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Kaune suimta falšivuoto- 
jai Amerikos dolerių. Tai 
besąs S. Penkaitis Kauno

..j1 |V ;im.................... ...
KKttm giri npvrtV k** Si 

indo* Ir puritrentimM d«l kataU* 
kq ifttutai rtitiprlnlmo bu m»- 
lotiMnii Dievui ’fa* pačiai Bažqy< 
iHa!, ir ŽmonSmi naudingesni*, 
Begu pirkimai bažnytinių indą lr 
net negi bažnytin& apeigoi. Pa
kol to nesupras ylai katalikai, mea I 
Begalime tikžtia sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyiioi 
rimtybei ir pajggomi. Smoniij 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri įkaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliai.
>

'i

I NAKVOJO SVVDŪD Ė.T.
t- . •

Šane/hai^ Chinija^-r- Tarp 
V pagTobtųjrrClrinijos bandi- 

tų amerikiečių ir europiečių 
buvo Miss Lucy Aldrich.

. jomeiiatis ^inoma Kansas valstija turi
Rockefelleno svogerka. Ji’ 
turėjo badauti ir gulėti šun- 
būdėj. Nuo jos drabužiai 
buvo atimti -ir. liko tik vien
marškinė. Kitiems banditų 
pagrobtiems žmonėms nege
riau buvo. Mat banditai su
laikė traukiiii naktį, kada 
pasažieriai miegojo. Jiems 
paskui Banditai nedavė pro
gos apsirėdyti. Lucy Ald-

■' ridi buvo banditų palikta ir. 
su pagelba chiniečių ji išli
ko gyva.

PRAMONINISNTRIBU- ’ 
• MOLO KRIZIS.

Topeka, Kaus. — Kaip ži-

i

taip vadinamą pramonini 
tribunolą, kurs- draudžia 
streiką. Jei darbininlmi te
patenkinti arba kompanija 
darbininkais ' nepatenkinta, 
tai ne sauvaliai turi • išrišti 
savo klausimą, ■ -o * reikia 
kreiptis valstijos^Įsteigtą, 
tribunolą. Dabar tam tribu
nolui ateina didelis išmėgini-, 
mas. /

Prieš du metu Wolffo pa
kaimių kompanijos darbi
ninkai kreipėsi Į tribunolą 
su algų pakėlimo reikalu. 
Tribunolas . ištyręs , padėtį 
pripažino, kad kompanija 
turi pakelti algas aut '5%. 
Kompanija pasipriešino ir 
iiunešetą dalyką Į teismu^, 

j Tai galop dalykas atsidūrė 
Augščiausiame teisme. 
Augšč. Teismas- palaikys 

j kompaniją, tai aišku, kad 
j tas tribunolas eina ant šonų.

. _ A r 4. • - J '' '•* *■*-4 V .UUl.KUA 1A VLCt-l MA-*1

r- $24,716,8o9,; karo- nukente-
■ -juslėms šelpti $22^298,541 

•šiaip visokiems labdarybės į 
tikslams $10;445,6283 fondo atsitikime jau du me-
admimstracijos reikalams' 

.$1,107,174.
* ■ ___ -_____ ■ .-I

DIVORSŲ SKAIČIUS.

Oldcago. — Per pirmuo-
• sius: Šių metų tris mėnesius 
buvo nesvietiškai daug di- 
vorsų. Ant kas penkių ap- 
sivedimo laisniu išduota vie-♦ «"

y iikinnknii

—— . ■ i ■ ’ ;
.Uorių ir .popieruotojų 'nuta
rė streikuoti. Reikalaują 
penkių dienų savaitėje dar
bo ir vietoj $9 reikalauja $10- 
dienoj. ‘

AUKOŠ IŠ ROCKEFE- 
LLERTO FONDO.

i ,

Neit' York. — Rockefelle- 
rid fondui sukako 10. metų.

■ ■ Sekretorius to 'fondo išdavė 
■to deŠinitmeČio atskaitą. Per

. tą laiką išleista $76,757,040, 
Visuomenės sveikatos reika
lams išleista $18,188,838, me-
!ho? ^inokslur • piaplatiuti; ycą Augšč.’ Teismas ir darbi- 

■| ninku pusę palaikys, taivis^ 
’ i gi aišku, kad darbininkams 

.1 iš tokio tribunolųnekas. Jau

‘O Jėi

■ I

i.

tu praėjo po tribunolo nuta
rimo' algas, kelti ir gal dar 
ilgai truks iki klausimas bus 
išrištas. Tai darbininkams 
verčiau savo unija pasitikė
ti, o ne politikieriais. Be to 
štai kas darosi. Kuomet 
pramoninis Tribunolas, tyri- 

iiičjo Wolfib kompanijos 
. - . Į darbininkų padėt i, tai ka

nas divorso laisrns.. 1 er l^^autinėjo darbininkus. Po 
ineitj divorsirskaiems pasi-1^ konlpanija tuos darbiuin- 
ėlvigubįno, • ■kug, kurie liūdi,jo. už algij

■ PAKĖLĖ ALGAS. -
. i

e RdcJiester, N. Y. — 13,000 
rįibsiuvių laimėjo algų pakė
limą. - Darbininkai gaunan
tieji mažiau, negu $4Q savi- 
te j gaus-pakelti 10%, o tie 
kurie uždirba $40 savaitėj ir 
viršaus gaus 5% pakelti.

KIEK AUTOMOBILIŲ 
PARYŽIUJE.

1 ■

Pa ryžiui—Franci jos sos
tinės gyventojai labai susi
rūpinę dėl automobilių skai
čiaus didėjimo. Dabar jų 
ten yra 30,000, tai yra 1 au- 
.tomobilus ant 100 žmonių.. 
Bet Andre Citroen, Franci
jos Fordas, sugrįžęs-iš Ame
rikos sako, kad Paryžiuje 
lengvai-gali tilpti 200,000 
automobiliu. ■ O dabar esą t fc,
Paiyžiuje daugiau, negu ta
da, kaęla nei vieno autorno- 
biliaus nebuvo ir * praeisią 
dar 50 metų iki Paryžius-bus 
taip automobilių pilnas, kaip 

. Ne v York arba kitas Ame
rikos didelis miestas.

. Kaune buvo atsiradusios 
dvi šeimynos, kurių moterys 
atsikviesdavo pasiturinčius 
vyrus į-svečius. Sakydavo, 
kad vyru nėra. Per vaišes 
atširasdavo jų vyrai ir su
keldavo ermyderį. Už pri
žadą tylėti reikėdavo užsi
mokėti,, Tie apgavikai da
bar sėdi'kalėjime. '

B ai. 17, 18 ir 19 d, apie 
Radviliškį, ■ Šėtą ir Šiaulius 
tiek prisnigo, ■ kad žmonės 
šlajomis įvažiavo,;“ o, apie 
Baisogalą nei pėdsakų snie
go nebuvo;

t

v Žvdai ir lenkai trukdo vy- 
kinti Kauno kanalizaciją.

Kaune akmens gyvenamų 
namų’yta 1,013, medinių — 
3,734. *' .
• ' * r

.. Kauno lenkai netekę savo 
kun. Liauso labai nusiminė.

‘ Kaune netrukus atsidarys 
cirkas. . ’• . •

*Bal. 18 d. Kaune įvyko 
blaivininkų, suvažiavimas. 
Žmonių nedaug tebuvo. Da- 
lvvvavo latvių blaivybės vei-» *t *■
kojas Eriiits, kurs važinėjo 
po Ameriką.

Organas Amerikos LiehitKit 

Rymo Katalikų Šventa 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

DARBININKAS
1 —-—Eina-—
DTARNINKAIS, KETVERGIAIS IR 

SUKATOMIS.
Matams . ..
.Užrubežy metams ..............IS.BO 

lARBININKAŠ 
)adway, Boston 27, KaM* 
Tcl. South Boston Š20.

s t

dvigubino, • ‘

Per minėtus tris mėnesius pakėlimą,* ėmė pavarinėti iš 
Cliicagoj apsivedimo laisnių dąrbo, O tokių buvo labai 
išduota 7,505, o divorso lais-’daug.' Unijos neturėdann, 
nių teismai išdavė 1,588. ’nebuvo kam už juos užsisto 

■ Pernai per. ištisą metą apsi-[ti. • ... * ' ' ■
' vedimo laisnių išduota 38,-: ■ D - .

094, divorsų suteikta 7,285? kpjtinA STREIKU0TL 
. . 1885 m. vienas divorsas buvo i ’ y

'ant 17 ąpsivediimp- / lNow Tark.,10,00(1 zma-

.%•<. i ♦ • v 1 ... _ -- .

» ii. į. x ■ jfcv<

I

ižu
f

X.

. f •
1 ■ ■

I.

{

• K 
t
*

s

*•«<

.*** •

dugniai ir plačiai svarsto
mos. Bendros to pasitariind 
išvados buvo tokios:

Lenkams dabar esą labai 
palankios aplinkybes vykin
ti Lietuvos užgrobimo planą, 
nes iŠ pusės, vakarų valsty
bių pasipriešinimo savo su
manymams jie negalį turėti. 
Anglai dabar ešąl išimtinai 
užimti derybomis su turkais 
ir abęlnai Rytų klausimu; 
jie neturį nei noro, nei rei
kalo kištis i Lietuvos—lenkų 
ginčus. Braneūzija, įklim
pusi į Rūro kraštą, nežino

. KERUS.

Maskva. — Rusijos vy
riausybe atsake' i . 
ultimatyvę. notą, Maskvoj' 
jokio susijaudinimo neparo
dyta ir jokio karingo nusi
statymo nesukelta. Rusiją 
turbūt pasirengusi išpildyti. 
Anglijos reikalavimus.

