstantinės katalike 
ninios nulinktų prie veidm.a' 
ėš specialistų — socialistų, k v 
•ie visuomet moka paslėpti sav< 
ikrą jį veidą, kad suvedžioti mi 
įias reikalaujančias geresnio gy 

'•enimo sąlygų, apie ką pažangie 
Žiai visai nesirūpina. Beto, jei 
gu dabar socialistai nesigėdi įta 
rinėti, kad krikščionys demokra 
lai pataikauja ponams, tai ką be 
kalbėti apie tuomet, kuomet ane 
T. F. Rėmėjo .— kr. dem. veikti 
išvien su krikščioniška pažangie 
čių partija, kuri ištikro ponam; 
pataikauja? Ar tuomet nedidės 
nė progą socialistai turėtų juodin 
ti krikščionis demokratus ir kita.' 
katalikiškas partijas? Aišku kad 
taip. Jiems tas ir būtų naujas 
būdas agitacijai savo laimėjimu'- 
sekančiuose rinkimuose.

A

Kad Lietuvos balsuotojai, ku
rie balsavo už socialistus padare 
klaidą ir Lietuvai skriaudą, tai 
per daug jų kaltinti begalima. 
Jie neturėjo progos įsižiūrėti ir 
pažinti socialistų tikrąjį veidų. 
Užtaigi dabar padarę išbandymą, 
gavo progą sužinoti kuomi ištik
rųjų yra tię socialistai, kurie rin
kimuose mokėjo suvilioti ir kata
likus, ų kaip tik pateko į Seimų, 
tai ko aiškiausiai pasistatė prieš 
katalikystę ir nekartą pasikėsino 
net prieš pačią Lietuvos nepri
klausomybę delei savo socialistiš; 
kų principų. Tatai tie ponai jau 

. negalės paslėpti savo veidmainys- 

. čių prieš Lietuvos piliečius se
kančiuose rinkimuose, nes juos 
išduos jų darbai prieš Lietuvos 
balsuotojus, kurie beabejo mokės 
ir su jais pasielgti taip, kaip kad 
pasielgė su pažangiečiais pęrei- 

j katės pienų paliejušos, . tai gerai

I ■ I ■ I’

Jau kelintas kartas kaip “Dar 
bininko” skiltyse patelpa raštai 
kurie neatatinka nei laikrašči< 
pakraipai nei LDS. tikslams. Da’ 
nesenai “Darb.” Skaitytojų Kam 
pelvje tilpo lietuviško karaliau 
dvasios raštas, kuriam neturėj 
būt vietos “Darbininke,” o vie 
nok tilpo be Redakcijos jokio: 
pastabos. Neskaitant jau-mažės 
nes vertės raštų, štai ir vėl pasi 
rodė “Darbininko” 48 numery tu 
lo Tautos Fondo Rėmėjo straips 
nis po antgalviu: “Kas Skandin; 
Lietuvą.” Šisai straipsnis rūpės 
tingai taikytas Lietuvos Pažan 
giečių apetitui ir sveikatai. Ma 
tyt kad Pažangiečiu Motto T. F 
Rėmėjui labai patinka. Bet mar 
tiesiog nesuprantama, kaip, toki; 
širdinga Pažangiečiams užuojauta 
galėjo patekti “Darbininke?” Ii 
be Redakcijos pastabos! Jul 
“Darb.” yra “DARBININKŲ or
ganas, o Pažangiečiai yra D VA
IDININKŲ organas, kuris gina si 
visu atsidavimu Lietuvos ponų 
dvarininkų reikalus. Tai iš kur T. 
F. Rėmėjas gavo tokią drąsą 
kreiptis Į darbininkišką laikraštį 
su agitacija už Lietuvos' Pažan
giečių Partiją, kurios didžiausiu 
rūpesčiu yra palaikyti dvarus, at
gaivinti bajorijos, ponijos gadi
nę (vėliaus gal ir baudžiavą), ko 
kių gadynių amžius jau senai pa 
sibaigė? Ir kur Redakcijos išti
kimybė LDS. ir “Darbininko’ 
pakraipai, kad leidžia “Darb.’ 
tapti laisva tribūna’, ant kurios 
pasistojęs gali bilp kas, net ir po 
nų, to žodžio prasmėje užtarėjai 
rėžti savo rūšies oracijas?

