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Kaina 4 centai.

( t

Organas Amerikos LietmmĮ 
Rymo Katalikų šventa *

Juozapo Darbininku •
L~ Sąjungos.,

1*

DARBININKAS
-r—Eina—— *’ ,

ŪTA1ININKAIS, KETVEllOAIS IH 
SUBATOMIS.

Užrubežy metams ..............I5.B0 
darbininkas

866 Broadway, Boston 27, MatM. 
Tel. Soutli Boston 620.
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UŽNAUJIJI _______ t

> / KALENDORIŲ.

Maskva.'— Rusijos Rau- 
. donosios’ Bažnyčios suvažia

vimas nutarė priimti grego- 
rianišką kalendorių. Todėl 
šventės dabar supuls. Buvo 
Įnešta, kad relikvijos būtų- 
panaikintos. Bet inešimas 
neperėjo. .Nuvažiavimas iš
pildė būrelio vyskupą prašy
mą liktis neženotais. Popas 
Vedenski, kurio ’ įnešimu 
patriarkui Tichonui atimta 
šventenybės^ tapo pakeltas į 
Maskvos arcivyskupus. Nu
tarta panaikinti vienuoly
nus, . kur nėra komunistinės 
tvarkos. “ r
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lamas naujasis

- • • •. ? - . T

Rymas. -— Pirmu kartu 
buvo įtaisyta bulią kova. Ko
vėsi ispaną importuoti tam 
tikri ‘‘karžygiai?7 / PasižnT- 
rėti buvo susirinkę 30,000 
žinomu. *

____ NELAIMĖ.

;. Havana, Kuba. ?- Susikū
lė du traukiniu. Žuvo .25 
žmonės, .sužeista 50 žmonią.

■ ■ - ........ -

žemės drebėjimam

Konstantinopolis. — Ma
žojoj Azijoj Seulu, miestas 
tapo visai sunaikintas žemės 
drebėjimu ir gaisru.'

žnro DAUG CUKRAUS..

Havana, Kuba. — baisus 
vėjas ir gausus lietus sunai
kino 100,000 maišą cukraus.

TRUMPYS- VĖLIAVA.

Washington. — Amerikos 
vėliava pripažyta esanti per- 
ilga dėl jos platumo. Tai 
ketinama ją' patrumpinti.;

TROCKĮ UŽ
GTNKLAVI3IĄS!

"VE IT E PI S MILIJO
NIERIUM. ..

Išradę nauja
APMOTĄ. ■

Paryžius. — franci jos ąr-( 
.tileidjos viršininkas. skelbia, 
kad pavykę nulieti milžiniš
ka ar.motą, kuri neša 25 mal
dės.

r.

A- • Beritu. — Rusijos . karo 
mimsteris Trockį stovi, už 

lavnnąsi.. Bet kaip kai
lis šneka už taiką. Nuo 

^ginklavimosi sulaiko tik pi
nigą stoka. Po truputį Troc
kis rengia, jėgas, užpuoliam 
kanii.

«

*

MIRĖ “VYSKUPAS”

■ ' Ghicago, IlP — Lietuviu'
• neazležiiinką vyskupas St. 

Mickev ičius mirė inkstą l i - 
gos papjautas. Tautininkai 
su socijalistais jam iškilmin
gas laidotuves iškėlė.

N E LAIMĖ RUSIJOJ.

London. — Iš Pinlandijos 
sostinės pranešama, kad Ru
sijoj, Tūlos mieste, amuni
cijos dirbtuvėj ištiko eks- 
pliozija. Žuvo 100 darbinin
ką. Tarp žuvašiąją yra 
gen. Malinikov, daug karr- 

- minką ir trys sovietą,nariai.

Gborgc M. Wallace atvy
ko iš. Škotijos Bostonan 
prieš 12 metą. Darbą gavo 

' Algonąuin Įdubę ir ten dirbo 
apieseptynis metus/ Dabai.*' 
jis yra milijonierius. Alinė- 
tame klube jis veiteriavo, —' 
tarnavo prie stalą svečiams. 
Į tą klubą nuolatai eidavo 
valgyti IVilliani. M; AVood; 
Amerikos Woolen kompani
jos prezidentas, 
jonieriui patiko AVallaceo 
patarnavimai ir jis ėmė į jį .užprotestavo prieš Sovietus 
arčiau prisižiūi’ėti. Paskui 
pakvietė prie darbo pas .sa
ve ir-tasai pasirodė besąs ga
bus manadžierius. Tuoj 
Myilhu'e. patapo Wood’o de
šinioji ranka . Dabai’ buvu- 
sis Volteris tiek pralobo, kai! 
jo turtai, išneša milijoną do
leriu. Jis atvvko Amerikon 
vedęs,. būdamas 31 metą am
žiaus; \

Dabar jis vyksta aplanky
ti savo gimtinės.

-- .

. . * » 

yr rijfsn angių 
' kapitoną. , • r . I

Maskva. Rusijos teis
inas nuteisė vienam menesiui 
į kalėjimą kapitoną anglu 
laivo ‘‘Master Hirll?’ kuris 
žvejojo Rusijos vandenyse 
ties Murmansku. Laivas ta-

• v *

Tam miIi-[po pagautas.
Anglijos mldžia smarkiai 

.. j ... . , ■f I x 1
i už laivo užgrobimą ir kapi

tono nuteisimą. Sako, kad 
Sovietą valdžia įsnauja pvr- 
kratinės visą dalyką.

** .. .
ŠOVĖ T-ŠUNĮ, PATAIKĖ 

SAU.

NELAIMĖ ANT
• GELEŽINKELIO.

' Bftlf.Lal'e City, Utah. ■— 
• Ištikus nelaimei aut geležin

kelio žuvo du geležinkeliu in
kų ir pejiki pasažieriai.

S i(dli jo j atsinaujino plėši- 
, Įdavimas* Susidarė razbai- 

ninką šaikos ir plėšia kelei
vius• %

k

*

i žHFb LIETUVOS.
“■ J , .

Estijos sepnas, panašiai 
kaip lietuviu ir dėl panašią 
priežasčdąpaleibtas.Latvrai 
rengiasi tą pat.padalyti.

Viekšniuose yra vidurinė 
mokykla,- kurios vedėjas ir 
mokytojai yra uolūs pirmei
viai, Vienas mokinys gyve
nąs drauge , su vedėju mo- 
kvklds i šoklus atsinešė bon- t/ ’
ką degtinės .pats nusigėrė ii* 
kaikurius kitus nugirdė, kad 
girti gatvėj voliojosi.. ; *.

Vilnį j o j ant kelio tarp Mo- 
lodečnos -ir Vileikos ’ bandi
tai užpuolė du žydu ir atėmė 
15 milijoną 1. markią.

Vileikos apskrityje gin- 
kluotF banditai apiplėšė 
Ščarką dvarą.

» . 'k
v

Gardine pėr Nemuną .til
tas jau pabaigtas statyti.

* r

B. ŠematoviČius Vilniuj e 
už policijos^asos išplėšimą 

iv dvieju policistą nukovimą 
pasmerktas miriop. •

Vilnijoj tarp stočių Parų- 
boniai-Valčiūiiai nežinomi 
asmenys akmenimis bombar
davo greitąjį. l<*Iil<iį. trauki
nu Išmušė septynis langus.,

Klaipėdos gyventojai 
džiaugiasi, kad valdžia ga
biai . mokė j o likviduoti bei- 
m.atbundiiiinką streiką. 
Tiems jiolitiškiems ..streiki
ninkams valdžia nei kiek ne
nusileido. - .

r

Vokietijos gyvuliu skar 
čius mažėja. Gruodžio 1. 
1921 m. galviją buvo 16,790,- 
000, o gruodžio 1,1922 buvo 
16,309,474. . Avių skaičius 
nūo 5,891,029 krito iki 5,- 
566,08.6, kiaulių skaičius 15,- 
817,819 iki 14,682,622.

Cohoaklon, O. Policis- 
tas su revolveriu norėjo nu
šauti šunį. Šuo prie jo ar
tinosi, o jis laikė atkišęs re
volverį. Netikėtai, šuo šoko 
ir uukreipė revolverį, Po- 
licistas šovė keturis sykius. 
Viena kulka pataikė jam ko
jon. šuo sveikas nubėgo.

Vilniuje ir visoje Vilnijo
je, banditą siautimas ir va
gystės didėja...

. ■ >

Kaime išėjo krikščįonią 
demokratą rinkimą agitaci
jos laikraštis "‘Tiesos Žo
dis.” Eis tik iki rinkimai 
baigsis, •

Vokietijoj sklysta baimė, 
kad daug vdkieeią laikraŠčią 
Jei lėšų stokos gali, pakliūti 
į svetimas rankąs ir bjiti pa
naudojami . prieš vokiškai 
propogandai.

U ■ . ——- L ■ —- . I ■!! I I ■ . I ‘

1922 m? svetimą emigran
tą per Vokietiją perkeliavo 
38,393.

Lietuvoj gyvenimas verda 
kmiknliuoja. Visur marguo
ja Įvairiausi plakatai— ant 
sieną* tvorą,, stulpą.

' Klaipėdos krašto komen
dantu pašiurtas . kap. Vit
kauskas, pasižymėjęs kovo
se prieš lenkus.>*.-

Per sausio ir vasario w- 
nesiūs - Petrograde. nuteista 
mirop 252 žniog’U.

«TUfiTfl NORMA”
'i,/■ . ............. .... .Jį-,

. Knygutė yra didelio for
mato (5x10) 68 pušį., popio- 

, ros viršeliais. < .
Kaina tiktai 45 centai, 

Agentams nuleidžiama 40%. 
, Reikalaukite pas v

^DABDINTNKAS^
- 30^ B*wayt Ėaston 37, Mass. 

' ’ i

!‘LIETW<)S ŽYDŲ

Išeivystė iš Vokietijos di
dėja. 1923 m. iškeliavo 36,- 
527, ; 1921 m. 23,254, o 1913 
m. 25,843. Didžiuma atvy
ko. į 8ąv. ■ Valsti jąs.- .

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad HDarbinąll<as,, jau parduoda Lietuvos' pinigą—IK. 
tą pralaidas ir savo; draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad dūsu; 
šiūnčimią Lietuvon pinigai patektą į Jūsų giminią ran
kas, . visuomet kreipkitės pas . ‘ ‘ DARBININKĄ)J ’ jtai 
visuomet mioširclžiai Jums ptnarnaus.. . ■ ?
Darbininkai,. atsimnkite kad uDarbininkas’1 yra Jūsą
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. \ •_? ‘
Siąsdami pinigus ar klausdami litą kainąAusuomnt adre
suokite laiškus šiaip: • -

. ■ ■■^DAR’BIKINKAS,”
Į 366 West Broačhvny, i Boston 27, Mass

. 1 ’

dinti, kad žydams ištikrąją 
niekur nėra taip bloga, kaip 
Lietuvoje.------ •-------v--------

Kad šiek tiek išaiškinus, 
kokios" Vertės ir kiek pamato 
turi tasai žydą pakeltasis 
triukšmas ir skundai, būti
nai reikia žinoti ko žydai no
ri ir kaip jie stato savo rei- 
kalvimus. Taigi duodame 
čionai žydu reikalavimo’ pa- 
vyzdį ją tikybos dalyke;

Savo tikybiniems reika
lams, pradedant nuo 1919. 
m, žydai gaudavo iŠ Valsty
bės iždo 7,5 nuo sumos ben
drai skiramos kitoms tikvbi- «• 
nėms organizacijoms Lietu
voje. / •

Toji pat’ tvarka buvo Val- 
dŽĮOSėnumatyta ir 1922 m; 
Tik dėjįU ’&ąhiafą besvars
tant, Steig Seimas, nežinia 
kam, pasikvietė posėdln. 
kaipo ekspertą, p. SoloveiČi- 
ką, ir ačiū jo įtikrinimui 
vietoje Valdžios nustatytą 
.7,^ Steig. Seimo paskirta 
žydą’' ’bėndiU(ūHeiWi'z*rūbi- 
nams tokias pat algas, kaip 
kad kataliką I kl. parapiją 
klebonams, t. y. 30 litą į me
nesį. . •

Taip dalyką Steig Seimui 
išsprendus, savaimi. kilo 
klausimas, kiek tą rabiną, 
reikalinga būtą Lietuvos žy
dams, juo labiau-kad jie pa
tys nurodė reikalingu turėti 
du šimtu savo dvasišką'ben
druomenės. vadovą — rabi
ną. - . ’

Rimčiau į šitąjį klausimą, 
pažiūrėjus, dalykas atrodo 
truputį kitaip:. .1

Statistikos Biuro žiniomis 
Lietuvoje yra:

R.—kataliką 1,978,000, žy
dą 278,000.

Savo dvasinią reikalu ap
rūpinimui be raaž‘2 milijonu 
kataliką viso turi parapiją 
ir fili ją 500.

Padalinus 1,978,000 per 
500 gaunama —► 3,956 para
pijiečiai, t, y; kad kiekvieno
je parapijoje skaitoma .3,- 
956 parapijieČią.

' J

Kadangi ,Lietuvoje ačiū 
jos Konstituci jai visi pilie
čiai lygūs? tai lygybės dėlei 
pritaikant tokią pat propoiv 
ciją žydams padalinus 278,- 

’ 000 per 3956 — gaunama 70, 
reiškia žydai gali? turėti 70 
savo bendrnomeĮiią.