■PEsritamtiiira^
- TIKOS. .

X - •

■ London,Anglijos vai-
A džia atsakė į Vokietijos pa-
j&ngpp)^. _ . - • - -* —siūlytas sąlygas ir kontribu- • 

ei ją. .Pareiškė, kad tokios 
sąlygos nepriimtinos, Sakė, . 
kad tikėjosi geresnio pašiū* 
lymo.

’ DĖL NUŠOVIMO RUSŲ 
, DELEGATO.

Kad mes turėtume ramius 
kaimvnus, • ne grobikus len- 
kus, bet kurią kitą tautą,— 
mes būtume seniai jau taip 
susitvarkę, ekonominiai ir 
kultūriniai taip pakilę, kad 
kitos tąutos mums butų pa
vyde j ę. Bet dabar visos mū
sų pajėgos eina tilt tam, kad 
atremtum e .begėdiškus lenkų 
pasikėsinimus išplėšti mūsų 
neprildausoinybę. • ;

Lenkai nesiliauja svajoję 
užgrėbti Lietuvą, tik ieško 
Būdo, kaip tas užgrėbima  ̂į- 
vykinti.; Neseniai, mūsų ge
rai patikrintomis žiniomis, 
ATirŠuvoš šėmio užsienių ko 
misijos ą nariams 
jaut, buvo lenkų vyri ausy-

NENORI BŪTI 
PREZIDENTU.

Nčip York.—Henrv Fordfc • tf
garsusis automobilių išdiių 
bėjas pareiškė, kad nei 
Mek'-iiesivarąs patapti -Suv. - 
Valstijų prezidentu. Sakėj . 
kad jei Suv, Valstijų pilie
čiai nori jį-prezidentu ture- . 
ti, tai jį turėtų priversti 
užimti prezidento vietą. ■

kaip išbristi iš konflikto su 
vokiečiais ir kovoje šit pasta
raisiais pati reikalaujanti 
lenkų pagelbos, ir dėlto prie
šintis lenkų sumanymams 
negalėtų ir nepanorėtų. To
kiu būdu dabar esąs pato
giausias laikas priversti Lie
tuvą pasiduoti, bet tam rei
kią surasti tinkamos priemo
nės; Lenkai galėtų okupuo
ti Lietuva Jr_prijungti prie 
Lenkijos, galėtų, .okupavę,’ 
pastatyti tepiš-palankių sau 
žmonių valdžią' ir, sudarę 
Lenkijai reikalingas sutar
tis, pasitraukti atgal, ;ar, pa
galiau, okupuoti svarbiau
sias vietas'ir miestus ir lai
kyti juos savo rankose, kol 
Lietuvos valdžia nesutiks* 
priimti visų jai iš lenkų pu
sės pastatytų sąlygų. Bet 
kad įgyvendinus vieną šitų 
sumanymu, tektų pavartoti

C * V J,

ginkluotos jėgos, tai-reiškia 
paskelbti Lietuvai karą, nes 
be pasipriešinimo lietuviai 
neįsileis’ lenini į-savo kraštą, 
p jų atsparumo stiprumą že
mai vertinti netenką. Laike 
neitralės juostos ‘užėmimo 
lietuviai parodę, tiek įnirti
mo, kad vieni šauliai priver
tę lenkų diviziją sugaišti ke
lias dienas, kol užėmė kele
tą kaimelių, O kai lenkų ka
riuomenė peržengė neitralę 
juostą ir padarė bandymą, 
kaip sektųsi vykinti trečiąjį 
sumanymą (okupuotu Lie
tuvos žymesnius“ punktus), 
tai lietuviai tokiu purtmui -perlaidas b ,saVo tougaraS’ darbininkami suteikia 
puolę, kad lenkams tekę pa- v 
sitraųkti atgal. Reiškia, ku
rio nors šių sumanymų įvy-

• kibintas be pavartojimo rti- ri^uontattoMShSisd Lm^-duLus'.’' “''
, prios pajėgos negalįs Įvykti.
t i ■» VZ v ‘ J . 1 JU/ČV+ MJIUXWX<.W., CVVOW1U1JLXT.VW JMU JLftl

. Lenkai g-aų pašiurti karai su mBžIAITSIAB' DBATOAS,

Lpzanci. — Dėl nušovimo 
Rusijos: delegato. Jlorovs- 
Ido ir sužeidimo” dviejų jo 
padėjėjų susidarė kebli .pa- 
dėtis alijantųjurkij konfe
rencijoj,. kur ir be to blogai 
ėjo dalykai. Toliau dalykai 
dėjosi -šitokie: Kotelio savi- 
'ninkąs paliepė išsinešti Ru
sijos , spaudos, agentui. ,Stui‘- 
meriui.. Jis pasakė,1 kad tiei- 
.siąs. ir tik policija jį teišme- 
siantį. . Šveicarijos valdžia 
pasiuntė De Stoutz; išreikšti 
užuojautą Voyovskio likii- 
siai žmonai ir Didvilkauskįo 
žmonai. Bet Ahrens’o žmo
nos įsakyta nelankyti,’ kad 
jos sužeistas vyras biauriai 
atsiliepė apie Šveicarijos 
valdžią. /.De Stoiitz aplankė 
Vorovskienę, -bet Stuimer 
neleido pas Didvilkauskienę, 
reikalaudamas kad turi eiti 
ir pas Akrensienę, Vorovs- 
kio lavonas bus išgabentas 
Berliuan. ■

t*
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orda iyiųjųela niE.
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Paryžius. — Francijos oro 
lai vyn as nukent ej o. Laike 
laidojimo buvo baisus vėjas- 
Kaikurie orlaiviai leisda
miesi-žemyn, krito ant Tui- 
lleries palučių, o kiti, kaip 
plunksnos nulėkė vėjo neša
mos linkui Vokietijos ir gal 
net Rusijos pasiekti.’ Ten 
jie bus areštuoti.

Žydų favmerių Suv. Vals
tijose yra 75,000/ Amerikos 
Žydų Vkio Dr-ją jau 23 me
tai kai gyvuoja. . Žydai Suv. 
Valstijose valdo virš11,000.- 
.000 akrų žemės. Jos verte 
$100.00^000.' ' >

•i

4

NUSIŽUDĖ.

IVatcri'ine, Me. — James 
T. AVeeks, farmeris 77 m. 
amžiaus, nusižudė dėl ne^ 
sveikatos.

. Amerikos kareivių kapi
nių Europoj yra šešios 
Franci j o j,- vienos Belgijoj 
ir vienos Anglijoj. Toše 
kapinėse palaidota 32,000 žu
vusių kareivių.,

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ^Darbininkas^ jau parduoda Lietuvos pinigų—-Ii-.

Jf

r

V •

pataimavimą. Tai-gi visi ticj kurio norite, kad Jūsų^ 
siunčiami Lietuvon .pinigai patektų į Jūsų giminių ran-* 
kas, visuomet kreipkitės pas 44DARBININKĄ,Jisai

Darbininkai, atsimnkite kad uDarbinhil<as,,'...yriL Jūsų

S ’

J>

■v
i
I

t t

»

?

s ■ daįNvau-^ Lietuv a daugiausia dešimtį Sįxisdami pinigus ar klaiisda mi litų kainu visuomet adre* J 
ų vyriaųsy-1 divizijų. Tokiam karinome--- - - — — - . ■ • t

bes tuo'iyikalu didėlis pasL ūės skaičiui lietuviai pasefe 
tarimas, Liėtuyos ųžgrdln- iningai galėtų priešintis tris 
nio prieinonėš ten buvo nuo- * . (Tusu nnt a-iv miniupior

___

O i .

'suoHte laiškua šiaip s . ., r ' .

“D AB I? ĮKINKĄS," ' ' ’?
366 Vest Bi-oadw>į?, . • Boston 27, Moša
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11 ffoath. Bottoa’o utarnlnkali, 
kltvergaig Ir robatomla. Leidžia Am.

Bymo Kataliku šv. Juozapo 
XUwrararxv Sąjunga.

“DABBININKAS” 
;(thb wobkeh);

Imt LtHUAMIAIf Tbi-Vkekly Papm. 
Publlaiiad every Tueaday, Thur»day, 

. Mid Saturday by St. Joseph’s Irm-

“Entered aa geęond-das« matter Sept 
iif 1915 at tlie post offlce at Bostoa, 
Masa., under the Act Of Mareli S, 1879.” 
“Acceptanee for malling at speeial rate 
o£ pūstage provided for in Sectlon 1108, 
Act of Oct. 8,1917, authorlzed pn July 
12,1918.”

, SufacrifCton Rateti •

Vearly ...»«••.«...•.....-»• • •».,$3.50• 
Boston and suburba ............$5.50 
Forelgn countries yearly .......,$5.50 

k ■

viešpatavimo. Tie, kurie 
žmonių kraujo ištroškę, gal 
vadins juos radikalais; revo- 
liucijonieriais.

Bet mes žinome^ kad juos 
Dievo mintis veda ir. Diėvo 
valią jie pildo.