Pažangiečių Patrijotiškumas.
Kuomet T. F. Rėmėjas atradęs 

kad pažangiečiai Petrogrado sei
me balsavo už Lietuvos nepriklau
somybę, vainikuoja Pažangiečiu? 
patrijotiškumu, turėtų nepamirš
ti tų krokodiliaus ašarų, kuria? 
pažangiečiai pradėjo lieti, ypač 
labai graudžiai nuo to laiko, kuo
met Lietuvos St. Seimas nutarė 
pravesti žemės reformą. Pažan
giečių partijos vadai: Smetona 
Valdemaras ir kiti, savo partijos 
organuose: “Tautoje,” “Lietuvos 
Balse” ir vėliaus kituose savo lei
džiamuose laikraščiuose kalnus 
vertė ant Krikščionių Demokratų, 
kad pastarieji būk nekrikščioniš
kai pasielgė nutardami išdalinti 
dvarus ir už taip mažą atlygini
mų (480 auk. už hektarų). Pa- 
žangiečai šitokį krikščionių demo
kratę pasielgimą atrado nedova
notinu—skaudžiu dvarininkų nu- 
skriaudimu, už ką Valdemaras ir 
Smetona nepatingėdavo net į pro
vincijas (Vilkaviškio, Marijampo
lės ir kitur) apsilankyti, kad gy
vu žodžiu paagituoti prieš Lietu
vos St. Seimą, Kr. Dem. ir val
džią; kritingiausiose Lietuvos va
landose, kuomet Lietuvos valdžiai 
luvo reikalinga visokiariopa pa
rama, tei Pažangiečiai stojo val
džios opozicijon; Ar šisai fak
tas neišaiškina pažangiečių pątri- 
jotiškumo kokybę? Ar pažangie
čių toksai pašielgimas nepriešta
rauja pačių pažangiečių balsavi
mui Petrogrado seime? Ar pa
žangiečių tokšatpatrijotumo skys
tumas, nepastovumas neapsunki- tuose rinkimuose. Socialįstei, it 
no Lietuvos valdžią? Aišku, kadi katės pieną palojusios, .tai gerai 
Lietuvai reikėjo kovoti netik priešM nujaučia. Užtaigi jie jau iškalno 
išlaukinius Lietuvos priešas ir| planuoja ‘kaip čia tuos balsuoto-

MILZINISKAS

KOMPOZITORIAUS J. NAUJALIOy

Lietuvos Meno

|Konce
Sekmadieny

Direktorius
KAUNE,

Ką tik atvykęs
Pradžia 1:30 valanda

7 d, 1922
Gegužio

Duos

I

•» — • v

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS CHORAS.

vJ.' A,*?

Kviečiame visus atsilan- 
kvti.

iš New Britam, j

%

Kūrėjų Draugijos
A

Atstovai,

Konservatorijos

Lietuvos

socialistų lyderiai: Natkevičius ir 
Žygelis pametė St. Seimą it atvy
ko Amerikon, kad gauti reika
lingų pinigų. Bet nesinori tikėti, 
kad socialistai ir su Amerikos do
lerių. pagtflba galės paslėpti prieš 
Lietuvos ištikimus piliečius tą 
faktą, kad socialistai nepaiso 
Lietuvos Nepriglausomybės,

KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS.

patvirtino sugriaudami Ministe- reikalus, turėtų padidinti, savo 
rių Kabinetą ir nekartą sukelda
mi lermų St. Seime už tokios da
lykus, apie kuriuos saugok Dieve 
laDce'rinkimų balsuotojams nepri
siminė.

| - f -z . . T v

i Tariaus Amerikos lietuviai ka-
l talijai kurie visuomet savo dąr-

TEATRO SALEJE,
*

“POLIS” PALACE
/ •»

East Main Str., 

Waterbury, Conn.

Gerb. Kompozitorius 
NAUJALIS gros vargonais 
savas ir klasinių autorių 
kompozicijas, skambins pia
nu įstabiausių pasauliniame 
muzikos konkurse preimijo- 
tų savo kurinį ir kitų kom- 

>pozitprių.
Teip-gi grajis Trio J. 

Naujalio kompozicijas, iš 
Yale konservatorijos stu
dentai: J. Dovydonis ir ki
ti. Teip-gi dalyvaus Moky
toja M. Blažauskaitė ir jog 
seselė, 
Conn. Teip-gi ir vietiniai j 
dainuos.