*’ Klausymas — kuo remda
miesi* žydai ‘reikalauja sau

Nejt: Yo'rli. — Pietinėse , • £ 
valstijose, nigeriai yra»perse- 
kiojami, linčiuojami, neken
čiami. Jie pradėjo emigruo
ti į šiaurines valsti j ašį kur 
jie pageidaujami,, kaipo dar
bininkai. Dabar pietiniu 
valstiją darbdaviai labai su
sirūpino clel juodąją emi
gracijos. Ypač medvilnių 
plantaciją savininkai pri
trūkę darbininką susirūpi
no.

PAGYRĖ NEGRUS.

AVasliinyton.—Prez. Hard- 
ing pasiuntė laišl<ą negrą 
siiyažiavimui,- Laiške pagy
re "negrus ii? pripažino/ kad 
Amerikos negrai padarė ..di
dėlę pažangą.

NUSIŠOVĖ VAIKAS.

Cldcago. — WiĮliam Kry- 
siocn?mnefu vaikas nusišo
vė. Jis per keletą dieną ne
rimavo dęl motinos, mirties.

KIEK DŽIOVININKE

?' REIKALAVIMAI?'į

Ibmlaimėj ę ■ Seimo rinki- l1(?t ^0 rabiną ? 
šisįii mažas pavyzdėlis ge

rai nurodo,. kaip Žydui stato-
nius Lietuvos žydai pakele 
triukšmą Lietu vos ir užsie
ni ą spaudoj o, būk pas mus ma savuosius reikalavimus, 
jie esą nuskriausti-—šuva?- M šalį būtą žL

Doti. ją sėbrams—‘pakali-

. - (Kauno “ljttisyen)

Žyti,.", , ■ ;
Didesnio dar 11 inkštu oum- 

keltii pasivytus naują žydą 
reikalams Ministerį, tik dėl
to. kad jisai no sionistas. .

Nežinant tikro dalyką «to- 
viof skaitytojams, o ypač 
užsieniuose lengva jsivniz-

ŽEMDIRBIAMS
____-^RASKGŪO^

Kolei nauja sistemą teikti 
paskolą žemdirbiams. ir gy- 
vuolią augintojams nėra da 
galutinai užbaigta, tai f ar
mėną reikalus patenkina se-' 
nos • to krypsnio įstaigos — 
War Pinance Gorporation, 
Iniri turi gerą fondą ir nie- 
kas nesusiaurino jos veikimo 
ribą/ Šios įstaigos1 amžis 
prailgintas ild vasario 22 d'., 
1924. Nuo to laiko pradės 
savo, darbą naujos sistemos 
įstaigos paremti žemdirbią 
nukalus. ■

YNGLIJOJ PERDAUG 
.... ^GYVĘNTOįE.. -

’ X
ar
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London. .—- Ilarold Gox, 
buvusis- parlamento narys, 
sako, kad iš Anglijos kas
met po pusę milijono žmo
nią .turėtą iškeliauti^ 
Wtr^Augli ja dabaU 
perpildyta Žmonią. Dabar į 
Anglijos 80 nuoš. gyventoją 
gyvena miestuose ir mieste
liuose. Tai nėra normalus 
dalykas. Prieš 10 metą Ang- 

į —ii .) ---- L'-*-' i-,.-'! - “"’ilV tA ~
I __ __ ______ 2- —L • . • J i*

■ Washington. ~ Sveikatos - Iijoj tik pusė gyventoju 
Departmėntas paskelbė, kadi vėno miestuose ir miesteliuo-

Chicdgo.. — Illinois valsti
joj per pereitus 1922 nu skp 
pią receptu buvo 6.000,000. 
Probibicijos agentai tą da
lyku hTines;

Argentinoje labai atpigo 
gyvuliai. J ž kuriuos karo 
metu buvo mokaiuii po '$100 
ir $125, dabar mokama , po 
$10 už aglvą. I Suv. Valsty
bes labai daug iš tenai gyvu- Jį- 
lią gabenama. Mėsa vienok 
neatpinga. .

Tai aiškinama tuo, kad l 
—- parvežimas brangus: 2 — 
muitas uždėtas didelis; neva 
kad- nepakenktą tas Įveži
mas augintojams gyvuliu A- 
morikoje.

Vieniems daro gerai* ki 
tiems nesidaĮo goriau.

4. f

PARDUOS ŠĖRE
DARBININKAMS.Ik
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se. . •
1 Yra anglą ypatinga ypa

tybė grūstis. į miestus. Antai 
Australija yra plati šalis. 
Vienok jos pusė’ gyventoją . 
susigrūdę yra miestuose. To
dėl Australijos ir valdžia ir 
darbininką unijos priešina
si imigracijai. Australijos 
ir valdžia ir Darbo Partija 
norėtu- tokią ateiną,- ,kurie •. 
apsigyventą ant ūkią. O to
kiu emigrantu Anglijoj nė
ra.. Ir Anglijai trūksta žmo
nių norinčiu aut f amą dirb- 
ti. Minėtasis Cox sako, kad ;. 
padidėjus kom peticijai iš
dirby stėse • Anglija noromš * 
nenorams, turės imtis gviež- • ■ 
tu. priemonių apgyvendinti 
savo . bedarbius ant ūkią. 
Anglijoj, dykaujančios že
mes yra. Nuo .karo pabai
gos apleista dirbamos žemės 
5(103)00 akru..

t

A

A

iMiirrnvęiy Ma$š. —- Ijaci- 
tie .Mllls: skelbia • .paritum 
siunti savo, darbininkams 5? 
000*000 savo ‘ Šerą po $91.. 
Kiėkyumas darbininkas ga
lės pirkti nuo vieno iki pęm 
Idą Šerą, jei pareikalauta 
bus dau^imm Ipdp 5,000 se
rą, tai po mažiau tepardims,. 
Dabai* > kompanija moka d

[pilnija negarantuoją ū<?LdL 
ninką atimta'.įinkK tai! jie videndus, nei kainą serą. 

. gėlininkai būsią visi lygūs,

Rusijoj ėmė atsirasti dmv
giau vilką* Kadangi iš Ūki- panija negarantuoją hetdi

negali nuo ją atsiginti;
A

Darbo sekretorius Baris 
skelbia, kad visa šalis dabar 
yra jau užėjus ant pastovios 
gerovės kelio. Tai.''įvyko, ga
lima sakyti, per paskutinius 
12‘mČnošią, Penki nulionai 
žmonią, kurie buvo be dar
bo, dabar jau jrturį ir gau
ną pusėtiną atlyginimą. Net • 1 
plieno industrijos darbiniu- S 
kams pakelta užmdkesnis ke- w 
liais nuošimčiais. Bet kad - ■ 
pastovi gerovė nuįkad’Uesu- ■ 
griūtų, verkią, kad visidut’v B 
bininkai būtą taupūs, f fl 

Bot klausimas, ar visiems' a 
atlieka kiek nors nm> pragj* I 
vėmimu Gi taupyti jnmgą? ■ 
primarmant savo hadm ne a
labai darbininkas gali. - |

.k.

4 ■
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ii Bouth Boeton’o utarnlnkalB,
iii Ir arbatomis. Leidžia Am. 
g Hymo Katawcų gv. Juozapo 
oncp 8+jvnga.£rU

>

“DARBININKAS” 
JTiieWorkee)

SDn Lihuanjan Thi-Wekkly Papkb. 
Publlshedevery Tuesday, Tliursday,

ĮKn BaturiĮAy by 8r. Jončė^’M
UAMUit R. C. Assooiation ot Labos./ ’ ‘

, j ’

,4W '
hMM* 

“Eatc ’ecl as sečond-ciass matter Sept 
Į2t 1915 at the post offlce at Boston, 
MfijS,* under the Aet of March 3,1879.” 
“Acceptance for maillng at special rate 
p* poetage provlded for ia Seetiod 1103, 
Aėt of Oct 8, 1917, authorized on Jul’y 
12, 1918.”

r

Butecrifitton lįatei:
Searly «. .*■•••..». * •*> • .$4.50 
Boston. and suburba ..........$5.50 
Foreign countrte* yearly ........$5.50

ICas tik skaito laikraščius 
— šiokius ar. tokius — neg 
Ii nepastebėti, įvairiausių 
klaidų ^klaidelių- • Ir visai 
“neklęsavas” Skaitytojas ga- 

. Ii -pastebėti-klaidų ir stebė
tis, kaip jos įvyksta. Klai- 

> dos spaudoje taip atsiranda, 
kaip, dirses rugiuose. Rū- 

: pestingiausia arbuojant ru
giuose lieka' šiek tiek dirsių. 
Rūpestingiausia taisant
spaudos klaidas — vis jų lic-

■ ka. ■ - ... - ----
Amerikos lietuvių laikraš

tijoj įvyko istoriška klaida, 
įcuomet vienas rašytojas pa
rašė, kad laisvamanius, pa-

■ sak šventraščio žodžių, r.ei- 
..kėtų išspjauti._ Bet pasta-* 
ra j ame žodyje “s”dapo pra
leista ir išėjo išpjauti. Kaip

• matote skirtumas tarp žo
džių išspjaiįįįrr išpjauTryta 
nemažas. Tada laisvamanių 
laikraščiai ar. per besąžinin ■ 
gūnią apsimesdami nesu
prantą klaidos ar per žioplu 
mą ištikro nesupratę klai- 

’• dos, pakėlė baisų dūriną ir 
, sušuko, kad reikią valdžiai 

donosą rašyti," kad klerika
lus “patrksytų.”

Prieš metus ar daugiau te 
ko “Naujienose” pastebėti 
klaida, kuri bene bus viena 
iš i navatniausių, .pasitaikiu
sių lietuvių laikraščiuose. 
Ten ėjosi apie Tautų Sąjun
gą, ii* žodyje Tautų vietoj 

. “T55 stovėjo, kita raidė, ku 
rios nenorime įvardinti. ■

Suprantama klaidų pasi
taiko ne vien lietuvių kalbu*-, 
laikraščiuose ir' knygose. 
Klaidęs atsitinka visose kal
bose. Bostono “HerakVe” 
yieną sykį aprašyme apie 
atidarymą Italijos parla
mento, paminėta, kad daly = 
yavo senatorius 1001 metų 
amžiaus. Turbūt norėta pa
sakyti101 metų amžiaus. ‘

Viename angliškame vei* 
kale apie Miltoną parašė*

klaida, praleidžiant “not” 
ten, kur einasi apie dur
niaus pasakymą, kad nėra 
Dievo. Biblijoj išėjo: “The 
fool hath said in bis heart 
there is God.” Reiškia, ta
rė durnius širdyje savo — . 
Dievas yra,

Yra sakoma, kad Vokie
tijoj viena sufragietė labai 
piktinosi, kam Biblijoj pa
sakyta, kad vyras bus pa? 
čios viešpačiu. Taikai Bib
lija /buvo17sp^iz(^inąmą, ji 

naktį prisitaikiusi < spaustu
vėj perkeitė vokišką . žodį 
Herr ir padarė Narį*, kas 
reiškia durnius ir išėjo Bib
lijoj šitaip:44 Jis bus tau ta
vo durnius.”

Aiigli jo jOvforde/vieną 
sykį spausdinant protestonų 
kunigų maldaknygę, maldoj 
apie šliūbą išėjo: 44. . . keep 
tliee unto lier as long as y e 
both skali likę.” Vietoj 
4"likę” turėjo būti--“live.” 
Išėjo, kad vyras gali būti 
su pačia tol, kol jam patiks. 

. Vienoj angliškoj knygoj 
vietoj : ,“lie kissed her under 
the silent stars” išėjo: “be 
kicked her under-the eeilar.--^7-—«•-------
štairs ” • • J mo nutarimą laikyti ;L. D

S. Seimą sykiu su Federaci
ja atmainyti. Ką 44Newar- 
kietis” pataria tai geras da
lykas. Dabai4 geriausia pro
ga, tik reikia naudotis ii 
agituoti, tuomet atsieksime 
savąjįdikslą^ • . ; ■ k.

- Nevr Yorko,' Conn.. ir Pa. 
kolionijomš reikia’ daugiau
sia pasvajoti apie siuntimą 
atstovų.

L. D. S. seimas,. laikytas 
dabar ir Newarkę, o ne Chi- 
cagoj kartu su Federacija, 
bus vaisingesnis. O dalį li
kusių lėšų kelionės patar
čiau visoms kuopoms-paau
koti L. D. S. pagerinimui. 
Jei išsipildys mano nuomo
nes pareiškimas, tai ir as 
prisidėsiu su auka ir darbu. 
Te gyvuoja L. D, S. organi
zacija ir jos nariai. Tęiie- 
užsirūstina tie, kurie nori; 
kad L. B. S. seimas būtu * •   41
Chicagoj su Federacija.

* Ntiut/orkietė.

tyje klaida!
Matote prie kokių rūpes

tingumų pęišvengiama klai
dų. Kaip gi galimatikūtis, 
kad laikraštis išeitų be. klai
dų ?

Gerbiamieji. LDS. nariai: 
Ilgą laiką tėmydama L. D. 

mūsų brangios organiza
cijos,k nep^bąįgtW reįkam^ 
j aiičiu priversta \J. išreikšti 
nors silpną savo baisą.4 4Dar- 
biiiinko” No. 40-tame bal. 
7. d. šių metų tilpo indomus 
straipsnelis L. D. S. Seimo 
reikale. 4 4Newąrkietįs ” pa
duoda nariamsL svarbų. atsi
šaukimą dėl geroves L. D. S.