Dėkimės ir mes visi prie 
jų kas gyvas.’ Rimtose dar
bininkų unijose ir ko-opera- 
cijoje šviečia darbininkų 
pasauliui ateitis. ,

Mūsų tautos ateitįs taip- 
K‘; ne su imperijalistais ir 

itaiifitąįs/ bet su ‘taikiais 
Kr^IŽus mokslo vykinto

jais. »

T

i

1

-** •*T
*

i «

. i

JONA8 TARVIDAS
> •

v

džia pasakė tautai: stosime f I p U II BIU W rQ < 
už Vilnių, nepaduosime jo, Į " n J tl 11 R L t u 

tik visi iš vien fus temkiteį aIlfc Lmo
Tą momentą pasirinko sočia-1 keturis mėnesius, o tuo lai- 
listai, kad smeigti peilį Lie- pu galį sukiltibaltgudžiai ir 
tuyos krūtinėn. * iikramieęiai. Tuo laiku su-

' Kovo 9 jie, pareiksdami{gebėtų B kitos pusės, ir ru- 
valdžiai nepasitikėjimą—iš-pM pulti lenkus ir. jiems at- 
vien su žydais, lenkais in sispirti būtų labai sunku, 
bolševikais, jie privertė pąjBefškia, Lietuvą reikėtų už
leisti Šeimą ir atsistatydinJ bnti greitu laiku, o dėlto 
ti kabinetui. Kovo Ig Šei- naudotis kuolabiausįa karo 
mas buvo paleistas. medžiagos. Tegul suspėtų

Kovo 14 Anglija,- T’ranci-pulamdyti lietuvių pasiprie- 
ja,, italija^Įt Jaųjėn^ją: prUmnimą.pienei WsuL su
šėrė Vilnių lenkams. ' W skubių įsikišti,. visgi; tėkioj 

’ Tauta ūko lig, be žado. II* padėtyj atsidurtų Lenkija, 
gą laiką nepasigirdo nei pro- kad tai ją ^silpnintų būsi- 
testo. Ir- kas gi protestuos-rfmame 'neišvengiamame susi* 
Valdžia atsistatydinusi, i^ei- rėmime su rusais. Nes lietu- 
mas paleistas. Galvanauskas viaį tiek jau esą susipratę ir 
iŠtaktaiTrdFar^^
dėl Klaipėdos. Juk tik dėlto sę, kad geruoju nepanorėtų 
ir anie neteisybių ponai pa-I pakęsti; lenkų valdžios ; todėl 
siskubino ir Vilnių lenkams; leiiliams savo valdžios ir 
priskirti irsūnldas sąlygas tvarkos palaikymui tektų 
dėl - Klaipėdos padiktuoti, Lietuvoję laikyti žymią, ka- 
kad mes paįrome, kad mūsų rinę pajėgą, kas, žinoma, 
inBeimas^ ir valdžia sngriur Wpnintų juos/, rusų fron- 
Vp; te. Prievartos kelių šudary-

Jei mūsų valdžia būtų bu- W Lietuvoje į lenkus Įin- 
yusi stipra, • Ambasadorįųp®8*08Valdžios nepriimtinas 
Taryba būtų nesiskubinusi [es$a todėl, kad tokia valdžia 
to žygio daryti. Jei ir bū- gulėtų ..laikytis tik lenkų 
tų padariusi, viso pasaulio durtuvais. Jiems iš Lietu- 
sostines valdžios būtų gavu-.p^? - tokia vai
sios tą pačią dieną arba ant tuojau būtų, nuversta 
rytojaus griežtą Lietuvos Pr visos sutartys, josios pa- 
protęstą. Viso pąsaulip-spąipj darytos, būtų panaikintos, 
dū būtų, prabilusi apie Lie^tb,:.paiešinšml^dnrirga* 
tuvos pasipriešinimą. pį atsidurti su gerai . aptuš-

Dabar gi niekur nieko. karo sandėliais ir su
Lietuviai tyli. Vadinasi dar įžymiai nukentėjusiomis ko- 
negyvu Vadinasi nėra ko vose su lietuviais dalimis, 9 
dar su jais skaityties. Ląiluįksavo Pe^U Lietuvoje tu- 
sau miega ramiai. Po trijų) 1^1 ^a1' labiau,įnirtusį prie- 
ar keturių savaičių ir-Anie-Todėl prie payerg’imo 
'likos valdžia, nors atsargiai, Lietuvos reikią eiti visai ld- 
betgi pareiškė Varšuvoje sa-Į^1 ^ub naudotis kita tak- 
vo/ sankciją dėl Vilniaus pii- tika, tam reikalui nesigailė- 

; skyrimo Lenkijai. Ir kodėl pi pažadų. Reikią
gi nepareikš. Juk -Lietuvos šudti į artimesnius ryšius su 
valdžia neprotestavo.. Lįai kuriais lenkams prijąu- 

0 kas gi/ protestuos? 1 kiančiais lietuviais, .turiu-: 
Valdžia iširusi, Seimas pa-pk1*8 įtekmės į lietuvių vi- 
leistas, Galvanauskas Pary- suomenę, į politines pąrti- 
žiuje. * jas, į finansines sferas ir į

Tik po 19 dienų išsijudl- valdžią. •

no mūšų senis Kaunas su ’ Buvo numatyta eilė įta- 
'protesto demonstracija. Tar-įkingų/mūsų partijose ir į- 
si tik po 19 dienų Lietuvaistaigose asmenų, kurie, len- 

: pajuto,, kad jai skauda. Ne! kų nuomone, gali būti šiam 
Skausmas buvo visą laiką, reikalui panaudoti.

io Tie asmens
nes soeiahstu jūdosistas ^4^^ veikėja tiWpe ata- 
g!S to sukaustė tautos skl;isditoi

• v. . nuomonę, kad geriau susi-
,,1 lėginame čia išeivijoje Į geruoju sti lenkais ir

orgnųizuotis, saukti | talką ^ūdutis tuo; ka dabar turi, 
so(»alistus jau nėj vien pro-Ugu rizikuoti būti sutrins, 
testams, bet rimtam-^ir is-h^^^įg įr XiUsfoįį viso. Be 
tveimingimv.Į^ jie surasią daugelio
darbui.' Bet Brooklyno; lieJ žmonių pritarimo,•
tuvių bandymai parodė, kad 
ir mūsų šventenybė Vilnius 
nebepatraukia -Socialistų šir
džių. Jie „ reikalavo, kad 
bendrai surinktos aukos bū
tų sTOČhwno& bedievių mo
kytojų sąjįmgai, kad tomis 
lėšomis t jie galėtų varyti be- 
dievinimo darbą/

Štai mūsų didysis vargus; 
Į Nebeapjėgiame susivienyti. 

Išsigimimo , prakeiksmas 
apėmė žymią Wi mūšų tau. 
tos ir dėlto mes lig ir bįMo* 
mės naštos didumo. ■ O bet 
gi,, išgamas pamiršę ir jų B* 
khnui juos palikę, turėsime 
tą naštą pakelti ir, gėriau 
savo tarpe susivieniję, mės, 
lietuviai katalikai, turėsime 
susiorganizuoti savo darbais 
ir auliouns nuolatinį protes
tą, prieš 20-j.o amžiaus bar
barų — lenkų žygius.
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TEISINGUMAS. '
Buvo šalta naktis. Augštai iškilęs me

nulis ; šVįetė savo sįdabruiįais spinduliais. 
Mieste buvo didelis /uctejimaš pulkai j.au.2
nų vyrų iv moterių'ėjo į teatrus ir panašias 
pasilinksiųinimo vietas, kad užmiršus die
nos, sunkų darbą ir savo vargus. Nei vienas 
iš praeinančių nepatėmijo vargšes moteriš
kės, stovinčios šaligatvyje.’ Jinai apiplyšu
si,, suvargusi,x drebėjo nuo Šalčio. Laikyda
ma rankoje didelį ryšulį, laikas nuo laiko 
apimdavo tai dešinėn, tai kairėn. Jos akis 
buvo pilnos ašarų. Moteriškė, : žiūrėdama į 
praeinančią žmonių minią, prisiminė tas 
dienas, kuomet ir jinai buvo linksma bei lai
minga,bet girtybė atnešė Vargus ir ašaras.' 
Nuo apsivedimo jinai nematė linksmos va
landėlės. Tr taip bėgas laikas atnešė vis di
desnį ir didesnį vargą. Atėjo diena, kuo
met badas įžengė į jų namus ir jos. vyras, 
parėjęs girtutėlis namo, išvarė savo pačią 
su kūdikiu, kuris tebuvo vos keletos mėne
sių. Jinai dabar nežinojo ką daryti su savo 
sūnum. Baisios mintis prislėgė jos širdį. 
Ką dary ti y Kur jį dėti ? . Verčiau kam nors 
atiduoti, negu matyti savo kūdikį badu 
mirštant. Pilstą dvasia pripildė galvą viso- 
-kiomis-blogomis mintimis, bet jos~ Širdyje 
‘gyvuojanti krikščioniški principai nedavė, 
j ai įmesti savo kūdikį upėn. Verkdama nu- 
ėj'o gatve pati nežinodama kur beeinanti. 
Staiga moteriškė, atsiminė, kad prie B gat
vės randasi prieglaudos namai. Jinai tuoj 
nusiskubino prieglaudos linkui.

Priėjus’prie durių, dar kartą prispau
dė savo kūdikį prie širdies? pabučiavo jo su
šalusį veidelį ir, paskambinus varpelį, sku
biai nuėjo, .palikdama savo kūdikį.

Praėjo apie dešimts metų. Jonukas 
būdamas prieglaudos namuose, pradėjo šva-. 
joti apie platųjį pasaulį. Jisai .niekuomet 
pasaulio nebuvo matęs, todėl dabar užsigei
dė jį išvysti'— tapti liuosu tartum paukšte? 
lis. ■ z \

Apleidęs prieglaudą, pradėjo- pardavi
nėti gatvėse laikraščius; tokiu būdu pelnė
si sau pragyvenimą. Vieną vakarą Jonu
kas stovėjo nuliūdęs, mažai teišpardavė lai
kraščių; nebus nei: už ką duonos nusipirk
ti. Žmones nežinojo, kad jisai iš to turėjo 
pragyventi, o jeigu ir žinojo’ — nenorėjo 
jam padėti. Priėjo vienas gražiai apsjren- 
savd gabumais, jog mokytojas patarė tur-.