Šv. . Juozapo par. Koras< 
dainuos J. Naujalio ir kitų 
klasiškų kompozitorių Rai
nas.

j4

mas priklauso nuo Krikščionių 
Demokratų ir Lietuvos Darbo 
Federacijos. Tad remkime tas 
dVi partijas nestatydatni joms iš
lygų. kad jos priimtų ant savo 
pečių ir Pažangiečių kromelį.

Dar turiu pastebėti tai, kad T. 
F. Rėmėjas iškalbingai paignora-

paramą Lietuvos katalikams, ant 
kurių pečių guli visa Lietuvos ne-

i priklausomybės našta, -kurią su 
pasišventimu neša kr. dėjn. ir 
Liet. Darbo Federacija, nežiūrint 
daromi} kliūčių iš socialistų ir pa
žangiečių pusės. Lietuvos nepri
klausomybės ir Lietuvoje Rateli- vo Lietuvos Katalikų Veikimo 
kyšt ės bei darbo žmonių išgany- Centrą, — nukalbėdamas, kad

Lietuvos Rinkimų 
turėtų susitverti 1 
tikras komitetas* per 
tume paremti katalilc 
jas. Nenuostabu, kad 
Fondo Rėmėjas taip n 
bet nuostabu kad 
nepastebi jo!



VIETINĖS ŽINIOS
LIETUVON!

Komisija.

ŽULIKAUSKIS SCENOJE, _ E “ ■

Bengiamas LDS. 8-tos kp.

NEDĖLIOJ
13
25

PUIKUS VAKARAS

g Per Lietuvių Prekybos 
Lietuvon išplaukė?

Laivu Samaria, geg. 3. 
Jaruševičius Antanas 
Šarka Vincas 
Šarkienė Petronė’ 
Sabaitis Adolfas 
Sabaitienė Agota 
Sabaitis Ona
Sabaitis Adolfukas 
Kvedaravičius Aleksandra 
Kvedaravičienė Petronė 
Kvedaravičiūtė Jievukė 
Kvedaravičius Alekas 
Kvedaravičius Jonas 
Kvedaravičiūtė Aniukė 
Viestaras Petras 
Szymanskis Antanas 
Szymanskienė Zofija 
Szymanskiutė Veronika 
Szymanskiutė Elena 
Szymanskiutė Vladislava 
Kučinskas Kazimieras 
Kučinskienė Marijona 
Kučinskas Petras 
Mikulis Juozapas 
Dabravolskaitė Rožė 
Daukantaitė Elena 
Baranauskienė Ona 
Baranauskiutė Emilija 

aranauskas Mikolas 
aranauskas Jonas

Kanapas Ignotas 
Kripaitis Paulius 
Verbus Stasys 
Bundulas Jonas

Laivu Aąuitania, geg. 2.

Brožienė Magdalena 
Bruožas Juozas 
Bruožaitė Adelė 
Bruožaitė Elena 
Brievis Juozas 
Brievienė Elzbieta 

k Tamulionis Vincas
Bankieta Feliksas 
Mėlinis Antanas 
Mėlinienė Albina 
Mėlinis Jonas 
Rasinkus Jonas 
Zebertavičius Antanas 
Zebertavičienė Petronė 
Zebertavičiutė Onutė 

I Zebertavičiutė Eliutė 
bertąyičiutė Magdukė 

Žitkus Rapolas 
Žitkienė 
Žitkiutė Ona

’ Žitkiutė Marcelina
Žitkus Vitus 
Žitkiutė Alesia 
Žitkiutė Preksida 
Žitkus Dominika s 
Žitkiutė Luciia 
.Žitkiutė Valerija 
Juozapavičius Jonas 
Barisauskas Kazimieras 
Zavistauskas Simonas 

? Zavistauskienė Ona

<T‘ C1 j M ■ Ii O-i if i .į i < į i <

r gSHBĮKINKSB
kalą “Pinigėliai,” tik ką iš Lie
tuvos pertrauktas, be galo yra 
juokingas ir gražus. Juoko turė
sime, kad net šonai skaudės. Teip- 
gi artistai yra vieni iš gabiausių 
ir smarkiausiųjų.