Gerb. darbininkai ir dar
bininkės ar nereikėtų mums 
susidomėti apie šį atsišauki
mą. Ištikrųjų, pagalvojus, 
L. D. S. reikalas neatidėlio
jamas iš- dalies jau.ir šian
diena . kažkurie darbuoj asi 
šiame dalyke. Man rodos 
visos L. D. S. kuopos turėtų 
kuogreičiausįa subrusti prie 
agitacijos ir pernykštį sei-

itairs.” . ’ ’
Vokiškoj kalboj vietoj 

Alaedchen (mergina) para
šoma Machten (valstybes). 
Viename vokiškame, veikale 
išėjo: ’ “Princas Bismark 
stengiasi palaikyti teisingus 
A pralaEMūs ' Wffidus - su 
merginomis.?
'Anglijoj ' -pagarsėjusi

Kelmscott. spaustuvė suma
nė išleisti puikų Biblijos lei
dinį. Su didžiausiu rūpes
tingumu varėsi, kad neįvyk
tų klaidų. Kai Biblija buvo. 
sustatyta, tai akylus samdy
ti korektoriai ją perskaitė’. 
Paslmi spaustuvės darbinin
kams buvo pažadėtą Už kiek 
vieną rastą klaidą išmokėti 
po vieną šilingą. Ir dauge
lis gavo šilingų. Tos klai
dos buvo ištaisytos įr vėl bu
vo paskelbta kad skaitytų ir 
už kiekvieną rastą, klaidą 
busią išmokėta po vieną sva
rą sterlingų. Ir šiuo kartu 
iškaišyta keletą klaidų. . Po 
to pažadėta už kiekvieną 
r astą klaidą išmokėti po pen
kis svarus. Ir šiuo kartu dar 
Šis tas pataisyta; Po to po
ra sykių Biblija skaityta 
nuo galo. > *

Qalų gale paleista Biblija 
Į . mašiną. Kai jau viskas 
j?uvo gatava, žiūri... antraš-*

sią8tr*&nt jo vardo šiuo antrašui : 
Gerb. Kun. V. Kudirkai, Kybartai, 
Viitytis, Lithuania.
• O kam tas būtiy neparanku, tai 
Kaziui Vidikauskui, įgaliotam per 
jį ir Vištyčio parapijinį Komitetą, 
ant šio antrašo: K, Vidikauskas, 
2883 livingston 8į, Philadelphia, 
.pJta o jis aukas persiąs į Lietuvą,, 
Žinia: siunčiant auką, reikia pa; 
žymėti, kad tai pataisymui Višty
čio bažnyčios. , r

ŽINIOS APIE LIETUVĄ.
Kaip praneša iVKątoliko Mun- 

/do,’^ organus /KamiKų Įntilrnack 
: ionaio| šįmet kataliką * 
tautiniame kongrese Konstanz’oj 
kuris atsibus 10—15 Bugpjūčio 
nuo lietuvių Lietuvos dalyvaus la- 
bar* gerbiamas kun. pral, Aleksan
dras’ Dambrauskas. Grovas Pau- 

. liūs von Medeni’as labai uolus es
perantininkas ir karštas tevynai* 
nis Lietuvos, profesorius Ešpcran- 
to kalbos Lietuvos universitete 
praneša čia vienam esperantinin
kui, kad greit jie išleis Lietuvos 
geografiją Esperanto kalboje, dė
lei, Žinoma, supažindinimo pasau
lio su Lietuva,

"i

Inieko nemihtydama ir-gi paėmė vieną lape- 
. k. . . .. — ■ ■- - - -

nežinojo, kada ir kokiu būdu jis parvažia-Į Jurgis parėjęs nuo darbo ir, besisuldnda- - • 
vo. Gulėjo kaip ligonis. Motina prieida- mas po kambarį, ūžt ūmi j o tąjį lapą; paėmęs 
ma bare už girtuokliavimą ir neparvežimąf skaitos ; “Svarbios prąkalbos. Rengia Liet. 
Kūčioms silkių; tėvas prie barimų buvo be-TRymo-Katalikų Pilnųjų Blaivininkų Susi
manąs . atminčiai pavaišinti beržine koše, vienijimo kuopa, gruodžio 20" parapiji-
Bet Jurgis, gulėjo lyg be žado. Jo mintįs ne j svetainėje. Kalbės moksleivis X. Y. j- ’ 
skrajojo po*3atųjį pasaulį; ypatingai po žanga veltui. Prasidės 7:30 vakare.” . 
laisvąją VTashingtono žemelę. Jis jautė, ta- “Kalbės X Y . . . Ar tai galimas
rytum jį ten kas traukte tyaukia. Pienavo, daiktas'! Juk man išvadavus Jis tais me- 
galvojo kaip Čia išsprukus iš gimtojo lizde- tais tepradėjo bandą ganyti. Na, eisiu per-. 
lio, iš po tėvo sparnų į platųjį pasaulį. . sitikrinti ar-gi bus Jųodbališkhj X. Y?*

Štai -ir Kūčios atėjo,.; Jurgis;. šnypšda- i ' ŽiptaU' ^‘iširįnkb pilną svetainė. zJw> 
mas kratė per visą dienąf^tinį, manyda- gi$ nedrąsiai įėjęs į .salę atsisėdo netoli du* 
inas, kad jau pastainį sykį rengia gyvu-rių kamputyj.
liamš pašarą ... Kaip tik atėjo paskirtas laikas vakaro

' . Išpasninkavę kiatrą dieną, susii-inko vedėjas perstatė kalbėtoją ir štai ant scenos . 
visi prie vieno stalo, pasidalino laužydami pasirodo kalbėtojas.
“Bernelio Duoną,” linkėdami kits kitam 44Ar-gi1?- — Tas pats! Kas-gi tave
sveikiems sulaukti kitų Kalėdų ir vėl drau- atnegę?” sumurmėjo Jurgis, \ 
gia visiems valgyli “Icūcią.” Įy Kalbėtojas nuosekliai pasmerkė gir-.

“Ne,” mane.sau Jurgis, “jau daugiau. tUoklystę ir išrodė svarbą blaivaus gyvent
as su jumis 4kūčios’ nebevalgysiu.” Ir iš- mo, blaivios minties ir širdies. Jurgis ne
tikro, išaušus ankstybam pavasariui, Jur-|ląbai tikėjo įtikrinantiems išvedžiojimams; 
gis išprašęs nuo tėvo savo dalį kaip tas Pa- tik sekantis pavyzdls-sužadino jo sąžmę: 44Į- 
Idydęs Sūnus, išėjo Atarikbn sau laimės styaizdinikt sau, brangūs klausytojai, kad . 
ieškoti. . važiuoji traukiniu. Štai konduktorius pri-

Apsigyvęno tirštai lietuviais apgyven-kūia prie žmogaus ir prašo tikėto. Jis pur
iame mieste, • gavo darbą- prie siuvėjų; su- į0 galvą,, duoda ženklą neturįs. .* 
ėjo į’ plačią pažintį ir pradėjo vyras vesti xaaa klausia — “iš kur esi.? *KaS'ž Kur 
laisvą, “linlrsmą’ gyvenhną, Nors kišeniuo- važiuoji?” Keliauninkas vėl duoda atsaky- 
se dažnai vėjai gaudė ir vidurhtosę vilkaiUų.nežinąs.. Kas kondiiktoriui belieka Pa
staugė,■ bet jautėsi “sau jloųu.” Smuklėse iyti su tokiu žmogumi? Privažiavus stotį 
draugai paliuosuodavo. jį nuo Dievo ir Baž- _ išprašyti iš traukinio laukan, paduoti sar- 
nyčios prisaltymų, o lietuviškųjų “cicili- gybiniams, kad padėtų po ratais; jei gir- 
kų” tėvas, padare įį “monkės” vaiku. Baž- Ras,- kad išsipagii*otų, o jei nesveiko proto, 
nyčios bijojo kaip kipšas šermukšninės, to- kad.kitų nenuodintų. Pamąstyk, apsižiūy 
dėl jos niekuomet ir nelankė pakol jam rėk, brolau, sesute, “ar turi tikiėtą, ar ži-* . 
limo ji neatkirto, kad šliūbo kitur nėifnsian- Lai kąs esi. ir ar žinai tay važiuoji- Jeimę . 
ti kaip tik bažnyčioje. .. Sunku J^o.^ve ta paikas*- pSibšdvyS ir išsipirkti tįlde- 
pergalėtip bet j prikalbėtas Elenėles, sutiko y ’ . . . ,
prieiti išpažinties ir susirišti moterystės ry- “ pei*visą Jurgio kūiią perėjo kaž-koks , 
šių, prie altoriaus; Nesant kitokiam, išėji- šiurpulys ir. grįžo namo lyg žemę pardavęs, 
mui jis taip ir padarė. Bet po šliūbui ūž- Atėjo “Kūčių”*’vakaras; jis prisiminė kaip 
'traukė savo paprastą dainelę. Daug, daug I dalinosi linkėjimais, kaip anksti . Kalėdų 
turėjo Elenutė vargo*, smūgių..'. O kiek ryte važiuodavo išklausyti šv. Mišių. 
ašarų išlieję pakol priprašė leisti savo dūk- — “Mariute, rytoj rytą eisim į bažny- x 
relę aplmkštyti!.. * čią,”—prakalbėjo nesavo balsu valgyda-

Laikas bėgo kaip sriauname upelyje maš vakarienę.' 
vanduo.' .Mariutė nors vargingai, bet augo •—44O'Dieve, ar tai galimas daiktas,
pasistiebdama. Tėviškos meilės Ugnis prie kad mano vyras, kuris per vienuoliką metų 
Mariutės buvo visiškai priblėsus, todėl ji kojos į bažnyčią nėra įkėlęs ertų pasveikin
imo savo'tėvo niekados negirdėjo meilių žo- k gimusį Bernelį,” — manė ‘sau Elenėlė. ' 

dėlių. Bet motina visomis pajėgomis sten- Mariutė ir-gi tą vakarą flgai ilgai meldėsi, 
gesi įdiegti į kūdikio širdį tikėjimo grūde- dėkodamaDievuų .kadjošmtėpasiketinoei- 
įius, kurie išaugę galėtų nešti vaisius. Vos ti bažnyčion.
Mariutė pradėjo šnekėti jau motina mokino . Kalėdų ryte abu nuėjo bažnyčion. Jur- 
ją persižegnoti ir poteriij. Tai darydavo giui rodėsi, kad visiį akįs atkeriptos į jį ir iš 
kuomet tėvas būdavo prie darbo. • sarmatos bijojo akis pakelti. Netrukus išū-

Sukakus Mariutei šešetams metams, j0 kunigą^ su šv. MiSiomis; Bet štai kuni- 
.motina pradėjo įltalbinėtį Jurgį, kad leistų gas užtraukia/4 įtaria.. , ir. milžiniškas 
dukrelę į parapijinę mokyklą. “ĮkatalikiŠ- choras pritariant vargonams pripildo bąž- ■ 
ką mokyklą, juodskvetaų globojamą? Ne, nyČią žavėjanČiomis aidomis. Jurgis .nei 
aš nenorim” ■ > • nepasijuto kaip pradėjęs verliti, it mažas

—“ITetyte, ar-gi nenori, kad aš būčiau kūdikis. Taip žavejančios meliodijos jį su- . 
gera mergaite? — užklausė nuliūdusi _Ma- graudino, kad ašaros kaip žirniai krito jam 
riutė. ’ antkelių;.. ' •

“T.*; mna.{ rin/in™“ Jm^:/. . p0 Mišių parėjo namo; bet neturi
sau ramumo. Visi daiktai jį žavi,’įgraudi
na. ‘ K

-r- “Eitai į muzejų pažiūrėti paveiks
lų” pratarė Jurgis. ITž .valandėles visi trys ; 
nuvažiato gatvekariū į muzejų. • Bevaik
ščiojant prieina pta' Mykolo Augele, Leo
nardo da Vinči, Boeekliii’o paveikslų ir ta
rytum koki tai nematoma spėka juos čia su
laikė.

.—4 4Tėte, kas tą paveikslą nupiešė,” — 
klausia Mariute žiūrėdama į ‘‘Faskūtįnįjį 
Teismą.;’ -•

' --/4Ana rašo, perskaityk ir žinosi,” — * 
atsake Jurgis. . • <

Į “ (3įą rašo Mykolas Angelas. ”
“Tai jis ir nupiešė.” ’

— “Bet anądien, Acte, sakei-nemta* 
tikėti į tai kas yra parašyta..

Jurgis paraudo kaip vėžys ir nieko ne- 
iitsąkė;W jautėsi pergalėtu. “Daskutinįs 
Teismas?’ ir “Baskutine Vakarienė” Beo- 
naido de Vįne jį taip sujudino, kad parė
jęs namo įėjo į savo kambarį ir griaudžiai 
apsiverkė. , K .

. . ‘/Kas atsitiko, tete, ko. vėtai i” užklau
sę Mai*yt&: Bet Jurgis nieko neatsakęs, pa
ėmė Mariutę u&rankeleslr spaudė, o galvu
tę, prispaudė meiliai pta savo krūtines ir 
ašaromis apipylė.•. .

Gi Elenute, unatydmna tąjį reginį išsi
skubino bažnyčion imdvkoti Kūdikėliui Jo
ta už Jurgio širdies suminkštinimą.

M

ryti namon važiuoti.
Jurgis atsibudęs savo namuose nieko Į lį ir parnešus' namon padėjo ant stalelio

Dvylika, paskolos bankų, 
-su penkiais milijonais dole
rių, pradės paskolos darbą. 
Šie bankai mokės pinigais ir 
už tas notas, kokias farme- 
riai bus išdavę kitiems .ban
kams, skolindamiesi pinigų 
gerinti savo ūkį.

Ši nauj a sistema turi arti
mą sąryšį. ir su įvairiais san
dėliais, kuriuose. žemdirbiu 
produktai .buvo perdirbami 
ir sortuojami. Sandelių sa: 
viniūkai - turės -•. turėti^tami r* '
tikrus licenses (laisnis). ir 
dabar jau. daug tokių yra. 
uRasytės” tokių sandeliiį iš
duotos bus bankų .priima
mos, nes jas tuo jaus galės 
keisti pinigais žemdirbių 
bankuose. • ■

GYDYTOJAI ATRADO ŠIRDIES 
PAVANDENĮ  AVIMĄ.