Laikas begu. Jonukas taip pasižymėjo

Ę'ęs žmogus ir nusipirko laikraštį. Jonuk  t 
nuliūdęs, padavė reikalaujamą laikraštį 
vėL nuleido akis žemjm. Ir štai ant žem 
pamate kč»kiii^ tįi^ųpiergįliusy y^ėWič y5 
mis rankomis paėmęs nuo žemespamate,W 
tai būta popierinių pinigų. Ką daryti ? 
Pinigai jam reikalingi, su. jais galėtų liūl 
mai pragyventi/ bet atsiminęs septintą B 
vo įsakymą — nutarė sugrąžinti pinigus : 
yininkui. Tuo jaus, metęs laikraščius t 
^žemės, nusiskubino paskui. Gal saviiiiiil' 
ir jam kiek duos! .. Jonukas pasivijo, vii 
pailsęs, nusigandęs >— negalėjo nei žod 
ištarti, tiktai padavė savininkui pinig 
Pastarasis labai nustebo, bet paėmęs pi 
gus,..įsidėjo į kišenių. .

f' —- Kaip tavo vardas ? Kur tu gyvei 
užklausė.

■— Mano vardas Jonas, atsakė vaik 
Kur aš gyvenu*.pratęsė atsidustdama 

—■ Kaip, ‘ ar tu neturi tėvų?.
-t- Ne, tamsta! Man sakė, kadmi 

rado prie prieglaudos durių paliktą.
— Labai geraL- Eik su manim! 
Ir turtuolis/ pasisodinęs Jonuką į ; 

fomobilių, nusivežė pas save. Pavažiavę 
lėtą varsnų už miesto, automobilius sušt< 
prie puikių namų. Turtuolis įsiyedė Jok 
ką į vidų. Jonukas, niekuomet neina 
turtingų kambarių, negalėjo suprasti 1 
atsitiko. . . ‘ •

; Turtuolis buvo pirklys, kurio turtą 
nebuvo galo. Vienok jo gyvenimas nebi 
linksmas, nes senatvėje neturėjo vaikų. 1 
matęs Jonuko gražų pasivedimą,, nut. 
laikyti vaiką pas save. Ant rytojaus gv 
dejas, parėjęs iš miesto, pranešė Jonui 
kad jisai parūpinęs jam-mokytoją. Jo. 
kas iš džiaugsmo negalėjo „nei žodžio išt 
Ii.»

Jūoliųi leisti vaiką į kolegiją. Kas gal 
apsakyti Jonuko džiaugsmą, kuomet jo 
radėjas užklausę ar jisai norėtų būti ki 
gu! Turtuolis išleido Jonuką ’į koleg 
vėliaus į seminariją, kame jisai buvo v 
gerbiamas ir mylimas. .

Po keletos metų Joniikas užbaigė mo 
lą. Atėjo linksmoji Įsišventinimo kunig 
ten diena. Džiaugėsi patsai geradė; 
džiaugėsi jo pati ir visi pažįstamieji ži 
nes, nes matė aiškiai Dievo palaimą. T; 
tai apmokamas teisingumas ir gailestin. 
mas/ Dievas laimina kiekvienam,’ kuris 
vena sulyg Jo. įsakymų; Jisai laimina 
siėms, kurie vaikščioja tiesos keliu.

r

Chicages “Naujienos” 
utim. 110 turi koresponden
ciją iš. Kauno antraščių: 
“Pašėliška Klerikalų Agita
cija.^ ‘ Rašo: ‘‘Turbūt dar 
niekad klerikalai taip neagi- 
tavo, kaip šiemet prieš rim* 
kimus į Seimą;” Girdi ne
stebėtina, j ei paprasti kuni
gai agituoja, “bet- kad vys
kupai į vieną dūdą pučia su 
.davatkomis, tai j au visai po 
šimts pypkių Lietuvos kie
les važiuoja.”

Na, o Lietuvos .liberalų 
laikraštis ‘ ‘Lietuvos Žinios ” 
pasidžiaugė“episkopato atsi
šaukimu ir vyskupams už tai 
ačiū ištarė. - ,

. Kaip ten nebūtų iš tų nuo
monių įvairumo, bet aišku 
tas, ’ kad Lietuvoj katalikai 
ne juokais išsijudino. Apie 

. katalikų uolaus darbo vai
sias gal už savaitės, ‘o.gal ii' 
greičiau sužinosime.

':............ . .... -.....

VILNIUS—IR MOŠŲ 
SOGIJAŪSTAI ;

Neapriboto kapitalizmu 
tvarka ' negali ilgai tverti, 

t nes ji paremta skfiaūdofaiis 
ii* išnauTojimu, nes* ji privei
sė nelygybių, nes šiandieni
niai valdonai — turčiai 

/ savo galybei apsaugoti ir ap
ginti — baigia pavergti žmo
niją' į naujos gadynės bau
džiavą, . o nemokėdami tarp 

^ savęs susitaikinti ■ ir žemes 
turtų pašičlalinĘ- jie~noiš- 

•; vengiamai veda žmoniją pi*ie; 
pražūties ir išnaikinimo. 

’ prie Civilizacijos • sugriuvi
mo. ‘ ■

Jeigu niekas neįstengs su
laikyti besiartinančio pasau
linį) karo, ir j eigų tasai, k®r< 
ras po metų-kitii — ar dau- 

. gimtįvyks, tai jame'bus 
t paleista į darbą bent kelioli- 
. ka tūkstančių orlaivių su 

bombomis,- sveriančiomis čie- 
las tonas, pripildytomis nuo
dijančiomis dujomis. Orlai
viai jau gali ^skraidyti iki 
pustrečio šimto mylių į va
landą. .Pasikėlęs toksai or
laivis virš debesų į nepasie- 

; kiams augštumas, galės į pi
rą valandų pasiekti by kii- 
riiios didžiuosius priešininko 

\ miestus, kaimus, dirbtuves 
,/. paleisti keletą bornbii, išžu

dyti daugelį tūkstančių žhf-
’nių ir grįžti po kelių 
dų pas savuosius ... “su 
didele pergale.” O tų per- 

. galių vaisiai bus tie, kad 
, ateinančiam pasauliniam ,ka- 
' rui nebeužteks desetko mili

jonų gyvybių; bet gal pri
reiks šimto milijonų; kad di
džiuma miestų ir dirbtuvių 
,bus išdeginta, -išgriauta,. ir 
su žeme .sulyghita; kad visa 

■ žemė bus išrausta ir užnuo- 
• dyla, taip kad jokio vaisiaus 

ilgą laiką nebegalės išduoti; 
kad moterys ir vaikai bus 

, žudomi dar su didesniu įnir
timu negu kareiviai.

Tokias.'baisenybes.-ruošūi 
pasauliui. kapitalizmo šulai.

Tad kol dar nevėlu; kol v- 
ra clar laiko ■— gelbėkimes, 

fc. Pereitą pienių gruodžio. 8 
. M. Haągps mieste susivąžia- 

vo vadai'dviejų didžiųjų pa
saulinių judėjimų: Tarptau- 

. . tinęs Dnrbinhikų Unijų- Są
jungos, ir Tarptautines Ko*, 

y operatorių ’ Sąjungos atstos 
vai. Kiekviena iš tų,orga- 

• nizaeijų turi narių pd 25 mi
lijonus sirviršum. 1 Šiivažįa- 
vę tų dViejų organizacijų 

adai padavė''sau- rankas.ir 
įsižadėjo dėti visų pastim

pą, kad ncbepTileidus dau- 
,giau žmoniją prie karo, kadi 

’ kovojus, už taikos idealo įsi* savo žodį ’del Vilniaus. Vul-

'.A

S./

Mūsų vargų vargas ir ne- 
laimiii nelaimė tai ta, kad 
mūsų visokio plauko socia
listai nebebrangina tautos, 
reikalų ir nebepaj ėgia jaus
ti ir galvoti iš vien su visa 
tauta., Tuo jie griežtai ski
riasi nuo kitų tautų socialis
tų, kurie, kad ir kovodami 
už savo socialį programą, tė
čiai! sugeba mylėti savo kraš
tu ir svarbiais atsitikimais** - 
moka eiti iš vien su visa tau
ta. Štai/ pavyzdžiui, mūsų 
Vilniaus klausimas. Jeigu 
mūsų socialistų kraujas ne
būtų išsigimęs, jiems skau
dėtų lygiai, kaip ir*munis vi
siems Vilniaus netekimas; 
jie lygiai kaip ir mes visi da
rytų viską, kad Vilnių at
gavus. - - \

Bet kąipgi ištikrųjų buvo 
ir yra? y- . ’ ■ •_ . „

Bevaldąnt' Lietuvą sočia? 
lisfo* Griniaus kabinetui, ne-r 
tekame Vilniaus. Jiį žmogus 
Žukas buvo tuomet krašto 
apsaugos ministeriu ir nesu-l 
gebėjo , Vilniaus apginti, 
uofk visą tauta būtų rėmusi 
kovą iš paskutinių jų, 

■. Atėjo vėliaus Ilymaiiso 
Į projektas. .Socialistai darė 
Spaudimo, kad pasiduoti ali- 
’jaiifų ir Tautų Sąjungos rei
kalavimams, ■ Katalikiškoji 
Lietuva griežtai pasiprieši
no. Atlaikė. -k
. ”šį. pavasarį artinosi svąr? 
bi valandą, kada turėjo, būti 
Paryžiuje rišamas.. Vilniaus! 
kiaušinius* . Jau kovo 
džiojė Lietuvoje visi žinojo, -ncMzaifanuk tat lenkai &- 
kad alį jautai ruošiasi'tarti na tau * •

V Fed.&kr.
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ypač finansininkų tarpe, ku
rie pasistengs sudaryti Lie
tuvos vyriausybei net tani 
tikrų finansinių sunkenybių. 
Tuo abejoti netenka, nes fi
nansininkai nelinkę prie it 
■zikįngų sumanymųj kurie 
•galėtų pakenkti jų kišenio 
reikakųns;

Toliau, tieasmenys^ pasi
naudodami kiekvieną proga, 
turėtų prirodinčtį, kad Lie
tuvos finansinė padėtis grot 
tai reikalauja iš inūsų val
džios'SUhlažinti kariūomeiię. 
kuri vis tiek naudos didelės 
Lietuvai, karui su lenkais 
atsitikus, nesuteiksianti, ge
riau stiprinti vidujinę eko- 
nonūnę .padėtį, negu pusę 
valstybės pajamų aikvoti ka- 
liuomenėsireikalams. .