Rengėjos.
_______________________________ ‘j

SUSILAUKĖ DUKTERS.
Antano J.. Kupsčio šeimyną ap

lankė garnys. To pasekmė buvo 
duktė. Kupstys yra real estate 
agentas.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Moteris Carrie Hubbard nušo

vė savo vyrą. Kulka pervėrė šir
dį. Jos vyras yra milijonierius, 
navininkas Hubbard Germieide 
Co. Ji sako, kad vyras buvęs gir
tas ir rengęsis ją užpulti.

MIŠKO GAISRAI.
Vieni iš gražiausių Massahu- 

setts valstijos miškų šiomis dieno
mis nukentėjo del gaisrų. Keletą 
’armų sudegė. Gaisrai kilo del 

’ieatsargumo rūkytoji!.

E X TRA!--------EX TRA!

DALYVAUS L. D. S. N, A. 
IŠVAŽIAVIME.

NETRUKUS BUS PERMAINA.
Jau buvo minėta, kad “Darbi 

gainko” priešakiniame ofise įvyks 
didelė permaina. Šios savaitės 
ebaigoje, tikimės, toji permains 

įvykinta. Mūsų prieteilai ste 
bėsis ir džiaugsis iš tos permai-

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame vietos lietu

viams, kad vežimas (trokas) va
žiavimui į LDS. N. A. Apskričio 
pikniką kainuos $1.00. Taigi, ku
rie norėsite gauti tikieta važiavi
mui ant trokų, kreipkitės prie šių 
ypatų: P. Miliaus, A. Kohanskiu-. 
tės, O. Jankienės, K. Rusteikos jr 
M. Kerbelio. Pasiskubinkite ti- 
kietus įsigyti kuogreičiausia, ne
laukite paskutinios dienos, gali 
nebebūt vietos.

GEGUŽIO-MAY 70.1922
BAŽNYTINĖJ SALĖJ

Windsor gt., Cambridge, Mass.

Pradžia 7:O0 vai. vakare.

GERBIAMIEJI:
Kas norite pamatyti, kaip ma

žas būrelis lietuvių kareivių su
pliekė čielą paliokų armiją ir kaip 
Žulikovskis nori užsėsti ant Lie-

Išvažiavimo Rengimo Komisija tuvos sosto, tai ateikite ant šio 
plaikė linksmą pranešimą, kadjm^s ren?ianio vakaro, tai pama- 
tasižadėjo dalyvauti gegužinėj 
;v. Roko parapijos choras, Mon- 
ello, Mass, L.‘Vyčių 17 kp., So.
3oston, Mass., šv. Petro parapi
jos choras ir LDS. kuopa, Law- 
;ence, Mass.

Girdėti, kad ir kitos kuopos ir 
chorai rengiasi taip-pat prie išva
davimo.

i ----------- -------
I tysite. Šis juokingas veikalas y- 
ra nesenai atvežtas iš Lietuvos ir 
pirmu sykiu bus perstatytas.

Taip-gi dainuos So. Bostono 
solistai: p-lė M. GRYBAITĖ ir 
STASYS PAURA.

Komisija.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMĖ- 
>4, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
laičio “Pirma Išpažintis. Labai 
jarankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
iž 100 egz. Imant ant syk 100 
'gz. ar daugiau, duodame 25 nuoš. 
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

PBAK ALBOS.
į. South Bostono Moksleivių kuo- 

rengia prakalbas gegužio 7 d. 
bažnytinėje svetainėje, 7.30 vai. 

Kalb'ės gerb. kun. Urba- 
? navičius ir Dr. J. C. Landžius. 
•Pastarasis kalbės apie sveikatą ir 

mokslą. Taip-gi kalbės mokslei- 
jvių e>pirmininkas J. Vervečka.. 
Bub pamarginimų, kurie visus pa-

B Nepraleiskite šitos progos iš- 
t 'rsti naudingų ir svarbių daly-

I kų.
Įžangos nebus.

Kviečia Valdyba.

GREITU LAIKU 
PER ANGLIJĄ

Įžanga: 35-25e.; vaikams 15c.
Tad ateikite visi.

Pasarga: Vaikai be tėvų nebus 
įleidžiami.

r.Richter’< 
“P AI N 
E1PELLER”

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
1 ad naudokite šitp patikėtinu naminį 
vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellerio, kuria 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženklin. Kaina 85e. ir 70c« 
aptiekose arba pas.

F. *0. RICHTER & CC. 
104-U4 So. 40 St, 

Braoklyn. N. Y.