Dabar vaikščioja visą, dieną ir vis 
* . eirft sveikyn.

J
PRAŠYMAS.

Gerk Kuu. V. Kudirka, dabar* 
tiiiis klebonas Vištyčio,, parapijos 
prašo širdingai buvusią Vištyčio 
parapijoną (ir taip jau geros šir* 
dies lietuvių) pagelbėti'jani patai
syt .bažnyčią sudarkytą- karės au
dros. Gi aukas tam tikslui reikia

. »•

Bonas G. B. Mainui, Gavę in Bock, 
UI., rašo: “Kada aš pradėjau vartoti 
Nugti-Tone’:i, aš buvau pusėtinai supu
tęs, raumens visi skaudėjo, gydytojai 
sakė, aš turįs širdies pavandeniayjniii. 
Su vargu, galėjau atsigulti ir atsikelti 
iš lovos ir man turėjo pagelbėti; toks 
buvau silpnas. Nuga-Tone pradėjo duo
ti man stiprumo, supUtimas ir skaudė
jimas pradėjo nyRtl. Dabar aš vaik- 

: šiloju visit diena, kas sykis einu geryn' 
ir valgitu mažne Viskį. Galiu tikrai 
patarti Nuga-Tone’į kiekvienam?’ ši
tas didysis vaistas stimuliuoja ir pa
taiso širdies veikimu pagerina apyta
kų, maitinu ir stiprina nervus, padaro 
gausų raudoifiį kraujų., pageliai virš
kinimui ir prašalina nuodus, pamėgink 
jį pats ir įsitikink. Vienam' pilnam 
mėnesiui gydytis tilt $1.00. Nuga-To- 
ae’iį pardavinėja visi, geresnieji aptie.- 
kininkai poziGngai garantuodami, kad 
suteiks pilnų patenkinimų arba pinigai 
bus sugrųžinti (garantijų rasi prie 
kiekvienos borikutės) ; arba pasiųs tie* 
slog apmokėtu paštu National Labo- 
ratory, 1038 So. K.ubash Avė., Cliteu-
go. pasluntiis jiems $1.00.

JONAS TARVIDAS

A

MARIUTĘ MIMEffO.
“immoral. mirks,” vietoj 
44immortal.” Anglijoj, vie
nai spaustuvei'buvo pavesta 
atspauzdinti' Biblija. Tai 
buvo 1631 m, Antrašt is B įk
lijos išejp “Wicked Bible” 
ir septiniame Dievo įsakymo 
žodis “not”buvo praleistas. 
Šitas žinias • , imame iš 
straipsnio, tilpusiame Bos
tono “Traiiscript’e;”Tame 
straipsnyje sakoma, kad 
spausfūvėį už tokias klaidūs 
uždėta buvo- bausme iŠ £000. 
Iv būk gudrus, žinok kokia 
čia buvo bausme.

Anglijoj 1634 m. apauzdi* *ur, u<nuivniVnin w»»
nant Bibliją, buvo padaryta nūs Jurgis\yis-gi užsukdavo karts imu knr-

:• X4...: ‘

Juodbulių kaime gyveno pasiturįs ūld- 
ninkas Purvis.. ‘ •■Turėjo' tris sūnus, bet nei 
V ei įo -neno r e jo leisti į mokslą, Nėdėlto kacĮ 
jis jo vertes būtų nesupratęs, bet dėlto kad 
jojo vaikams išėjus liesas. nereikėtų eiti 
4-šunims sekos pinuti,” nes nei vienas iš jų 
neturėjo palinkniuy.į kunigus, o beiną kitas 
mokslo šakašj jam rodėsi, jog visuomet jau
nikaičiui pamindavo po kojų brangiausius 
••žmogutis turtus — tikėjimą ir.dopy

Gyveno labai šykščiai. Smuklių nelan
kydavo patsai ir labai drausdavo savo vai
kams. ‘Tai pragaro urvąs, nelaimių veršy 

 

me,” sakydavo jisai. Jaunesnysis Jojo eft-

' ’ ■ *•

Lai eina į viešąją;” dadūre Jurgis 
ir užsivilkęs šavrkąt išėjo pro duris.

— “Mamyte, aš noriu, kad mane sese
ris mokvtm” '

- “Taip, mano dukrele; bet ką tėvas 
pasakys 'sužinojęs, kad tu eini į parapiji- 

’ —• verksmingu balsu atsake motina.
— “Nieko nesakyk tėtei ir nesužinos. 
—> “Teisybę sako” —- pamūije sau Ele-

— “O jeigu tėtis tavęs paklaus kas mo- 
ar daug išmokai, — ką tu tada atsa-

- “ Juk tote* niekada inanęs nieko, ne- 
a, o jei paklaus,, tai atsakysiu taip

kaip mano seserįs išmokys..55
- •*' ■ - ■ '■

■ ’ -■ • • ■ ■ •* r * '• ‘

Mariute ląnke para^jinę mokyklų, Bu
vo viena iš pąyyzdihgiaūtalųęrgaičtų viso
je klasėje. Įstojus į penktąjį, laipsnįdar.la* 
biau džiaugėsi savo pasisekimu, Bet jai 
dinktolejo į galvų mintis, —:“*kąs bus kaip 
užbaigsiu parapijine mokyklų % Tada tėtė 
■tikrai šužinęs ir nubaus už nesakynuį * * 
Bei: prisiminus • sesers pamokinimus . kad 
kiekvienoje nelaimėję reikia’ šauktis jprie 
Dievo^ pasižądūjo kasdien atkalbėti rožan
čiai/ idaut šv; Dvasia apšviestų tėvo protų 
ir nurodytų Jai ką daryti,

■ Vienų valgių einant iš mokyklos na
mon, Blaivininkų kuopos nirmininkas ap- 

iosvlis, aptuštinęs jųjų kišenius padėjo va- dalino vaikums po apgarsinimų, Mariute
..y.... ....

to, kad nuplauti dulkes. — “Kas tameBlo- 
go, •— manydavo sau Jurgis, — jeigu aš už
einu smuklūn stiklų alaus. iš&gbrtį sušilti 
kojas. Juk Jonoikių Himas notiek prage
ria pinigų ir tai gyveiiiiimi iiepakeiikia. Lai 
kalba kaip kas noii, o aš žinau ką darus iv 
itžtad nieko nepaisysiu...”

'Vienų kartų Jurgis.nuvažiavęs miestan 
susitiko stv savo draugais ir pūtratike pas 
Josplį., Čia jiems buvo malonu, jauku, ’ših 
ta. Žyddlis, tvindapins raidias,.nešė tik tal
kas vienų po kitai, ir džiaugėsi iš ge
tai” . ■ '-•// ■ >•

Taip besiliiiksnund&mi' nei nepajuto 
kaip sutemo. Dar gal būtų ilginus gėrę, bet

‘ V
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HS GIRDĖTI UETllViy KOUŪNIJOSE
MONTELLO, MASS

Bielinis—Bimba. ,

Montelloje yra Tautiškas Na- ■ 
inas, kur 27 balandžio,'petnyčioj, 
teko man pasukt į tą pusę, kur 
daugiausia Trockiniai susireska. 
Nu-gi žiūriu, kad plakatas paka
bintas ;Trakalbos! Kalbės Bielinis 
ir Petrikiene, kuri Micliclsoną 
prosino. Žiūriu kas iš aną išeis 
dabar. Aš mat žinojau senai, kati 

Ada šunę# negali ėst iš vieno bliū- 
do. Panašiai ir čia. Prasideda*
prakalbos. Bielinis kalba: peikia 
krikšč. demokratus o paskui . i: 
bolševikus. Čia stojasi bambur 
Bimba, ■ Na kad pradėjo bimht 
ant klerikalą, davatkų ir soeialis- 
tų, tai tiek šaukė, kad negalima 

"■■■ buvo npi klausyt; Turbūt ar tIF' 
davatkos kur tam Bimbai, nosies 

. nenušluostė su padalkais, kad na
bagas taip jas pamini. Bet žiūrė
kit kas toliau bus. Bielinis sako- 
“Ko taip rėki, rimčiau, gali kal
bėt.” Ale tas kur tau. Gii'cli 
socialistai ir katalikai ta barzdon 
biičiito'jates, išvien einat. Bieli- 

~ nis atsako.: “Mes bučiuojamas 
barzdon, o jūs bučkiojatės... ” Ii 

. kad pradės ėstis, biauriau. kaip šu- 
nės. ' O “Kiauleivio” Mike tai 
sėdas, tai stojas, nežino Ica daryt. 
Mat buvo užsimislinęs apie klem- 
sų “dūšią” arba apie ‘savo bur- 
dingiėrius lenkus. Atsirado dža- 
nitorius dviejų pėdų aukščio. “Ko 
jūs vyrai už. ką jūs- čia provoj::-' 
tės ar nęapsistosit?” Bielinis at
sako : “p ko tu čia, paškustva, nd- 

- . -į’P?” Kad šūsūms-visi,: met .sąlū 
skamba. Galop sutinka: “Gaipu, 
apsistokit, eisim pinigų rinkt.” 
Kaip' tik pinigų;/ tai persiskyrė 
Bielinis su Bimba. Pasigirsta: 
‘‘Nereikia pinigų!” . -Bet leidžia- 
pei* balsus , lcain. aukas pavesti. 
Viši nubalsuoja, kad-Bimbai. Su
rinko $40.00. Duoda 30. nuoš.

“ . Bimbai, o 10 nuoš. Bięliįjiui. O 
krepso dūšiai nieko. Bimba ima, 
o Bielinis ne. Sako, permažai. (> 
krebso dūšia verkia kode! anam 

. neduoda nei kiek. Tai vos mano 
■ šonai netrūko iš juoko, čion pa- 
. rašysiu delko taip atsitiko. Alat 
Montellos cicilikai išnyko kai bla
kės nuo sierkos o bolševikų tai pri
viso kai vabalų. Tai patys neži- 

V ■ no kur anie stovi. Parsikvietė 
Biblinį, o Bimba jį užleido. Se
niau taip buvo: Pakviesdavo 
krebso dūšią Miclielsoną, o:. Pctri- 
lriene užsiundydavo. Mat bjau
rybės vis-gi šposus iškerta.

Ten buvęs.

■ •_

*

X

i

.4

griežtai imasi ir sako, kad jų or
ganizacijų šių metų seimai turi 
būti Neivarke, o ne kur kitur. Jie 
savo argumentus remia tuo, , kad 
L.' D. S, Centro nariai negali šiitos- 
met važiuoti Chicagon, nes pasi
darytų Sąjungai perdideli iškas- 
čiai, o nauda būtų maža \ kita, vi
si Seimai vakarinėse valstijose ^tai 
nors LDS. ir Gicdrininkų turi būt 
rytuose, nes rytiečiai neblogesni 
žmoftės ūž vakariečius -y- jie taip
gi nori veikti ir gyvti^ti, '

TolVldabinsimc,. kol mūsų pra
šymai nebus išpildyti.

Giedrin—Darbininkas.

LAWBENCE, MASS.

“ Balaiitl7 27 d~§vvkPęattCiškatts 
parapijoj įvyko “Ketur-Dėšim- 
te. ” Tęsėsi per tris dienas. Pai 
mokslininku buvo gerb. kun. Dn 
J. Navickas, M. F. Išpažinčių 
padėjo klausyti svečiai kunigai: 
Tėvas Juškaitis, Tėvas Jakaitis, 
Tėvas Daniūnas,' Tėvas Kučas, Tė
vas UrbanavyČius, ■ Su iškilmin
gomis pamaldomis užsibaigė “Ke- 
tur-Dešimtė” nedėlios vakare. 
Mišparus laike gerb. Tėvas Juš
kaitis; sub-diakonais buvo: Tėvas. 
Juras ir Tėvas Kučas. Procesijoj 
dalyvavo visi kunigai, altoriaus 
nariai, Bfc’P. Dr. mergaites po va
dovyste O. D, Sideravičiutes. Šv; 
Cecilijos choras giedojo mišparus 
ir “Garbė ir Šlovė” -po vadovys
tė M. Dailutės (Daily). Paskuti
nį pamokslą pasakė gerb. Tėvas 
Urbaiiąyyčius^š.o,.. Bostono klebo-. 
jipSi A. L. R. K. Federacijos Cen
tro* Pirminikas. Žmonių per vi
sus tris vakarus buvo dikčiai.’Ma
nau, kad vis parūpi jonai yra dū-

. kingi gerb. klebonui kun. F. A. 
Virmauskui.už jo uolų veikimą 
kaip dvasškuoše reikaluose taip ir 
tautos ir bažnyčios statyme, nes 
jisai viąuo.met katla yra reikalas, 
turi svečių kunigų į pagęlbą, net

i ir vikarą pasistengė gauti. Perei- 
. tą metą .po išsišventimo tai gavo 
.gerb. kun. Jurą, kuris veikia iš- 
. vien su mumis bendrai.