Tie žmonės tūrį visur ir 
prie kiekvienos progos įtiki
nėti Lietuvos vymusylię?

kad šaulių organiaucija yra

4**

pavo jinga pačiai Lietuvai ir, 
kaipo tokia, ji tūri būti nu
ginkluota, ir pagaliau visai 
paleista. ^?as būtų labai 
naudinga Lenki jai dūliai se
kančių priežasčių. Apie Šau
lių Sąjungą. spiečiasi kar
ščiausios galvos, kurios iiu- 

. stotų lygsvaros, pamatę, kad 
jų darbų ir pasiryžimo val
džia ne |tik neįvertina, bet 

. enįp net pėrsekioti; be abejo, 
tas labai į juos paveiktų, jie 
nusimintų ir visai gal nutol
tų nuo krašto gynimo darbo;

. galį atsitikti dar geriau-L 
šaulių karštos galvos gal lė- 

. aguotųaktyviaĮ-į tekį vai* 
džięs parėdymą ir : sukeltų 

- vidujinę betvarkę ar net te
roro ekscesus. Tas visa dar 
žymiau susilpnintų Lietuvą. 
Panaikinti šaulių ‘Sąjungą 
svarbu esą įr todėl, kad ji vi* 
suomet labiausia stengiasi 
sudaryti pasipriešinimo ū-

, /’ / ; -ū'"
Lenkų gaivalas, ypač tas, 

kimsyra'valdiškoseįstaigo
se, turįs prisidėti prie to. 
kad Lietuvoje betvarke ne 
mufetip bet didėtų/ .

Šiems ■ tikslams pasiekti 
U^ęįkU gailėtis lėšų.

1 ■ -

jb

Taip susilpnintai- Lietu
vai, su pagelba Antantos 
valstybių, galima būsią sta
tyti reikalavimus susirišti su 
Lenkija tam tikrais artimais 
ryšiais. Prie susidariusio 
šaly ūpo, palankiems len
kams žmonėms lengva būsią 
paversti savo kryptimi Lie
tuvos valdžią, kuri tikrai ga
lėsianti pasakvti visai šaliai : 
‘^Ką. padarysim!. Pasiprie
šinti lenkų reikalavimams, 
kuriems, dargi prijaučiu An
tante, mes neturim jėgų. 
Tenka nusileisti? ? Tuo bū
du Lietuva be karines prie
vartos susirišianti kaip, ir 
geru noru su Lenkija, o jau 
lenkų valdančiųjų sferų bū- 
situitV užduotis, kad paskui 
būtų galima Lietuvą snnau* 
doti siirendžiuino je kovoje 
su rusais. . . , \ .

' Toki tat Įebkų sumany- 
mąi. Jei jie. bus vykinami, 
tai nies turėsim reikalu su vi
dujiniu baisesniu nei kaip 
išorinis, priešu. Galima jau 
laukti vyldnimo šio lenkų 
sumanymo, • ir, <be abejo, 
teks tai patirti pirmoj eilėje 
šauliams ir mūsų kariuome
nei. (“Trimitas”)

L. D; S. suavžiavihias 
lietų valstijų yra kviečiai 
susirinkti gegužės 20 d.,1! 
m. 1:30 valandą dieną. ■. 
sidarys suvažiavimas k 
šeštoko bažnytinėj sali 
568 Brome St., New No 
N. Y. .

Z ■ ■

Gerbiamos L. JĮ. S. k 
pos minėtų valstijų, iši 
kitę delegatų kojaūgiaut 
prisiųskite į L? D.. S. su 
žiąvimą ii paduokite cit 
galams naujų naudingų 
manymų Minėtas suvaž 
vimąs turėtų būti svarbos 
už kituš pereitus šuvažia 
mus.. Yra daug svarbių < 
lykų ’ senų užsilikusių i 
apkaBėjimn ir dabar raut 
naujų kuriuos tagsiine t 
karnai apkalbėti minčtiu 
suvažiavime. Gerbimui: t 
legatai tik nupasivvlmki 
Meldžiame būkite visi .1 
visos j laiką. .

Kviečia —

«■
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» KAS GIRDĖTI LIETOVIŲ KOUONUOSE,
i ’

■■■!-■■! -Į I A

Raštininko rolę tikrai artistiškai 
nupiešė p. Juozas Černauskas, 
Petro rolę taip-gi artistiškai nuro
dė tikras miestietis ir išipldū sa
vo rolę Benediktas Mališauskas 
Jono rolę labai gerai išpildė iš
vaizda buVo kaipo gero prielan
kaus kaimiečio -— Edvardas Pra
naitis,’ Ir šie artistai yra geri 
giedoriai visi. .Visą veikalą vedė 
vietos varg. Ernil. C. Šlapelis, ku
ris akompaniavo pianu. Apagelbf- 
\ninkd buvo rczlsieSis JiioVaAčer- 
naūskas. Po veiKalo buvo damos, 
^olo išpildė tenoras p.- Juozas Cer-. 
nauskas, Solo, “Mergužėle bran
gi” duetas “Gi kas.” Soprano 
p-lė Brigita Janaučiutė ir B. Ma
lišauskas. — Kvartetas. Mes bro
liai sesutes soprano B, Janaučiu- 
fe, aTto Gna Kazlauskiutė ir teno
ras B. Mališauskas, bas» J, Čėr- 
nauskas. Po tam boras tris dai- 
ftis sudainavo po vadoVytc p. E. 
C. Šlapelio. Viskas labai puikiai 
pasisekė, -

Vakarą atidarė gerb. klebonas 
kun. A.. Ežerskis. •

p. Emil. G. Šlapelio .jo ranka 
ant drobės aliejumi maliava pri
laikyta šiam veikalui atrodė labai 
! puikiai. Yra pagirtinas ir gra
žus reginys dailėj.

Žmonių buvp pilna svetainė- -- 
visi užganėdinti išsiskirstė -namo.- 
— Bravo choristams ir jų-vadovui 
p. Emil. C. Šlapeliu! Daugiau to
kių pramogų arba veikalų yra pa- 

■ geidaujama. . Bravo choristai, ‘
Ten buvęs.

- .. V------

MONTELLO, MAgS.

LDS. 2 kuopos susirinkimas į* 
vykd 1 gegužio. Laiškas iš cen
tru skaitytas ir vienbalsiai prilm- 

kalą kas-link “Darbininko” page
rinimo pataria kad būtų Šaukia
mas kaip galimą anksčiau ir.Nmv- 
arke.

2-ros kuops nariai pasiėmė už 
darbo kas-link 30 gegužio išvažto- 
vimo RpmiįvoS/ parke. \ Jonas 
keliavicius yžada patąisy^ ; kokį 
daiktą-dovaną. Mes manom, kad 
tokio daikto nei viena kuopa netu
rės, Mat 2' kuopos narys Jonęš 
Jaskeliavičius subytino spaudos 
platinime, subytis ir su auka. Bos
toniečiai, girdėt, turės sūrį. Tai 

. mohtelliečiai užtikrina,, kad bus, 
ji! daug puikesne auka nei sūris. 
Turbūt nei Detroitas nesubytis.

■ Malonu būtų matyti ką Detroi
tas nuveikė? Ar gal jau apilso. 
Mat 2-ra kuopa nori vis-gi savo 
prižadą išpildyt,_ Detroite,,pasirc- 
dyk su “botais? ’

2 kp. narys M. K.

y t-Ly pJitHLJf LUp- 11 VivlLUČl-loliLl JJ1UHI* 
tas, 2-ra kuopa matydama tą rei-

»miį »n_ an IK

gerospasekmės gavite ją įtaiką. Į
Patartina laisvamaniams iiank-Į 

lėti gavo tarp® veikėjų, jai nerei
kės kviesti katalikus į psgelbą 
Bet reikia aiškiai pasakyti, kad 
ne-tokie gaivalai gali išauklėti vei
kėjus. . — .

ž -

Savo brangiausiais pamokslais»sė
jo mttaų širdyse saldžiausius mato* 
nė Dievo žodžius, gaivino mūsų 
sielas, -gyvenimo kartybes pasal
dino ir ramybę Kristaus paliko.