LIETUVON

WHITE STAB LINE MILŽINAS 
DIDŽIAUSIAS PASAULYJ LAIVAS

Didelis keturių
sriubų

RENGIA MZUmttĄ 
VAKARĄ.

Mot Sąjungos 13 Jcp. gegužio 
21 d. bažnytinėj svetainėj ant 5 
gatvės --;a pramogą.* Lošėjai j 
užkvies4-- iš Montello. Jie visu* 
Amartamn remr

MAJESTIC 950 pėdų 
ilgio

GEGUŽIO 20. BIRŽELIO 17. LIEPOS 8.
Taip-gi dideli laivai

HOMERIC (nauja*)-------—Gegužio 6. Birželio 10, Liepos 1, Liepos 22
OLYMPIC------------------- Gegužio 13. Birželio 3, Birželio 24. Liepos 15

Tiesioginis kelias per Southamptoną ] Danzigą laivais. 
Keliauninkai ir bagažius greitai perkeliami.

AMERICAN LINE
Keliavimai Lietuvon per Hamburgą.

Pašaliniai keliai iš Hamburgo nekliudant Vokietijos. Reguliaria išplau
kimas.—dideli parankąs laivai

RED STAR LINE
Geriausias kelias Lietuviams per Plymontą į Danrigą. 

Išplaukia iš New Yorko kiekvieną savaitę.
Geriausias patarnavimas. Sužinojimui Klausk vietos agentą arba-

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 
No. 1 Broadvay, New York City.

■sasss;

LIEPOS 29

ŠI PLUNKSNA DEL* TAMISTOS!
PADARYTA DEL TARNAVIMO—Ilgo Ir sunkaus 

tarnavimo.
, SUTALPINA savyje daug rašalo.

NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir erpresu j visas 
šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.
. RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 

negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsiant *
Ją kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 

$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus. 
Pirk dsfcar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 

garantuojame.
“ DARBININKAS”

366 WvBroadway, Boston 27, Mass.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 
“G IKD R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
55 W. Market Str,

Wilkes Barre, Pa.

ivontleak

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

GREIČIAUSI MODERNIŠKI" 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR l VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ............................ Gegužio
SAKONIA ...................................Geg.

Cabin $130. 3-čia kl. $103.50. 
Taksų $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

CARMANIA......................... Gegužio 17
SCYTHIA ............................Gegužio 24

Iš Bostono :
CARONIA (j/Hamburgą) Gegužio 14 
ASSYRIA ...............................Gegužio 24
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton j Danzig, 
Piliau

MAURETANIA .
AQUITANIA ...
BERENGARIA..

Per Angliją ar Hamburgą
į Danzig’ą $106.50 — Liepojų $107. 

Taksų $5.00.

ir Libau:
.. .Geg. 16 ir Birž. 6
.Geg. 23 ir Birž. 13
.Geg. 30 ir Birž. 20

Reikalavimu kainos 2c. už žodį už

DR. A. J. GORMAN
i

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!”

LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalu^ visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

, • Ofiso Valandos':
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedeliomis.

i
l
t

V

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

B A. 1VE BIIVO
Vaizbažecklis užreg. S. V. Pat. Ofise

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

I

RALTIJOb-AMERIKOOL9 LINIJA .9Broadvay, • NevSork.NY U 
si LIETUVA

PER.
/• ARBA UEPO jq. * 

.P . VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

/Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia
, juostą (karidorą)

Visa TbeCia Kleba Padalinta Į Kambarius 
ant 2-ją, 4-rlą, 6-šią ir 8-nią lovų

^■lATVIA ........................  Geg. 10 f
■■jPOLONIA ............................................Gegužės 17
5^* 3-čios kl. kainos: j [Hamburgą $103.50, Piliavą 
y Liepojų ir Klaipėdą $107.00.

•S Del laivakorčių ir žinią kreipkitės prie savo agento

ANT PARDAVIMO FARMA.
15 akerių ūkis. 5 akeriai dir

bamos, del daržovių ,likusi ganyk
la ir miškas. 10 obuolynių me
džių ir teip-pat visokių uogų. 5 
kambarių stuba, aplinkui pijazas. 
L barnė, del 100 vištų vištininkas. 
1 arklys, 2 karvės, 2 kiaulės, 30 
vištų. Teip-gi visi ūkės įrankiai. 
1| milios iki stotei. 19 milių į 
Bostoną. Netoli dideli ežerai. 
Triobos geros. Kaina tik $3,000. 
Išlygos visai lengvos. Norėdami 
plačiau sužinoti, kreipkitės šiuo 
adresu

LEOPALDAS GRUBIS, 
Mountain St., Sharon, Mass.