T. Linksmutė.

PHILADELPHIA, PA.
* ■'" - "■■■■"

• Šv. Jurgio parapijoj, kur kle
bonauja gerb. Ig. Zimblys, yra 
ruošiamas bankietas-puota ant 
dienos 20-to gegužio, Tikietas da
lyvavimo bankiete kainuoja dole
rį. pelnas, jei koks bus, taps pa
skirtas išmokėjimui skolos už naip 
juš vargonus neperseniai pirktus. 
Patartina, kad kuodaugiau lietu
vių į šį bankietą atsilankytų — 
kadangi apartt gardumynų -kurių, 
bus, kaip girdėjau, gardumynų 
ir dvasiai: pavydale gražių daine- 
lįi^ j^iAk^lbėlltį it tuomi panašių. 
Tikiu, kad ir mūsų gabus juokda
rys, gerb- Kvietkus su savo špo
sais pagražins bankietą. Na, tai 
vien tik už jo šposus verta yra mo
kėt ne tik dolerį, bet tris kartus 
tiek. Gi-rengėjai to bankieto, kad 
jį geriau priruošus, geidžia, kad 
tie, Kurie nori jame dalyvauti, ma- 
lončtų, jei’ gali, Susipirkti ank
ščiau sau tikietų

Kaip girdėjau, tai Philadelplii- 
jos kazimierįečiai sumanė prie sa
vo bažnyčios pastatyti bokštą; Su- 

. manyta, ir jau vykdoma — aukos 
tam tikslui yra jau renkamos. Tuo 
tarpu, tarpe stambesniųjų aukoto
jų yra gcrbr-kumKaulakis su. au
ka —> 500 dėl. ir gerb. Stankus 
(graborius) su 100 dol. .

Čia tūlos jaunos lietuvaitės prą- 
rądo galvas — protą —.mat, pra
dėjo kaip vyrai .kelines nešioti. O 
jų- mamytės vieton draust, dar 
pritaria tai jų kvailybei. Na, gal 
greit tos lietuvaitės vieton .kojo
mis,, ant rankų pradės vaikščioti, 
kojas viršun atstatę.-

' Striukis.

MONTELLO, MASS.

— ' ~ t
27 d. balndžio prasidėjo 40 va

landų atlaidai. Baigėsi 29 balan
džio, Buvo svetimų kunigų: gerb. 
kun. Kaz. Urbanavičius, kun. Moc
kus ir kun. Taškūnas. ■ Šie arine? 
ti kunigai sakė pamokslus.

Visi parapijonys ėmėsi už dar
bo: meni pradėjo Romuvos parką 
pagerint, kad ateinančią vasarą 
būtų daug tinkamiau dėl išvažia
vimų, o kiti parapijonys sų gerb. 
klok J. Švagždžįu darbuojasi dėl 
naujos bažnyčios. _

NEWARK, N. J.

Keletas metų atgal, kuomet su- 
‘ siorganizavo -Lietuvos Vyčiai ir 
Lietuvių Darbininkų . Sąjunga, 
•Netvarkas stovėjo aukštam laips
ny, žydėjo savo veikimu ir - kil
niais darbais. Bet laikui bėgant 

’ susidėjo tokios aplinkybės, kurios 
pakirto, nuslopino visus bran
giuosius darbus; užnuodijo veikė 
jų energiją ir iščiulpė kantrybė 

. syvus. Tas apsireiškimas tūlam 
liukui, buvo užmigdąs neivarlde- 

. člus katalikus. Bet deja, newar- 
kiečiams nebuvo lemta ilgai įnfo- 

•goti, nusileisti kitoms kolonijoms 
ir nepasirodyti savo gyvumu. Po 

, ■ įvąiitių nuodų ir tamsiųjų debesų 
užėjo šviesi, -tyra ir maloni gied
ra. Vieton laisvamaiibernių ir 
lenkbcrnių atsistojo tikri, šviesos 
nešėjai —* .katalikiškų prgaiijzaeb 
jų auklėto jaiKidebonas,; vargoni- 

' įlinkas ir mokytojas netiipčioja a- 
:pie lėiikus m liberalus, bet nuo- 
šii’džiai dirba katalikiško j cr dirva* 

• je, ’Tuigi Fįla nauja pa jėga —• 
Giedriniitkai/ kurie iki sol iimvar-

’ Irieeiums'buvo .mąžai žinomi. Gied- Daug geriausių ū naujausių ‘-daili 
. liniukų priešaky, stovi amerikie- ■*-•

čiums gerai žifioino Neivarko voi* 
Įėji K. Vaško - sūnūs r- Kazys 

: Vaškas. . . / . ■> .'
. Dabar Noirju'kas auga ■ it ant 
mielių: visos-, orgabizacijos, drau
gijos, parapija- ir visi katalikai tik 
jiidų-kruta lyg skruzdės po skrųz- 

ri’diūyną ; vieni dirbu prie parapijos 
•fvrų, įriti rtShgiąsji prie LDS va- 

į karo, kuris bus’ gegužio 13 d., tre< 
. ti .kalba apie būsiančius teatrus ir 

koncertus, o du įriti riša klausimą 
šiuosmetinių seimų. ■

■

»*»

MONTELLO, MAŠS.

. AtsiŠaukimafi.

Mes, Montelliečiai, paeinantieji 
iš Vilniaus- rėdytos, laikytame su
sirinkime 20 balandžio, 1923, Šy. 
Roko parapijos svetainėje, Wcbs- 
ter St, sumanėm atsišaukti į jus 
broliai in seserys vilniečiai, čionai 
gyvenančius Amerikoje. Mūsų 
sumanymas yra tokis: sutverti 
Vilniaus Šelpimo- Fondą ir sušelp
ti Vilniaus krašto gyventojus ir 
šaulius, kurie, taip^narsiai kovoja 
šit pr ibšu/lenldLj I tKųrįųlgyyoųi- 
mas yra tokis stoikus,- kad Įr su
prasti yra-mums negalima. Ir iŠ 
niekur negaudami pašelpos nei- jo
kio cento. Nors mes vilniečiai dau
giausiai aukavome, daugiausiai 
rūpinomės, daugiausiai norėjome, 
kad Vilnių atgavus bet dar kas 
kur visko to nėra, ko mes norė
jome turėti ir dar nesimato,: ka
da kas bus, o mūsų krašto gyven
tojams, musų broliams ir seserims 
vis gyvenimo sunki našta didinE- 
i, vis gyvenimas sunkyn eina, pa
šelpos iš niekur negavo pirmiau ir 
negauna dabar. O gyvenimo ap
linkybės negerėja, bet blogėja 
kasdiena^ Mes šelpėme kiekvie
nas savo gimines kiek-mes .galėjo - 
me ir dabar nepamirštame. Bet 
atminkime mes ir tuos, kurie ne- 
tiu’i giminių, neturi brolių ir sese
rų čion Amerikoje, kas tuos su
šelps, aks tuos atmins,z kas tų pa
sigailės? Tai-gi, broliai ir sese
rys vilniečiai, mes montelliečiai 
klausiame pas jumis visus, ar pri
tarsite mūsų šitm naujai sumany
tam'darbui. Nes mums yra rei- 
kąlingiąusia šita užduotis atlikti 
ir-VaU griyald~ prie mūsiį-visų^čĮo=. 
.nai gyvenančių, Amerikoj. Nes 
jau darbas- yra pradėtas pas mus 
čion Montelloj ir žmonių pritari
mą mes jaučiame. Tai tik dabar 
priklauso prie jūsų broliai ir sese
rys kitose kolionijose gyvenančių, 
ar jūs prajausite mūsii šitą suma.- 
nymą ir ar pradėsite šitą darbą 
vykdinti. Tai mes lauksime nuo 
jūsų visų, vilniečių išsireiškimo. 
Pas mumis mūsų šitam darbui 
žmones pritaria.

Adresas susižinojimui:

. JOHN CIUNIS, 
67 Blendell Street," '

Montello, Mass.

WORCESTER, MASS.

. Labdaringai Draugijai Vyčiai 
pasidarbavo . - Atvaidino teatrą 
“Užkeikta Mergelė.” Artistai sa
vo roles atliko kopuikįausia. Kuo* 
ap teipogi priėmė, svečią gerb. 
kun. Norbutą.

4

. y

s

su

HARRISON-KEARNEY, N. J.

. šios kolonijos laisvamaniai daug 
giriasi daug veikia, o katalikams 
prikaišioja- neveiklumą. Bet taip 
nėra. Laisvamaniai daugiau gi
riasi, negu veikia, o mes daugiau 
veikiame, negu giriamės. Tai vi
sas skirtumas.

c-

. Visuomenės akyse daugiausia 
pasirodo Birutės bažnytinis cho
ras. Ši organizacija daug gerų 
koncertų ir pramogų yra suren
gus. . Dabar mokinasi'“Išeivį,” 
Vaidins gegužio 27 d. (nėdelioj) 
L. Ilautmano salėj. Šokiai prasi
dės 4 vai. po pietų, o vaidinimas 
8 vai. vak. •

Vietinis.

Svečias
. s

UTICA, N. Y.

Šv. Kazimiero -.Draugijos 
riūs. Garbės piimin. gerb. 
B. Zali-iela, pirm. R. Poška, 
pirip,. T. Junevičienė, 

'Skirmontas, ižd. J. Žebrys.Ka
talikiškos spaudos agitatoriai: M. 

: Gibaekas, O. Janušienė ir X. Plan-. 
čiūiiioiic. Visi Utikos ir a-pieliiK 
•Irių lietuviai norintys įsirašyti į 
Šv, Kazimero Draugią, meldžiami 
kreiptis į paimnetą skyrių, arba j 
kum Zabielą ir kilsite patenkinti. 

. Su pagarba,. • .
Kun. P. Kąsniukas. 

CAMBRIDGE, MASS.

■ Gegužės 7 . d. vafcai’d jau'prasi* 
dėjo parapijos didelis kermošius 

-— Field Days.
7 vai. prasidės- per visą. savaitę, 

lę.. 
tų galima . tame kermošiuje gauti. 
Pageidaujama ■ kad kodaugiausiai 

”iš visur žmonių lankytasi.
a '■ • ‘ " ■ Kviklys.

. C. BROOKLYN, JĮ. Y. ~

■ . LDS, 1() p,. ekstrą susirinkimas 
bos gegužes 13 d. nedalioj para
pijos saloje 1:30 po pietų. • Visi 
nariai yru kviečiami ateiti, lies 
bus'daug svarbių, tarimų. Norin
čius prisirašyti yra prašomu atek

- . ....._...... . . ti*
Darbininkai ir Giedrininkai

i

TORONTO, CANADA.

Pelnyčio j, 23 d. kovo patiko bai
si nelaimė' Marijoną Ivaškeviiče- 
nę, po tėvais Sakalauskaitę. E- 
lektrikinio pečiuko elektra ja vie
toj užmušė; Tuo kartu nieko na
mie nebuvo. Kada 8 metų duktė 
iš mokyklos sugrįžo pietų, tai ra
do savo motiną maudinėj negyvą. 
Mergaitė nubėgo pas kaimynus ir 
pasakė jog jos motiną numirus. 
Toronto lietuviai dažiuoję tą ne
laimingą atsitikinią labai apgailes
tavo, ypač šv. Jono draugijos na
riai, nes ji prigulėjo prie tos dr- 
josJ. •

Velione buvo rimta ir dora mo- 
; toris.. Ji buvo gimus ir augu^ ši
toj šalyje. ••
' Velionė tapo palaidota su iškil
mingomis bažnytinėmis . pamaldo
mis. ant Mount llope. kapinių. 
Teip-gi ir šv. Jono Draugijos na
riai atiduodami paskutinį .patar
navimą beveik visi laidotuvėse da
lyvavo.

Velionė buvo-tik .28 in. amžiaus, 
Paliko dideliameInuilūdimė vyrą, 
8 metų dukrelę, motiną, 3- seseris 
ir brolį. Visi gyvena Toronte. „ : 

Šv. Jono Drjos narys.

* KING&TON, PA.
* ’uv ' ■**

Į^urapijos uvotaiilėje buvo suloš
ta teatras, ? kąris nušisekū ’ Tik 
publikaSnastąį užąilMke. Išeinąs 
•ėjo šaulių naudą! Nors darbi
ninkai lošė, bet buvo užtektinai 
išsiTayijių. . * :

-Kingstono labai isiplatino viso
kios x>liųvonėsbeijamirtišinės “virė
jai, pelOtą negražiai varįuves pro- 
loiejžuk. Ypatingai.negražią kad 
po12 uiti; nakties duris bei lan
gus daužo, . .

Brolau, darbininke, ur ilgui da 
pamištai elgsies ir savo sunkia!už
dirbtus pinigus leisi munšuinub* 
kad save 'gytmliu persistiityti f .

Kviečia, kp. aekrttorimk a

sky
lami 
vicc- 

sekr. St.
v

J. s.

LAWRENCE, MASS^Z

Balandžio 15,d. Alt. Dr-jos na
riai po Vadovyste gerb. kunigo‘Ju
ro perstatė’veikalėlį “Ar esi čia 
mano Jėzau,” kurį parašė' Jonas 
Tarvidas. Žmonių buvo neper- 
daug, regis lošėjų vaikučių tėvai 
Bsi atsilankė ir keletas gerų pa- 
rapijonų ir jaunimo, -pasirodo- kad 
kurie iš jaunų ir senų lankosi lie
tuviškuose surengtuose. vakaruo
se visuomet lenkos, neleidžia■ savo 
uždirbto ento svetimtaučių, vaka
ruose kaip kiti. Kartais lietuvys 
nepasitenkina kai kuriuo vitkhru, 
.r ūgo j a išėjęs ant gatvės, gailina 
savo pinigėlio, bet išėjęs nuo sve
timtaučių “mooving pieture,” ne- 
išmetinėja tam žydeliui.kur jo pi- 
nigeliat ’ Tai-gi lietuviai tėvai, y- 
pjithgai kurie turi vaikučius ir 
myli ■ lankytis teatruose, tūrėtų 
pratinti prie lietuvių vakarų, tuo- 
mot taps tikri lietuviai. Gerb. 
kun. F. M Juras' deda visas pas
tangas akd išaūklėjus jaunimą lie
tuviškojo: dvasioje. ' Tėvai, nesi
gailėkite saVo žodžių riv siųskite 
iriu' jie priklauso, ■

Lietuviūtė,

t♦.
,■<

* >

MALDAKNYGĖS
Naujai gautos iš LIETUVOS mal- 
Į daknygės yrą .šiokios:: 
Mažas Aukso Altorius, iudt* J 

uno apdaru Z/.....;.....41(10
Mažas Aukso Altorius, sku
bos apdaru .7».... „ f. ♦ . 4150

“DABBIHriHKA'S” 
K. K. 8M Broadway» So» Boaton, Mua.