29 balandžio pasibaigt tos‘ma
lonios misijos. '

BUvo lietuvių bažnyčioje šv. Al
fonso pirma komunija mažų Sai
kelių, kuriuos gražiai sesutės šv, 
Kazimiero prirengė pavyzdinga, 
pasigerėjančia ir gražiausia .tvar
ka, kur buvo įspūdingas katali
kiškas vaikelių pasielgimas, rodo
si kad 70 aniuolelių iŠ dangaus 
•atėjo prie payb Viešpatie^. Buvo 
‘pilis/ altorid vkrtai\^stafjra, pš- 
puo^i Žolynais, gėlėmis. Ant vir
šaus-vartų Jėzaus širdies stovyla 
stovėjo. Per tuos vartus visi vai
keliai. ėjo prie komunijos pas al
torių. . Po pietų klebonas įrašė į 
rožančių ir škaplierius.

Štai man galai, kad aš nemoku 
rašyti. . . ' ’ ' '

Garbingas svetys atėjęs į svetai
nę, paduodamas ranką sveikina ir 
sako; delko nerašai straipsnių į 
“Darbininką?’ Nuotabu pasida
rė, kad nemokantis o dirbčiau mo
kančių darbą. Tiek to, mažas pa- 
sitei^nimas, neturiu gabumų. Vėl 
tas pats svečias -eidamas iš svetai
nės ir vėl su tuo prašymu, pasvei
kina; net jaunesnius ir. gabesnius 
pradėjau siūlyt ir maniau,, kad 
plunksną nereiks dazyt į juodyto. 
Išėjus iš svetainės ant šalygatvio, 
.besiskirstant su pažįstamais ir vėl 
malonus svetys daro porą žings
nių prie manęs treciu kartu. • Tas- 
rašymas, atsiliepė į mano širdį, ku
ri nemoka minčių išreikšti. Šiuo 
kartu jau reikia patylėti, nes jau 
širdis .pavirto. į: vaško kamuolį. 
Tas brangusis svočias atsisveiki
nęs' nuėjo ir aš eidamas manau ar 
.verta man nemokančiam rašyti? 
Dabar paėmęs plunksną. parašy
siu kelis žodžius ir vėl nieko ne
žinosiu ką daugiau rašyti, bet prie 
rašymo reikia meilės. Jei ką ge
rai mylėsi, tai-apie tą dalyką ge
rai parašysi ir tokia mintis šian
die privedė prie plunksnos,, nes 
pamylėjau to gerb, svečio pasiūly
mą net tris kartus, o 'dabar kitas 
dalykas jreikia išsimokyt pamylėt 
/‘Darbininką” tai gal ir minėto 
kelios pintinės ’ pasiskleisti po 
“Darbininko’’ puslapius. Štai 
nian gaila kad nemoku mylėt, tai 
negaliu ir rašyt. •'

Lietuvos Pilietis..

šit arimas;. “Mūsų lšikuose noap- būrelis iš kelių deaėtkų vieta Jb« .1 
tuvių.. Papasakojus■ apto “Vikį® 
kelio Jėzaus” Dr. suaiprgimtavi* Jį 
mą, jos'darbus, pareita ® 
veikslus iš amatų makykta U S* f 
dirbinėlius, klausytojai sumetė no- 4 
stalčiams51dol. Aukštos 3

Po $5.00: Ad. Subačiua, ter. S* ] 
hatienė, Mag. KerutS. - ‘ 1

Po $2,001 B. Kuikeyičius, D4 3 
Karaveckas, V. Kundrotas te J. į 
Martynas. j

Pu $1.00 ; P. Juozaplvičius, M, - 
Žygienū, J. Žilinskas, V. Gudaitis, 
A. Mortūnas, J. Vaičiulis, O. Nor. . 
įūniėnęJ E, \ Bielskiutė, 
nienė, A. Vaitkevičius, B, V&t- 
ny§> M. Bitinickas, J, Strazdas, J^ 
Banys, A, Tamošiūnas, Mar. Pra- 
bulienė, P. Tupčauskienė, Kaz. 
KarpavičiūSf Jttoz. Martišitįnas, 
S- Vaičiulienė, . 0. Kutketičienė, 
J. Vabalis, A. Žigis, St, Zigmon- 
tas_..----- :— ------- -------------

Smulkesni ųaukrf $2.00. 
Viso labo $51.00. .
Kun. Vasys po prakalbų prista

tė Westfieldan, pas save. P. Že
maitis Šaulių naudai ir-gi gavęs 
keletą desėtkij dol.

‘ Kun. J. Norbūtas,
“V. J.” Dr. įgaliotinis.

Sportas. ,
I

Neseniai dar tarpe lietuvįų atsi
rado “base-ball” “tymai.” Oleve- 
landiečiąi, ypeč jaunimas, turėtų 
tuo .pasigirti, nes Clcvelande yra 
net(dulietuvių rateliai,tai šv« Jur
gio katalikiškas klubas ir Lietu
vos Vyčių 25 kuopos ratelis. Abu
du kas šventadienis eina su sve
timtaučiais žaisti ir ne sykį laimi 
žaidimus. z

Miko Peles Draugas.

SMedrukes.

simoka, pasiaukoti,.. Tat reiš
kia žmogau, gulėk kaip meitėlis 
nesiaukuok, nei Dievui, nei Baž
nyčiai, nei tėvynei, nei tautai, jei- 
g'u tau pasaulis neharsto^ražėmis 
taku3. Juk žmogus yra aukštes
nis už meitėlį. O tas brangus pa
siaukojimas yra prakilni Žmogaus 
dorybe. Patsai Kristus ir tūks
tančiai šventųjų pasiaukojo dėl 
gero žmonijos o pasaulis tik bai
siausi paniekinimą davė. Didžiau
sia yra laimė pasiaukoti geruose 
darbuose, kurie yra dangaus kny- 
^ose \ uŽr^Šyiū\ Jbigrt / aWius 
surinko keletą senukų * grabui 
nešt, tai jo buvo priedermė, nes 
jis už tai gavo atlyginimą ir pas 
jį buvo pagrabas, o jėi žmonių ma
žai buvo, tai gal įeiti nežinojo o 
geri rnončs už jo vėlę pasimeldė.

. ' Liet. Pilietis.
-t

J * t .
Boctam A. x

Balandžio 29 d. buvo svečių ku
nigų vakare ^mišparai. Po mišpa
rų pasakė pamokslą gerb. . kun. 

■ Bičkauskas. Poliaus buvo klauso
ma išpažintis, kur nemažai žmo - : Z * • ’ •-« • - •toų priėjo.

Gegužio 6 d. Lietuvos Vyčių 93 
kp. parodė savo gyvybe, surengė 
draugišką vakarėly sukviesdama 

i prakilniausi Rochesterio jaunimą, 
Susirinko apie aštuoniasdešimtys, 
tarpe kurių buvo ir, gerb. klebo
nas J. Kasakaitis. Vakarienės 
rengėjai buvo gerb. vyčiai B. Sau- 
noras, T. Paluikis, V. Piktinas. 
Stalus apdėjo valgiais ir gėlėmis 
gerb. Vytės V. Paluikienė, K, Sta- 

. šaičtotė, V. Paliūkaitė, T. L. Stu- 
kaitė? Vytis B. Saunoras buvo 
vakarėlio vedėjas. Jis perstati
nėjo programą, kuris susidėjo iš 
dainų ir muzikos, Pirmiausia Vy
tės Ona Žalnįutė ir Marijona Pi- 
kūniutė' sudainavo “Birutė’’ ir 
“Vai kad aš jšjojau,” pianu pri
tarė vytis R. šerelis. Smuikos so
lo vylė S. Ivanauskiutė. Selcra 
“.Valio Dalgele,” “Matušaite Mie
la” — vylė Marijona Pikūniutė. 
Smūikoš solo —^vyte Juze Sauno- 
riutė. Dainavo “Mau Gaila,” 
“Prirodino Seni Žmonės,” “Ru
dens Meliodija” — Vyte M, Pikū- 
naitė ir vytis IL Šerelis, pritariant 
pianu vytei, A. Gudinaitei. - To- 
liaus kalbėjo gerb. vytis, klebonas 
J. Kasakaitis, ragindamas jauni
mą mylėti šavo .tautą, savo kalbą, 
būti organizuotais, o ne pavie
niais, ypač dėtis prie Lietuvos 
Vyčių ir.tt . Dar kalbėjo vyįis V 
Pikūnas ir vytis T. Paluikis (93 
kp. pirm.). Sudainavo Lietuvos 
himną ir po to prasidėjo šokiai, 
žaislai ir tt. Vytės V. Paluikienė 
ir T. L.' Stukaitė. prirašinėjo na
rius, .kurių prisirašė devyniolika 
merginų ir vaikinų. Dabar bus 
L. Vyčių 93 kp. narių upie kotu* 
riosdešimts. Neguliu praleisti ne
pažymėjęs to, kad per praeitus 
metus Li V. 93 kp. ko tik nenu
mirė, tik rūpesčiu vylės T, L. Stu* 
kaitės išsilaikė ir prisidėjus prie 
L. V. 93 kp. energingiems nariams

j Mtokauskas, V. Ditijonas, 
Ai CdŽečnas, M. Štiškinis, V 
mantas, M1 Juzukevičtos, J. Bse- 

: kėvičius, X Dzekėvičtos, X 
telis, M. Kucevičienė, Ąl. Jauto 
X ^meleviiČene, P. Lukošovičito i 
ne, "E. čcsnulevičione, V. Dobro* S 
Volskis', A. Avižonis, A. Dzekevi- 
Sius, Ž. Tpronfer D. Švedas, J* 
Bagdonas, E. Miliuklenū .