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., MonteHo, Mass. 

(Kampas Broad St) 

TeL Brockton 5112-W.

_ LINIJA .9broadvay, • TIESI KELIONE
NevYork.NY
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Skilvio Nedatekįiai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas* 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynės iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stipriua nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Silpni Nervai 
reiškia silpna, paniurusia, 
pavargusią nenormal, sis
tema. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervu stiprumo gyve- 
nyme Ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatini 
įprenžina kuri kontro
liuoja musų • sveikata, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laime. 
Vyrai ir moteris sa sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligūsti, ner-

KAMBARYS OFISUI.

BetTThone: Poplar 7545
• ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

: LIETUVIS GRABORIUS
| 1023 Mt. Vernon St.,
{ PHILADELPHIA, PA J

4

Puikus, Šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
O. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
m# ir E gatvių. Kreipkitės pas 
‘Darbininką.”

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.

BROADWAY GARAGE
’arandavoju automobilius del pasiva
žinėjimo ir persikraustymo daiktus; 
eipgi parduodu aliejus, tajerius ir vi
sokias automobilių dalis.

BROADWAY GARAGE"
PETRAS JAKIMAVIČIUS, 

Savininkas.
343 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbla Rd.,

Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Juška, 

Merycllff Academy,
Arllngbton Helgtbs, Mass. 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grubinskas,
3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 

Antanas Kmltas,
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

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

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
tas antrą nedėldlenj mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 K. 
7-th St. Boston 27. Mass. e

TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS 
$4,500

42 Sheridian-St, J&maica Plain, 
paranki vieta pire krautuvių ir 
bažnyčių. 13 kambarių mūro na
mas geroj tvarkoj. Galima pama
tyti bile kada. Nedalioms nuo 2 
iki 5 P. M.

vingi, baugitųs, nelink- 
*mų> k- n«ra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybes. ,
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms Ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phoaphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiejimą.

Skilvio Nedatekįiai
nevirlklnimas, 
dyspepsU. žaksej- 
imas, gavai vidis- 
riuoae ir žarnų- 
OMa' fmicCi i mas. 
rueitumasą ne- 
priimnua krapas, ---- — — -. . _ 
deginimas, skil
vio Ilgos Ir pana
gus navirtkinimo nedatekįiai yra paprastai 
Teitai pratallnami vartojant Uas geras 
^deoMs Nuga-Tone. Jos sutelkia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

--------- PRJSIVSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN 
Na,tional Laboratory, L— 708 1018 So. Wabaah Avė., Chicago, HL

Nug*-Tonc turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduole žinoma 
del padarymo tirštą 
raudono kraujo. Nėra 
nieko kito geresnio del 
iiblyikusių, silpnų, 
aenemiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikim* iirdies 
kuri sutvarko cirkulia
cija ir priduoda-tilt*, 
gaivinantį Kraują į
kiekviena organą ir raumenį visame kūne- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir iimatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
praialindamas užkietejim*.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja S1.M už bonką kurios 
užtenka visam menesiui, arba 6 (Mioe) 
bonkos už M.0«. Vartokit Nuga-Tone per 
M dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturleit nei vieno cento nuostolio. Mtt 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums Handien ir atgauklt savo 
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptlekoje ant 
tų paiki Hlygų ir gvarancijoa. 9.

Pajieškojimai
Paieškojimą kainos LDS.- na

riams ir ‘‘Darbininko” skaityto
jams 1 «ykj į metus už dyką, už 
3 sykius pLOOi Prieteliams už 8 
sykius 81.50.

Ieškau Stanislovo Morkevičiaus, 
kuris paeina iš Suvalkų rėd. ir 
apskr., Mockavos vai. ir kaimo, 
Punsko par.. Pirmiau gyveno 
Woreester, Mass. Jei kas žinotų 
apie jį arba jis pats malonėkite at
sišaukti, nes turiu svarbių žinių 
iž Lietuvos.

MRS. B. MIČIUNIENE
251 Fairviev St., New Eritain, Ct.
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