NIEKAS SAVOS PREKĖS 
NEPEIIM.

Taip ir Šleževičienė
Venciuviene susiriezdamos 
gina savo prieglaudų ir ka- 
talikiškųsias,' ypač “Kūdi

kėlio Jėzaus,” peikia, tas 
suprantama. Bet kad kun. 
kapelionas Sabaliauskas ei
na joms pagelbon, tai stebė
tina. iJpaįjj įvyko, matyt, 
nesusipratimų. 1

Jis savo kapelioniškamė 
laiške prikiša Neamerikie- 
čiui issikarsčiavimų ir net 
gyvas neteisybes.

Kadangi* ir kapel. Saba- 
liauskasiš mirtingųjųtarpo, 
tai ir jis-lengvai galėjo išs’i- 

Į karščiuoti ir savo laiške per
sūdyti. Taip ir yra. Ke- 
amerikietis tikrai žino kata
likų prieglaudų ir laisvama
nių prieglaudos padėti Lie
tuvoje ir Jų sayasias tenden
cijas. Kad Šleževičienės su 
Venciuviene aukų, rinkimo 
tikslas yra tas pats, tik ki
tokiu ploščiuku pridengtas, 
kaip ir Natkevičiaus su Ži- 
geliu, tai geidaus ir geresnių 
informacijų, negu kapel. Sa
baliauskas, žino ne tik Ne- 
amerikietis, bet-ir visi, ku
rie tėmi j a tų viešnių ir jų pa- 
gelbįninkų veikimų.

Jei katalikų prieglaudos 
. Lietuvoje savo skaičiumi ir. 
veikimti kun; Sabaliauskui, 
išrodo nemilžiniškaį tai jo 
skonis. Išgirimas gi, Šleže-* 
vičienės atstovaujamos priej 
glaudoš ir papeikimas kata
likiškųjų, .ypač “Kūdikėlio. 
Jėzaus” prieglaudų,, kapel, 
Sabaliauskui garbes nedaro 
ir katalikų tųomi neįtikina. 
Jei kapelionas ‘sako kad jo 
iankomo'sios prieglaudos vai- 
keliii. veideliai raudoni, o ka
talikiškųjų priegiaudiį vai
kelių veideliai išbliškę,“ tai 
klausimas ar kapelionas Al
sas katalikų prieglaudas ap
lanke ir visus vaikelių veide
lius matė.

■ Mes netikime, kad Šleže- 
vičienes prieglaudos visų 
vaikeliu veideliai būtu rau- 
doni ir visu katalikiškųpi 
prieglaudų vaikelių veideliai 
kutų isbliSkę.

— Taip, — ne tik Neamc- 
rikietis turėjo .tendencijų, 
bet dar visus katalikus ragi
no uoliausiai aukoti ir Šelp
ti katalikiškasias prieglau
das, kad jose vaikeliai ne 
tik būtų gerai peniami, den
giami, bet ir gerai katalikiš
kai aųklenami. -r- Neameri- 
kietis ragindamas katalikus 
šelpti savasias ’ prieglaudas, 
netik negyne visokiems.eiev 
likams 'šelpti savojo plauko, 
aukų rinkėjas ir jų prieglau- 
dų, o norėjo, kad jie jas rem
tų. Ir pats kun. Sabaliaus
kas pripažįstą,* kad katuli- 
kiškosios prieglaudos la- 
biaus ir didęsiiės aukos rei
kalingos, nės y išbliškusįus 
veidelius reiklų .su geresne 
duonele paraudonuoti, — 
tai ko čia ii^ dejuoti* Kape* 
lianas Sabaliauskas, nenorė
kite, kad jUesKatalikai vie* 
ni‘ netik iietUvos atstatymo 
ir jos palaikymu- mat emlęs 
ir niorales.Mūfaj naštas neš? 
tumė, savo skaitlingas prle- 
'glaudąs šelptume, bet dar ir 

globoja iŠ Sleževičiaus štabo 
■žmonės Lies savo . aukomis 
užlaikytume, -tai būtų per* 
dang. . . ' . •; _■ i"'

Šleževičienės atstovauja-

(

kai paliekame sušelpti tiems, 
kurie visų laikų boikotavo ir. 
boikotuoja visus ne tik lab
darybės ir katalikystės va
jus, bet agitavo prieš L. L. 
P. Bonų* pardavinėjimų ir 
aukso sidabro Sndų ir tt. 
Tegul ir jie turi progos'pą- 
rodyti savo duosnumą, nors 
vienos ir savo plauko žmo
nių vedamos įstaigos. Kad 
M. Šleževičius sų savo štabu, 
norį išmesti iŠ mokyklų ti- 
^bų^/ '^aįkelius ^bezdŽįp*’ 

niškaY? auklėtų, tai ir kim. 
Sabaliauskui turbūt žinoma* 
Jei kapelionas Sabaliauskas 
nekliudomai gali, (nežinia 
kaip tankiai) lankyti prie
glaudą Šleževičienės, tai deL 
^or-kacLdaTjos-Yyrn-Mr-ŠIą- 
ževieiaūs troškimai neišM* 
pildė ir valdžia f* bedievių 
rankas nepakliuvo.

J. E, vyskupas, ne tik 
kun. Sabaliauskų paskyrė į 
Šleževičienės, atstovaujamų 
prieglaudų kapelionu, bet 
juos skiria ir į visas mokyk
las, kuriose vaikai net aiš
kiai profešijomnčų bedievių 
mokytojų bedievinami, apie 
tai faktų yra tiek ir tiek. ‘

Taigi, mes katalikai, šelp
dami savo katališkas prieg
laudas nedarome skriaudos 
Šleževičienės prieglaudai, o 
tik duodąme gražų pavyzdį 
kaip visi laisvadariai -priva
lėtų nesigailėti'aukų ir nors 
savo vienų prieglaudų su
šelpti. ; ’

Mes katalikai šelpiame sa
vo įstaigas ii* jūsų aukų ne
prašome, o jūs bolševikų, 
lenkų ir žydų priėteliai Šelp
kite savasias. ■ Tai logiška ir 
teisinga. O ■ kapeliSnui ne

vertėti]. dek.kokių ten raudo- 
nų veidelių į apginėjus pirš
tis. / . • •

Geriaus būtų, jei . kapel. 
Sabaliauskas paaiškintų 
šiuos Mausimus :

1) At minėtoje prieglau
doje tikrai neskiepijama 
prieštikybinės dvasios vai
kams? Ir ar ten ir toliaus 
užtikrinama tikybos išguldi- 
nėjimas? * /

2) Ar kapelionui žinoma,
laetiTvos katalikų prieglau
dų ir jose vaikų skaičius ? 
Jei taip, tai keno milžiniš- 
kesnis skaičiuj ir veikimas, 
ar katalikiškųjų prieglaudų 
ar tos Šleževičienės“ globoja
mos? • (

3) Jei taip' gerai auklomv 
ma ii* katalikiškai mokina
ma tojo prieglaudoje, tai ko
dėl laike egzaminų dalis vai-

n

f

*-

«

kii net peiBižcgiioti nemoki*4

. 4) Jei Šleževičienei BU 
Vencįeiie rūpi katalikystę 
tai kode! jos sava prakalbo
se tvirtina, juk ton prieg
laudos vaikai nežiūrės į By- 
ma ir kunigais bei seserimis 
nebus? /

5) Jei’ Šleževičienei rūpi 
katalikyste prieglaudoje, tai 
kėdei ji savo augintines ne
veda prieišpažinties? A

- norėjo pasiek- ;
ti, kapely Sabaliauskas sava 
■ĮaBku, ar tik išbūrti Keatae- 
rikieti ar taip-gi susilaukti 
prielankumo ir pagirjmo 
nuo prieglaudos “bosiu?-”

Me& gi lietuviai katalikai 
.pasilickai'ne^prie^savoįsiti- 
kmirnip troliai šelpėme iu 
Šelpsime savo katalikškasias 
įstaigas ir pineglaudas, bet *~ 
savo priešu pozicijų negali
me stiprinti, nes jos ir taip 
stiprios ir gręsia bolševikiš
kuoju rojumi Lietuvai. Ir 
Čia kapeliono dejonės nevie
toje.

Negalime tos Šakos kirstį 
•ant kurios piftys sėdime.

Neamerikietis»

• *

GEGUŽĖSMĖNUO
Ateina- Gegužės, mėnuo. 

Visi katalikai nepaprastu ū- 
pu kelia savo širdis p?ie ■> 
Dangiškos sąvd'Mofynos..

“Darbininkas” turi išlei
dęs labai gražių Gegužes mė
nesio . pamaldoms knygutę. 
Tatai kurie norite, tai gali
tejų gauti už 65c.

Kreipkitės pas:
- ‘’DAEtBINĮJTKA .̂

366 W. Broadway,'. \
• So. Bostonu Mass.

J)

Liettfeos Šaulių Atstovas 
A. Žemaitis rodys kinta
muose paveiksluose lietuvių 
sukvlimų Klaipėdoje ir lai
kys prakalbas šiose vietose

Gegužės 5 d. Tonington, . Conn 
Union City, Gt.

y- Ansonia, Conn. 
” New JB&ven, Gt. 

Bridgeport, Gt
” Philadeljihia, Ba. 

,» »»

Trenton, N. J. 
’ Paterson, N*. J.

Nebark, N. JT.
. ” IT ” Elizabeth, N. J.

į v
Liet, šaulių atstovo adre 

sas: A. ŽEMAITI^ 38 Parį 
Roxv(Room 1108) New ITorl 
City.
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Į Seną Tėvynę!
TTAIWIXft.. .Gegužes 12 ■ f J*
^VASHINGTOS^.Geg. W f
iiqosEVĖrzi\,i,Geg. 2tt # Jį

..Birželio B _JtĖ^ar I
FILMU)RE...Birželio B -
AUTHL’R..... .Birželio itt

r-'JB■r

/
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, — jei <•'* ’ ’ * -• -  . , w —1

Pažarnavimaš malonus
‘ ■k - ■ ■ ' ' • i ■ ■ ; . ■ , • > \ .

Timvios Mėsos kyriiūmlnkalubt U .^.Unijos inlyą gc- 
imi hiifannl iv tuomi .Tta in!ėwi pnmiiĮcinih

■ m* 2, i Ir Ūūąvą knmlhivliwst\, >l ie turi tubymut taihlbu* 
jrlusy inisttailWhnut taintliiU'lĮ^ httv. groja matę*

» rią kuinharhts- ir giinĮ’tliml vietas ant iinviršlniiK laivo. - 
.tlogannn gotą“ valgį iv pvia sialą inalaiHis ūtUiumuvinftuv r 

Pa^lmnulak ūuHiri, Ilcltaiiauk gero yatamivlino ut 
. saVe. plnlgufe. .lįs busite gaitajami baifr tatJ iaroitgvn* 

liu* n Jutoj inotijfė kallia fUb'Ugeatū imt U S. lalnį, JėU 
pa twl i'UV''|ktiexU hivo gUnines iŠ IJCrtuvos nupirk 

:* jtanj.K laivakorte- šiais laivais. Užtikrink Jiems gėrį IV , 
biiugiį al viižiiiv|nuj. . Eik jum uvibnlausi Ugimtą

.-.- h klaupk ja arba nVlyk pas ■

United Statės Lines
' . 41 N<»r Y«rtt Uty .

’ • lĄti-).} **

UNITED STATĖS SHIPHNG BOAUD .
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PARSIDUODA 2-J1 namai Rosbury; 
1-ns yra 6-šiii familljų, kitas —• 4-rIų 
fiimihjtj; Ubu parsiduoda po $14,(KXiš 
Yra prie didelio parko ir didelis .šmotas 
žemes, Lengvos išlygos, Trustas turi 
greitai parduoti, Atsišaukite pas .T, 
SUOKAS, 184 IVnlnut Avė., Ilo.vbury. 
Tek. 5757—W. Roybury. . . (12)

VASHtNGTON'. 
ROOSEVELT. 
AMERR'A ... 
FILLMORE .. 
KARDINU,......
ARTIIUR........

' REIKALINGA MOTERIS prie namų 
ruošos. Lengvus darbas. 12 Loring št„ 
S<>. Boston, Mass. Atsišaukite nedėlio
ja. * ($)

iREIKALINGI DARBININKAI
Geležies liejykloje pagelbininkat. Ge

ležų jungimo piieglbipinkitl. Darbas 
nuolatinis, netoli Bostono; 45 Ir 51) e. 
valandoje. Ateik pasirengęs dirbti.

INDUSTRIAL SERVICE CO.,
28 School Street, Boston, Mass.