Smulkių aukų $4.15. 
Viso labo $100.15. 
Graži auka našlaičiams, x

Koresponctata

HTTSĮTELD, MASS. . *
3-4’ I923’ Nors PittsfiėLd 

randasi tolokai nuo Westfield’o, 
bet tai pasirodė menkniekiu, ačiū 
kun. Vasio paslankumui ir jo au- 

de'ir-gi susirinko? ken desetkai vie
tos lietuvių pasiklausyti mano 
prakalbii ir pamatyti paveikslų iš 
Lietuvos. Pittsfieldo lietuviai pa
sižymi duosnuinu ir šį kartą, daly
ką perstačius, sumetė našlaičiams 
$57.50, neskailant mokesčio už 
jjuetainelę/ ' Aukavo ^—------- —

10.00 Jon. Gasiunas.
Po. $5.0Ū: Juoz. Gasiūnas ir J. 

Aukštikalnis. - '
Po $2.00 : A. Aukštikalnis, J. 

; Česnelis, J. Pavinkšnis, P. Vaici- 
konis, M. Užubalis, D. Urbonie
nė. ...

4.00 Pet. Virbickas. 
Smulkesnių aukų 50 -centų.
Po $1.00; Pr. Latakas, M. Safna-j 

lionienė, M. Jarienė, P. Urbonas, 
V. Kamarauskas, A. Koncė, O. Lu- 
Žienę, A. Kamarauskienė, Ęl. Ga- 
siunienė, A. Užubalienė, U. Vir- 
biekienė, P. Aukštikalnis, ' M. 
Liaudąnskienč, J. Radzienė,. D. 
Skeivienė, A. Gasiūnienė, R. Pet
rauskienė, viso labo $57.50.

? Kun. Vašys' gražiai papasakojo 
apie reikalą Susivienijimo L. R. K. 
Amerikoje, ragindamas dėtis prie 
tos puikios ir, naudingos apdrau- 
dos bei savysalpos organizacijos. 
Po prakalbų kun. Vasys pavėžino 
atgal Westfieldan, kur Mar. Bab- 
rauskienė, išgirdusi apie mano at
vykimą prisidėjo prie našlaičių 
šelpimo savo auka: atnešė. $3.00.- 
Tokiu budutis lietuvių, kun. Va
sio dvasiškoj globoje esančių, 
“Vaikelio Jėzaus Dr? ’gavo na
šlaičiams $171.50. ’ Graži auka.

Kun, J. Norbutas, 
“V., J. Di’-jos” įgaliotinis.

£

y V^Ięo\ mdEt girdėti, kad/iftęšp 

kolonijose yra ' Molio ^otiejitkų, 
bet pas mus-tai tikrai yra Šaltas 
Motiejukas ir tas mus Šaltas Mo
tiejukas stengiami visur savo nosį 
įkišti. Jeigu tiktai kokis nebūt 
iškils klausimas, ar tai draugijoj, 
ar tai sąryšy, kas-link Tautos ar 
parapijos," tai mūsų šaltas Motie- 

“jukasyįsaddšJbsoka ir karatai rė
kia, girdi; “O kas mums ii to, 
ką mes aukojam jei tiktai iš mūs 
aukų gražiai pavažinėja, ot aš tai 
susipratau, be ką būčia aukavęs, 
tai dabar'nusipirkau f ordą už 90 
dolerių, tai nors gražiai pavažinė- 
ju.” Na, tai ką, ar-gi mūs patri- 
jotiškas Šaltas 'Motiejukas? .

i Mūsų raudonkakliai jau išleido 
savo laikraštuką ir vietoje užvar
dinti “Raudonkaklis,’ ’tai užvar
dino “Atsigimimas/’ Dabar sa
ko, mes visiems “pafiksinsim” ir 
nuo visų atsigtosim. Indomu būt 
žinoti nuo ko jie ginsis, gal nuo 
nigeriųy kurių čionai šimtai galy
bių/ “ ''

L/
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CHICAGO, ILL. (WEST SIDĖ)

Kai. Spaudos Dr-jos Vakaras.

Nors mūsų kuopa nėra didele, 
susideda iš 35 narių, bet daug 
veikia ir jai darbas sekasi pui
kiai. Štai, sekmadieny, baL 29 d. 
Aušros Vartų paitosvet. surengė 
milžinišką vakarą kurian sutrau- 

... kė daugybę publikos, xkad syetai- 
. nėję pritrūko sėdynių. Programą 

išpildė įžymiausi L. Vyčių 14-tos 
kp. artistai-ės. Suvąidilio “šv. 
Akvilinos Kankines Mirtis.” Vai
dinimas pasisekė kuopuikiausiai 1 
Veikalas labai gražus, bet ir atlo
šė’ labai puikiai. Reikia pastebė
ti, kad' visi artistai-ės labai gerai 
buvo prisirūošę ir gerai mokėjo sa
vo roles. Jie puikiu vaidinimu 
taip sujudino publiką, kad verkė 
nevięii moterys, bet nenųsilaikė ir 
vyrai: ir jųjų ašaros ritosi per vei
dus. .. ,'

Veikalą vaidino šie asmenys; 
Akvito ■— M. Vilkanskaitė, Akvi- 

. liną — M. Skiriutė, Ėuzebija — 
V. Deveikaitė, Maksėneija —- V.

• Vilkanskaitė, Emerencija — A 
Iguętaitė, Teklyte — S. Žilvitai- 
tė, Entropija — M. LevinskaiK, 
■Angelas — Adelė Bubliauskaitė/ 
Karininkas — Al. KrenČtos, . Bu
delis — J. . .Uarakas, Kalėjimo 
Sargas — M. Lenartas, Belaisvės 
— V. Deveikaitė ir P. Ambrozai- 
45

Kadangi šis veikalas netrum
pas,. lai jame yra trumpesnių ir 

. ilgesnių rolių. Svarbiausios ir iL 
ginusios rųlės Akvilės — Marijo
nos Vilkąnskaitčs (Buvusi west- 
vilietčj ir Akvilinos —>M. Skirto-

- les. Reikia pastebėti, kad jud
vi begalo puikiai vaidino. Kiek

• .įdėjo artistiškumo, sielos ir jaus
mo, kad tiesiog visus stebino iv

. bet juos vystytų,, lavintų ir to- 
neduotų rūdyti savo gabumams, 
virkdino. Būtų gera, kad jodvi 
liau.

Režisoręs. šio veikalo režisūros 
yra panelės : M. Gudaitė ir Adele 
Rubl’uiuskaitė. Reikia pastebėti, 
kad jodvi neyien puikiai išmoki
no, bet ypatingai mokėjo surink
ti tinkamus tam veikalui ehorek-

• tartos kurie pilnai atsako- savo ro
lėms, Jodvi yra Amerikoje gimu-

. rios ir ąugusios, bėt karštos patri- 
jotčs ir darbščios vytės.

Artistams vakariene. ‘ Po- vai- 
. dtotomi, p-nia E. jŠaidiene sureii- 

, gė artistams vakarienę, už jų pą- 
rišvęmlimą. Mat jie yeltui vaidv 
no. Taigi vaito Cicero Tyčiai už 
jų (toriištumą ir pasišventimą.. .

- . ■ • -žyalguitįk
. . ' \ .. .........c.™ ' . ’

forbst city, pa.
Bal. 29 d. operbto “Našlutė” 

tobiti gražuti pavyko scenoj, Ar
tistai savo 'roles atliko labai gra- 

. žiar. Našlutės rolę atliko artis
tiškai p-Iė Brigita' Janavičiūtė, 
kuri/ turi puikų balsą soprano. 
Motinos utim Braukiėnes rolę ut- 

' liko Ona Kažtouskiute,. tikrai-nu
piešė kaipo artiste, senu mama. 
Viršauto rolę taipgi kaipo tikras 
viršaitis, pilnus energijos puikiai

i
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BALTIMORE,MD.
7 --------
Laisvės vajūs. /

Gegužės 6 d. buvo laisvės va
jaus prakalbos. Kalbėjo didžiau
sias katalikų budintojas' gerb. 
kun. B. Kemėšis ir studentas Pet
ras Daužvardis. Abudu iškalbūs 
vyrai, tikri tėvynės .mylėtojai. 
Vakarą pagražino.dainomis jauna 
lakštingala p. Ą. jMažinčiutė, ku
ri nustebino visus, kaip uždaina
vo; “Vai varge, varge.” — Bega
lo'šviesi'ateitis tos mergaitės,- — 
pakuždėjo man į ausį gerb. kun. 
Kemėšis, Jaunas vaikinas P. Me
telis irrgi pasirodė nepaprastas 
pianoskambintojas.

' Žmonių buvo mažai, nes tą die
ną buvo vaikų pirma komunija, 
tad žmonės Bevelino namie; prie 
židinio pasidžiaugti su vaikučiais. 
Buvo apie 70 vaikų.^ Kiti išvažia
vo laukan pasidiaugti gamtos gro
žybėmis/ neš tai gegužės -pirmas 
nedėldienis, ■

Studiikta $52.15.
Aukavo gerb. klebonas kum J. 

Lietuvninkas'10 dol.
Po $5.60: P. AVashiųgo, M. Kva*

‘ kauskiutĄ. .
. Po $2.00 : V. , Skirpstas ir B. Am- 

broziene. .
. Po $1.00: J. Karalius,- V. čep- 

linskas, T, Žukauskas, A, Sakevi- 
čitis, P. Jogminas, A.. JankVnie- 
iiė, M. Cebirka, M. Mandravic- 
kiutė, M. Roinskįutė, J. Gabrile- 
vičitis, V- Guauskienė, Q. Mikniu- 
te, Gabrilovičienė, A. Remeikiu- 
-tū, M. Laultiute, K. Žolynas, Žo- 
lynienė, J. Čeplinskas, J, Butkus, 
J. Dainukaitis, M. Ląrikevičius, A. 
Buika ir J., Sakevičius. ‘

■ ‘ Viso 47, smulkių 5 dol., iš viso 
$52.15.