* <W). ■-• ■ y . - ...A-r---
‘■—T

REIKALINGI VYRAI
Geležies dirbtuvėje. , Nuolatinis 
darbas, Darlio mokėjimas nebuti- 

- įias. — • '
GRIFFIN R’IIEEL ČOMPANY

42 Gerrish Avė,, Chelsea, Mass,

f
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Pastaruoju laiku Soutli 
'Bostone įvyko daug permai
nų ir gyvenimas lietuvių tar
ife svetimtaučių paaršėjo ild 
to laipsnio, kad gaujos bu
melių. užpuldinėja nieku ne
kaltus žmones, juos sumuša, 
apiplėšia ir. daug kitų begė
dysčių padaro. . Kadangi 
'daugumas mūsų lietiiyių yra 
'Mos šalies piliečiai fr kadair- 
gi. kiekvienas mūsų turime 
lygias teises taigi ar nevertė
tų' tuo reikalu mums lietu
viams S o. B ost one susitarti 
ir pareikšti So. Bostono 
miesto valdžiai jog ir mes e- 
sanip. žmonės i r mums, So. 
Bostono gatvės ir abelna 
liiiosybe ir' nopalicČiamybe 
priklauso. • .

Ta reikalų L. B. S. 1 kuo
pa nuodugniai svarstė ir iš- 
rinko. komisijų, krivi sura
dus tinkamų vietą ir laiką 
sušauktu So. Bostono drau
gijų ir kuopų valdybas taip
gi interesuotus pavienius ir 
tarne abebiaĄe susmilkime 
išneštų rezoliuci jų ir pasiųs- 
tujų So. Bostono valdinin
kams. ■ '

Taigi komisi ja surado kad 
gegužio 10 diena 1923 yra 
parankiausia ir todėl kvie
čiami vįsi kuoslmįtlmgiausia 
susmilkti į pdbažnytiiię salę- 
ant Penktos gatvės, 8:30 vai. 
yakaivv ■ ‘

L. D. S. 1 Komisija.’t
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PIKNiKlrfRĮtr.

Pereitą netlėlią • Bostone 
.Charles upėj besiirklriiėdaini 
valtyje nuskendo du pikni- 
kieriu. ‘ '

KAD PAVYKO, TAI
, PAVYKO.

. Po konflikto six savo-sėb
rais keleivi įlinkais,. polskos 
kuros globėjais, vietos san- 
dariečiai pasijuto labai silp
nai. Savo galų turbūt nu- 
jausdaini buvo parsikvietė 
net grabbriiį. Spyrių . jam 
parengė gegužio 3 d: Lietu- 
yiii salėj.

Apie 8 vai. sale dar buvo 
visai tuščia,, tik būrelis san- 
darieeių apačioj vendzijosi 
tabako dūmuose. 'Vėliau su
ėjo ir pasisklaidė po svetai
nę, kad daugiau išrodytų. 
Pasirodė ant estrados nese- 

. nai įvykusios. ‘1 revoliucijos ’ ’ 
veteranas J'aukaiiskas. Pa
aimanavo, kad armija prare
tėjus ir perstatė kalbėl i T- 
vaškevičiu, dabar generolu 
Poręiapu vadinamų. Matyt 
p. Ivas*tipvakarų buvo visai 
udry.?T Netik.palaidų min- 

* chj neturėjo, bet ir liežuvis 
. kaž kode! vis kliuvo. Ban

dė kalbėt, apie viską,, bet nie
kas nesisekė.' netaip išeida
vo kaip Gorėdavo pasakyt. 
Pavyzdin, sake, kad grei
čiau. verbliūdas &u dviem- 
kuprom į dangų įeis negu ban
gotas per adatos skylutę pęr- 
įys, Kaip visuomet taip 
ir šį sykį daug apetito rodė 
dėl kunigienos. Girdi visi 
katalikai, jei nori savo tikė
jimų sustiprinti turi balsiio- 
ti už jų. partijų, nes kuomet 
jų partija Lietuve jo .paims 
valdžių * į savo rankas,, tai 
tuoj visus kunigus suvarysiu 
į baažyčias^ nuo jų turtų at
imsiu ir atiduosiu žmonėms. 
O’jei katalikai jų partijos į

valdžia neišrinks, .tai jie. tu
rėsiu suskaldyti katalikų ti
kėjimą ir sutverti* naują ti
kėjimą ir sutverti liaują ti
kėjimą derkataKkų. Be to 
pasakė, kad Lietuvoje nei 
vieno'bedievio nesą, tik esą 
katalikai hiisvamanį’ai ir ka
talikai klerikalai. Ameriko
je ir-gi nei vieno. bedievio 
neradęs, .. Todėl ir klausia 
susirinkusiųjų: uJci yra čia 
nors vienas bedievis pakclld- 

. te dešinę rankų.” Tuo j, iš- 
£lo |coks tuzinas dešiniųjų

TikuJ Pakėlė savo dešikę. 
ir vietinis protestonų bambi- 
zas Geniotis. Tų pamatęs I- 
:vaškevieius visai susimaišę. 
Nebežino jo ką besakyti.Tuo- 
met bambizas norėjo jo vie
toje kalbėti, bet Vedėjas pa
sakė;ykad/dabarncgalTnia. 
Reikią laukti pabaigos. Tuo 
tarpu Ivas atsigriebė ir tęsė 
savo kalbą tolinus daugiau 
domės kreipdamas. į balsų 
negu į žodžių reikšmę. -

Po jo išėjo graborius ar 
ex-graborius Liutkauskas; 
Atėjęs į priešakį estrados 
vikriai linktelėjo 'galvų, sa
kydamas, “labą vakarą.” 
Visi tylėjo, tik vienas plo
nutis balselis iŠ galo svetai
nės atsiliepė: “labas, labas.” 
Toks judviejų pasisveikini
mas-sukėlė gardaus juoko. 
Graborius pradėjo: girdi, jis 
matos Bostono sandariečių 
pasigyrimus,, „kad- jie via tu
rį vyrų ii* moterų kuopas su' 
išmtais narhg o dabar matas 
prieš save tuščias kėdės ir 
tik kur nėkur žmogų. Kaž-- 
kas suniurnė jo:' eili į pool- 
Tuiniį- ar kūFiAooHskpgą'Ta- 

• po, tiisi daugiau.^ Matyda-. 

( mas salėj bambizų, mėgino, 
jam pasigerinti saldydamas, 
kad lietuviai turį būtinai at
siskirti nuo Rvmo ir Įsteigti 
savo nezaležną > tikėjimą.- 
Paskui prašė pinigų social
demokratams ir liaudinin
kams, nes jis nematąs jokio 
pamatinio jų tarpe skirtu
mo, nes abieji kovoju prieš 
klerikalus. Kadangi katali
kų, kaipir nebuvo, tai aukų 
nei nėjo rinkti, nes žino, kad 
iš saviškių, negaus. ? Pabai
gus graboriui spyČiuoti,; at
sistoja > vietinis protestonų 
užlaikomas bambizas, išskė
tęs rankas, ir galvų nuleidęs 
kaž-kų- kalbėjo. Tai matyt 
sandariečiams. palaiminimų, 
o gal “requieseat” atkalbė
jo.

suojant visada butų kn* 
’kščionis perbalsavus. Bet 
žydų trys atstovai, lenku du 
atstovai ir vienas bolševiku 4» 
po teismu patekęs nedalyva* 
Vd seime. "Tada'krikščionys 
opozicija dviem balsais vir
šijo, Bet žydams ir lenkams 
sugrįžus seiman opozicija 
pasidarė iš 3D 'balsų iivkovo 
9 d. sujungti liaudininkų, 
bolševikų, ^ydn, lenkų, soei- 
jal-deniokratų balsai sukirto' 
krikščionių balsus ir nuver
tė valdžia, ■. . K- .

%

, Tel. Maiii 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATA s 

811-812 Old Sduth Bttilding 
. -294 Washington Street 

BOSTON, MASS.
-Valafidos r R A. M. lkt 5:30- p. M.

■___ __ .Gyvenimo vieta •
10 Winthrop Street, Eašt Boston 

Tel. EaSt Boston 152—.1. j

Jis;

SANDARIEMS PRA-
• LOŠĖ.

t* t

EXPRESS PATARNAVIMAS 
‘ Į EUROPĄ

REGULERLYt iš
plaukimui ‘ kas 

.snbtitų.' Laivai lš- 
pbinkig Iš Pier 3 

• ir 4,- Hoboken. Dl- 
jlelt greiti laivai, 

i Geras valgis, erd
vus kambariai, pa
darys jūsų kelio
ne jšiiv. Valstijų 
laivais parankiuu-

♦ r w « « '•**
r * • •

r f f
r • • f «

..Gegužės 19 
Gegužė 26 

. Biržeilo 2
..../.Birželio 6 

Birželio 9 
.Birželio 16 V

Klausk informacijų,apie kalnas 
ir laiką

UnitedL Statės Linęs
45 Bro.adtvay Nevv ąJork Clty 

Vedėjai ’
U. S. SHIPPING BOARD

NAUJOS KNYGOS
Turto Norma. Uosis^Kaina..
Musą Keliai. Krupavičius,..
Algimantasu Drr Pietaris. 2^

tomu .......
Lietuvos Įstatymai ......
Palydovas, su žemlapiais..

,45 
.25

REIKALINGA MERGINA 
Midmriti vanoti “typeU’rlter” mašinėlę, 
dirbti pičniĄ/i kfesos ofiso darbų, At- 

/sakančios sųTygos; užmokestis gera; 
darbas ant Visados (pcrmunont). At- 
sišaukdamos rašykite angliškai, pa
reikšdamos: (t) klek metų amžinus, 
(2) Kokj darbų dabar, dirbate, (3) nr 
turite patyrimo (esperlence) ofiso dar
be, (4) klek ii* kokioj mokykloj mo
kinėsi, Ir (5) kokių kitų kalbų prie 
angliškos gulite vidutiniai vartoti., L. A. 
P, (L Box 805$ Boston, Mass.

•4<p±.w

41,50
• -50

Teisių.Vadovas ir Patarėjas ,5d 
Lietuvos Pilių ženklai (40) .65 
Klaipėdos Albumas......... .50

Visas šias knygas, galite gauti 
“DARBININKAS” 

366 Broadway, So. Boston, Mass

BMTIC STATĖS BANKO PRANEŠIMAS AMERIKOS 
UETIfflĮĮ VISUOMENEI.;

• r.
v

BALTIC STATĖS BANKAS, 
pasirašydamas sutartį su Lietuvos 
Finansų Misisterija, tikisi Ameri
kos Lietuvių paramos taip didelia- 
,jnė darbe, kaip platinimas.Luitu-’ •** - — — ■ r, • " ą
vos'Taisvės Paskolos 'Bonų ir Eic-: 

i tu vos Valstybės Iždinė# Paskolos 
Lakštų. . Paskolos Lakatai bus sa
vo laiku iš Lietuvos finansų Mi- 

. nistėrijos ‘ prisiųsti,- Paskolos 
: Lakštai Lietuvoje yra iždinėse 
ųiriimamirpilna Jų vertybe. Lais- 
YėS JP&skolos ;l?0n!ai nėra kol kas 
išperkųiųi, - boYjie Lietuvoje turi 
savo ybrtę ir Valdžios yra priima
mi užstatan (kaucijoms ir tt.).

'Pranešdami "apie Amerikos Lie- 
tuyių' visuomenei, mes turime vil
ties, kad'taip pavieniai Lietuvos 
piliečiai ir rėmėjai, taip jau iv į- 
vairios organizaejos rems Bornj 
platinimą ir geibūs savo Valsty
bei. ’ • /,

Prie progos ■ norime 'suminėti, 
kad Baltic Statės Bankas yra Ko
respondentu sekančių įstaigų:

1) Lietuvos Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerija;

' 2) Lietuvos Bankas;.
3) Lietuvos Kredito Bankas ;
4) Liehtyoš Prekybosyir "Pra

monės Bankas*;
5) Latvijas Tautas Bankas, By-

gok; ’ • • ;
Bąnk Toįvarzysbv Spodziel- 
czych. Vilniuje ;•
Deutsc.be Bank, Beriin, .Vo
kietijoje.

Visais bankiniais . reikalais 
kreipkitės sekančiu adresu;

' BALTIC STATĖS BANK, 
2,94 Eighth Aveiiue, 
. New York, N. Y.

■ li)23 m. balandžio 25 d. BAL- 
•TIC STATĖS BANKAS pasirašė 
sutartį su Lietuvos Finansti Mi
nisteriją, ir nuo tos dienos Bau- ' 
kąs.Keka Lietuvos ITųąūsų Minis-.. 
tėvijos Įgaliotu?Korespončįcntu A- 
merikoje. Pagal tą sutartį Bal- 
tių- Statės Bankas yr& įgaliota^ 
pardavinėti Amerikoje Liętūvos 
Laisves Paskolos- Bonus ir Lietų-. 
vos Valstybės Iždinės; Pąskoįęs 
lakštus. -. TaipYpafh Rajtie 
.^ankas yra įgaliotas mokėti' už^j? 
L.- Paskolos' Bonų kuponus nuo
šimčius. Ant sutarties. Lietuvos 
Finansų Minisferijos vardu pasi
rašo Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministeris gerb. V. Petrulis;^ 
iš Baltic. Statos Banko pusės pasi
rašė Vice-Pirmininkas M. W.
Bush. *

Lietuvos ekonomine padėtis y- 
ra toki, .kad investiųentas į Lietui 
vos Laisvės Paskolos Bonus' yra 
feeras, užtikrinąs invostorianus. 5 
nuoš. ant jų pinigų; nuošimčiai 
išmokami kas motai. 1935 m. bus 
sumokėta it visa' suma. Kiekvie
no Amerikos lietuvio pareiga yra 
duoti savo Valstybei paramos ir 
įgyti L. L. Paskolos Bonų, kuriais 
bus pagelbėta .Valstybei.tvarkyti 
natijai kuriamą ekonominį krašto 
tikį..- Jold valstybė negali apsiei
ti be paskolų, tad iv.Lietuva ne
gali be jos apsieiti. Kadangi Lie
tuva neturi jokių kitų skolų,. tad. 
Lietuviams ir reikia rūpintis, kad 
skolos, kokias Valstybė užtrauks, 

\ būhj pačių Lietuvių rankose, kad 
nepavedus krašto finansij užsienių 
ir idtų yaistybiij. kontrolei, kaip 
tai yra atsitikę su kitomis naujai 
įkurtomis valstybėmis.

v-«.

6)

T)

’(

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
PARSIDUODA KRAUTUVE.

Parsiduoda; rtifcos ir kitokių valgių 
krautuvė. Parsiduoda • labai 1 pigiai. 
Krautuvė labai geroje' vietojb,' netoli 
maudynių (beark). Gali pirkti ir ne
prityręs, savininkas apsiima išmokin
ti. Remia pigi. Lease duodamas ant 
klek kas nori. Gali taipgi pirkti ir vi
sų minui. Norintieji pirkti kreipkitės 
tuojaus šiuo adresu: 675 E. Stlr St., 
So. Boston, Mass. ’. (Sįr

PARSIDUODA štoras-grocernė. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Lietuviu 
gyvenamo.] vietoj. Važiuosiu Lietuvon 
iy greit noriu parduoti. Kaina pigi. Ad
resas: A. .TASELIUNAS, 290 D St." So. 
Boston, Mass. . Tek So. »; 1HS5—J.

- (15)

PARSIDUODA
>’ -__ ’

8 AKEŲŪK1B, pačiame Stough- 
ton’o mieste; naujas 6 kambarių 
namas su elektros’šviėsa; gera ba
ilia ir viStinycios; 24 vaisiniai me^ 

p clžiųi j- pVeke ;/^i2OO0 įnešimo.
300 AKRŲ W 'Su triobtos, 

įrankiais ir gyvuįlais (20 karvių, 
2 arkliai, 3 kiaulės, vištos, ir tt.); 
90 akrų dirbamos žemės, 60 ga
nyklos ir 200 miško; miškas- vie
nas už 5 metų bus vertas $25,000. 
Puiki vieta dėl auginimo karvių, 
-ueųJI122_^mtuūse_$4,000 laivouž
dirbti pardavinėąjut pieną; S 
kambarių stuba su elektros švie
sa ; puikus ežeras, taigi ledo nie
kados nereikia pirkti; arti visko; 
1 maile nuo kartį. ■ Savininkai yra 
labai seni ir jau nebegali dirbti, 
taigi turi parduoti šį menesį. (8)

Dėl platesnių žinių kreipiatės į

LITHUANIAK AGENCY
A. Ivaškevičius,; Savininkas,

361 Eroadway, So. Boston, Mass. 
•Telefonai: So. Boston 605 ir 1337

DR. A. J. GOfflMN
IIHJMMJŠOlffi

OARTIITAI*
?06 Matai «t.t Montallo, Mus. 

ĮKamptt Broad 81)] 

TfL Bruktos B112-W.

A

Paieškojimai

l

T«U So. Boaton 2488

DR. j. G. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. . i 
Gydo aitria* ir chręnlilkaa Ilgiui 
vyrų, moterų Iri valkų. Egzami
nuoja kraujų,spjaudalui, Šlapumą 
Ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas;

506 BROADTOAY, 
BOUTH BOSTON, MAMA. 
(Kampas G St ir Broadway)T 

VALANDOS? 9-11, 2-4, 7—0

*

4 •

1

TėL So. Boston 828 | 
LIBTUVYS DANTISTAS 

DR. M.V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisų po Na.
425 Bsoadway, So. Bostom, Maml B 

Ofiso Valandos} _
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nw 1:10 g 

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

Ir nedėllomls.
RS

16 Metę South Bostone

DR.H.SJTONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
■9Ū» W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. Ud 7 v. vak. 1

'GUNA-R©
. Iš BOSTONO I LIETUVĄ ) 

per Liverpooįį
Ant .naujų, dideltą, patogių, greitų alie

jum deglnamij laivų: . •
T,ACONIA  ............... Gegužės 12
SCYTHIA ................. Gegužės 26

TAIPGI IŠ NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija į LIE- 
TtfVA ię kitus Baltijos valstybes, kas 
•UTARNINKAS, ant vieno i§. trijų di
džiausių jūrių milžinų, su persėdimu 
tiesiai nuo laivo ant laivo Southaptoue 
MAURETANIA . AQUITANIA

. BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. 

Delei -informacijų-kreipkitės prie arti
miausių agentų arba prie

THE CUNARD STEAM SHIP . 
' -. COMPANY LIMITED ■ 
.1'26 rtate Street, Boston, Mass.

Sūnūs Enrikas Malaškevičius, ieško 
tėvų joną Malaškevičių, Amerikoje,, 
mieste Boston, Mass. Mano adresus:- 
E. Malaška, Ukmergė, Vaitkuškis. 
LLTHUAKfi^ ’...' • '- .

f

T

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
■ Patrink truputį- su 

filHx|illirl« 
ant skaudamu vietų, ligi pa-, 
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis., malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklįl

J Tel. So. Boaton 270

JJ.MACOONELl,M.D.| 
| Gdlitna;stišikaXbm.ir lleltttdiSal j 
| Ofiso Valandos:
| Bytala iki 9 vaL po pietų naq !•—>. 
g Vakarais nuo 6 Iki 9.
g 5M Broadway, 8o. Bortoi.

4

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR^OS.VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

t

•Vienas So. Bostono sanda- ®- • - - » - . • « • 
rietis susiginčijo su- katali
ku apie tai, kiek Lietuvos 
paleistame. seime, buvo , kri
kščionių bloko atstovų ir su 
kuo lenkai balsavo... Sanda- 

' rietis sake, kąd iš viso šerine 
atstovų buvo 77, o lenkai 
balsavę su ■ krikščionririis 
demokratais. Katalikas sa
kė,. kad krikščionių bloko ” 
atstovų buvo 38 iv kad’ len
kai balsavo su bolševikais, 
liaudininkais, žydais ir. soci- 
jaldemokfatais. t Ginčas į- 

■ kaito ir priėjo prie laižybų. 
įritėjo iki “betų” iš Ka-;
daugi katalikas labai drąsiai 
stojo, tai sandarietis atšalo 
ir papigino savo teisybę per-. 
pus “befinp’’ tik .

■ Teisybė vra tolutu. Porina-*•. ... r
liai atstoyų^imė Xbuvo 78. . 
Krikščionių blokas turėjo 38 
atstovus.'.»lo opozicija, reiš
kia, turėjo 40 ir bendrai bal-,

1 \
t

URBI II
’T

T)ifHl'lTVP^‘avV' Kukardu, visokių Ženklelių, Guzikučių.Ant- XVxx M VU V v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų,. . 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. * 
STROPAS CO.,* 90-92 Fcrry St. Newark,‘N. J. 
■Vi : m i.iiw.ii I II... .•,■■■.I ,|„ |,- | ji ajĮįi

I: SOUTH BOSTON'O MOS KLESOS VALGYKLA 
t STRAND LUNCH
i1 ... -—— ■T • <xy Lietuvi ir lietuvaite 1 Mes turime'skaniausių y 
X lietuvišku ir* amerikonišku valgiu. Mes esame tik- V 

ri, kad Tamstos pas mus atėję, paliksite mūsų pa-.
X tarnavimu užganėdinti.. • X

Taigi lietuviai RĘMKIl’E SAVUOSIUS I X
;—--------- -- ?

STRAND LUNCH I 
4 304 Broadway, So. Boston, Mass. A V ' :?■' ' ' ❖

❖ 
LB f

T 
T
TtY

n, kati Tamstos pas mus atėję, paliksite mūsų pa-.
■

t.

Re* jos Ules negulimo džiaugtis 
gyvenimu ir augti/msispktmuosėr. 
Kada nies sergame, tai musų 
ssvarbiaūslū dalyba yra gauti ge
ras ir sumanus daktaras, kuris 
žino, kokiais kėliais sugrijžintl ’ 
mums sveikatų.
AS gydau'liaujas taipgi Ir užsl- I 
šenfjuslas ligas per daug motu
le tasai tnnhO ilgas praktikavh 
mas išmokino' mane pagydyti U* 
gus Ir sugrųžnU nuino pacientams | 

gerų sveikatą labai trumpu laiku, j 
lengviausiais budais ir pigiais* J

X—RAY NAUDO JAMA TIKjREįlKALUI NSANT.
Mana ofisas turi visus įtaisymu kalsią tik gydymui relkallugn. Tai* 
gi nepaisant, kaili sunki liga Ir kaip ilgai sergi, Jr kaip daug sykiu bu* 
virt, nepasisekime atgavime šveikutos, AS pasirengęs parėdyti Janis, 
kij. aS- gailu padaryti,' Jeigu man pavesite save gydyti. .AŠ gydau 
fiimtUH kitą ilgu,ir galiu Jus pastatyti,ant naujo tako, kiirk Jus Ves 
prie.ISgljldio—svęlkutos, kokios esah‘ vertas... *

. . liūno; Gydymo Kainos Yra Mm i temos, ir SatUrtmof Žengei/ • 
As Kelmu Mokesnio W jPatftriiHtts.

DR. MORONEY
W TRfcMONT STIUSET, , _ BOSTON, MASS. 

, PrlolalR Majoje Teatrą.
<rfh» vai.: 9 ryt tirt 8 vak. kaodlen—Nodžlloma 16 ayt Iki 1 v. po pHt

LINIJA. 9Broadvay;

SStiLIETUNA.
■ . VAŽIUOKIT VIŠI PARANKIU IR v
Jf jj ’ TIESIU KELIU • • .

Lietuviai vnžUmjatrti j Pillnvų nplcn- 
X/kiu lenkų juostų (koridom.).. Visu trečia kle- 
/su padalinta t kambarius mit 2-jųr4-vlų Ir 8-nlų 

lovų. . • .
tiBKifaliais Kalėdų /^plaukimais . • ■

S, S. POL0NIA.........,. Gegužes 23 - 
G, S. LITUANIA;........... .Birželio 13 

iii-Ji Nmv turko Ir Bostono į Hamburgu 
ą į PHllava $106.50, 1 Llbiiva ne Memeli 107.—

II Bostono i New Yorki} per Fdl Rlver Liniją, 
Kreipkite prie vietinių agentų. 

' L '

,1

Į

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

S

t;

■x
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PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mass, 

VICE-PIRM. — Antanas Paskalis,
146 -Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 
450 Ė. -7-th St;, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Juoz. Vinkevičius,
169 W. 6-th? St., So. Bostoii, Mass, 

KASIERIUS — Andrius Zalleckas,
307 :E. 9-th St., So. Boston, Mum. 

•MARŠALKA — Aleksandra Jalmpkas,
115 Granite St, So. Boston, Mass,

D. L., K. KeistuCio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmu nedėl-. 
dleriį kiekvieno mėnesio- po No. 694 
Vashlngton St, Boston, Mass., 6-tų. v< 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na
riu su savim atsiveskite prie musų dr» 
jos prirašyti. ‘

!

«

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. Mlelnlfcienė, pirmininkė,
44 Cėdar St., Hartford, Conn.

C. Labickienč, vice-pirminlnkė,
90 Sheidon Street, Hartford, Conn, 

P. Labickienė, iždininkė,
44 Madison St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaite, fln, raštininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn, 

R. Pundzienė, prot. raštininkė,
19 VValcott St., Hartford, Conn. 

Šios draugijos, susirinkimai būna kaą 
antrų nedėldtehį kiekvieno mėnesio^, 
bažnytinėje salėje.

L*

ŠV. KAZIMIERO R. K, DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. . 
VALDYBOS ANTRAJAI.

* .
PIRMININKAS — VI. Paulauskai,

90 B Street, So. Boston, MaM. 
VICE-PIRM. — J. Jaruša,

440 E, 6-th St, Sb. Boston, Momk 
PROT. RAST. •— A. Janušonis,

1426 C olumbla Rd.» S. Boston, Ma»». 
FIN? RAST. — K. Kiškis,

428 E. 8-th. Št„ So. Boston, ifass, - 
iždininkas — l. švagždis,'

iii Bovvon St, So. Boston, Mauk, 
TVARKDARIS — P. LattČka, ■

393 B. Flfth St, So. Boston, Mana, 
DRAUGIJOS anrašas reikale — .

866 Broadway, So. Boston, Mast, 
Draugija savo susirinkimus laiko 2-n 
nedėldbųiĮ kiekvieno mėnesio 1-mų vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H, ' 
Seventh St, So. Boston, Mass. -'
ŠV. JONO iv. BL. PASELPINS8

DRAUGYSTES VALDYBOJ 
ADRESAI,

P1^MININKAS;>- X L., Petrauskai, .
252 GoW Št, So. Boston, Emi. 

VICE-PIRM, — Kuzyš Ambroaaa,
492 E. 7-th Št, So. Boston, A(n» - 

PROT, RAST. — Julius Savickai.
111 Bo\wu Sr» So; Boston* Mawt 

RAŠTININKAS. — J. švagždu
171 IV. 5-tn St, So. Boaton, M*«A 

KAŠIERĮVS--A; NandMMaa,
88ė'Ė.Bread\vay, S. Boatub, Mana. 

MARŠALKA— J. J^lkla,
7 Winfle!d St, So. Boston, Man. 

Draugija laiko NUNlrinkimsa kai tteCH 
mMIOMI ktakvitno minaelo, 2-rt 
po nlatų tv. Patro parapijai mHJ, 4M 
B, Bavantt it., ftontb Bnamk, Mm, ~ -

»t

/

Deutsc.be

	1923-05-08-DARBININKAS 0001
	1923-05-08-DARBININKAS 0002
	1923-05-08-DARBININKAS 0003
	1923-05-08-DARBININKAS 0004