• Išlaidų nebuvo, nes gerb. mūsij 
klebonas tokiems reikalams salt 

‘duoda dykai ir pats visados auko
ją šimtines ir neniažiaus 1.0 dol. 

j A. Ramoška už atspausdinimą
■ ant savo miklaus “taipo” 1,00(1 
plakatą nei cento neėmė.

Pastangomis J-. čižaūsko- tapo 
suorganizuota simfonijos orkestrą 
iš 25 muzikantų. • Birželio 4 jie 

į turės pirmą koncertą; parodys ką 
gali.

Gegužes 13 d. tuo jaus po pa
mokslui bus inum'susirinkimas L. 
Dl H. 30 Okp. Malonėkite- visi 
pribūti ir užsimokėti prieš vasaros 

J karščius. ' \
■ ‘ . A, Ramoška.

II |>|‘-||| ... '
BALTIMGRE, MD.

•

,CLEVELAND, OHIO .

Pagyvensim — pamatysim.
Kintykas.

»

4*'

Ž2

Aukos.
I 1 ■

J. Pakuckis, L. boną . 
P.’ Beleckienė (boną) .- 
O. Jošipaičiutė .L.. A. 
Ė, Felikauskaitė 
A. Kazlauskaitė 
M. Kerbėlis .. . 
O. TūancereviČtote. 
S. Guščtote -----
Pr. Šlaveiks ...... 
U. Liberiutė 
3. Tamoštoniukč ... 
O. Galveliutė ....... 
A. Rozentbergaitė.... 
Kun. Raščiukas .... 
A. šalnauskas'...... 
Br. Makačiūnas ... . 
Al. Kisielius ....... 
J. Palilionis .... 
J. Kučis ....... 
J. Kibartas .....

N..
S. Kazlauskienė;.?......

>5

r > •

• •< *. •

«• • « 4 •
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$100.00
50.00
50.00-
51.00

-25.00
..: 21.00

«> • • «

• • • •

-rflC. ■

PROVIDENCE, B, I.
IIJUH

Geg 6 Providence lankėsi sve
čias iš/Lietuvos, “Vaikelio Je- 
zous’TDr. našlaičių prieglaudų į? 
gąliotinis, kun. \ J.. Narbutas* Sve
čias atlaike sumą ir pasakė pa
mokslą, o vakare įvyko prakal
bos. Kun. Norbutas pažymėjo, 
koks buvo vargas Lietuvoje stei
giant našlaičiams prieglaudas, 
kaip amerikiečiai lietuviai stojo 
pagelboii savo aukomis^ kurios pa
tarnavo pamatu Lietuvos labda- 3 
ringai “V. J. Dr,” įstaigai. Ačiū j 
Amerikos lietuvių, duosnumui į* | 
rengta prieglaudos Kaune, atitai- 
sius buvusiojo Jėzuitų vienuolyno | 
mūrus, kaip vėliau, įsteigus vai- 
kuČiams-našlaieiams amatų mo
kyklas, pataisyta ir įrengta prie
glaudos. Slabadoje, buvusių’ pon- 
toninių tiltų pastogėse, vėliau per
imta prieglaudos zant Žalio kalno 
ir •Aukštutinėje Freidoje, kaip ir 
qo vaikučiai mokinama ir tt. Nors 
klausytojų į prakalbas nelab daug 

: tesusirinko, bet tie patįs, pasi
klausę prakalbų, sumėtė virs 100 
dolerių aukų našlaičiams, Auka* 
vo: .

10.00, Mar. Jakėlevičiute.
$7.00 Kun. Klebfe Čaplikas.
Po $5.00 : EI. Sapkiutė, Virt, 

Ligonis,. Jur. Bolys ir An. O. Avi
žinis, ■ • ‘

Pą $3.00: Kaz. Daugveckas, P* 
Kačenas.

Po $2.00: M. Bernatavičiene, Iz. 
Žiedelis, St. Rakštelis, Bara Urni- 
kienė; Ter, Daugviekienė, M, Miš
kinis, J. A. Akulevtieus, €L Mise- j 
vičienė, R. JakeleviČienė. ‘

Po $1.00: A. Mardnka, V. Čia- j 
nys, M, Mockevičius, M. Papšysj J) 
P. Gųzinškas, Noreikmnė, A. Mar* 
einonifttė, M. Mąrtušienė, X Bu- 
balUuskas, M^avickienėy & Ja* 
.nušauskas, M. Ivaškmnč, M» Ta* '^|

A

A
- 20.00 
• 12.00 
10.00 
10.00 

. 10.00 

. 7.00

. 5.00
5.00 

, • 5,00' 
5.00 
5.00 

. 5,00
5.00 

’ 51)0
5.00 
4.00 

Po $2.00: A. Grigoraitis, Vl.Ku- 
silas, Jackus Aleksandravičius* O. 
Kučinskaitė, J. Tamašauskas, R. 
Gudeikaitė, E. Šležiene,’ O. Alek
sandravičiūtė, Negarsinti, J. Var
nas, K. Liutkienū, Pr. Virbickas.

Po $1.00: Kisieliūtė, Bankaus- 
kaitė, V. Bliniutč,’ E. Varnas, V. 
BereckSsTKnčis (antrą išartą), S. 
Kazlauskiene (antrą kartą), Ki- 
bartiene (antrą kartą),; K. Dudie- 
ne', K. Aleksandravičiūtė, M. Žu
kauskaite, Januškevičiūtė, Mačiu- 
liūtė, Kutinskienė,' Guobiai, Sta* 
nislaitione, K Mikoląitiene, P. 
Lukšienė,, S. Korbelis, Jankūnie- 
ne, Beleckienė (antrą kartą), K. 
Degutiene, R. Gudeikaitė, S. Kar- 
tonienė, • Šležienė (antrą’ kartą), 
J. (piškūnas, A. Kraupa, Staknis, 
B. Povilonis, J. Ciurlis, A. Kiš* 
kieiie, Mikolaitienė, S. Raila, B, 
Taihošausltienė, SL Kačinskiene,.. 
A. Šalmauskas, A; Razauskienė, 
O. Zupkevičicnė, J. Mačiulis, A. - 
Rabačiauskas, N* Žilimkas.

. Su smulkiais viso $517.30. 
Ačiū visiems aukavusiems.

■Federacijos Skyrius.
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Atjautė.
H

Malonu yra pažymėti tas, kad 
retai .gal atrastum tokį atsišauki
mą, kurį būtų praleidus visai ne- 
patėmijuš D. L. K. Vytauto Dr-ja, 
nors draugija nėra taip skaitlinga 
nariais, bet Ikurie priguli ton 
draugijon, tai visų yra vienoda 
mintis kad kokiai nelaimei atsiti
kus Lietuvoje visada pagal savo 
išgalės pasistengia pagelbėti. Da
bar paskelbus Lietuvoje rinkimus 
į seimą, visos partijo ujudo gelbė
ti saviškius. Nuo to neatsiliko" ir 
minėta draugija.« Paaukavo iš sa
vo tfdo 13 dol. dėl Krikščionių 
Demokratų Partijos Lietuvoje. 
Garbė minėtai draugijai. Nors 
CJevolando yra nemažai draugijų, 
bet neteko girdėti, kad kokia ki
ta dr-ja būtų pasekus Vytautinę.

Yra iš prityrimo jau žinoma,: 
kaiįl po audros užstoja giedri ir 
graži diena, taip ir pas mus šiuos 
metus tarpe' katalikų užstojo mei
lė, sutikimas ir vienas kitam pa
gelbėti. Mūsų katalikų tarpe sto
vi priešakyje! tai gerb, mūsiį kle
bonas kun. V..Vilkutaitis, galima 
sakyti, kad nėra tokio sumanymo 
tautiškuose reikaluose, kad- jis 
liepa gelbėtų arba neduotų naudin
gų patarimų, tiktai gaila, Jmd iš 
mūs tarpo ma&ti nekuria atkrei
pia atidą. Pavyzdžiui, gegužės 2 
d, buvo sušauktas spaudos komi- 
sijos susirinkimas aptarti kaip bū
tų pasekmingiau.praplatinti kata
likišką spaudą tarpe clevelandie- 

; eito Pasirodė, kad lictikfai drau
gijų atstovai nebuvo atsilankę", bet 
nei išrinktoji spaudos platininio 
valdyba neatsitoiikė. Gaila.

: - Pirmučiausia pradžiai darbo bus 
partraukta visų katalikiškų laito- 
raščių pakelis egzempliorius, ku
riuos įcas sekmadienis pašlavines 
palei bažnyčią, Užtai yra pagei
daujamu clevetotidiečiams geriau 
atkreipti atidą į taip svarbų spau
dos platinimo reikalą ir būti dė- 
binglomH mūsų* klebonui, nes jis 
ant savu pečių daugiauiua užsidė
jo darbo ir daugiausia rflpįsis. ta-

r

NEW HAVEN, CONN. 

Jaunų Vyrų Klubas.

: Mūsų ^kolonijoj neseniai susi
tvėrė “ Jaunų Vyrų 'Klubas,”' ku
ris labai daug darbuojąsi. . Gjėg. 
5 d. minėtas Klubas surengė Šo
ktos, kurie buvo pasekmingi.. Rei
kia pripažinti, kad dar pirmą kar
tą mūsų kolonijoj įvyko tokie 
linksmus, šokiai. Įėjus į svetainę, 
pirmiausiai kiekvienas patėmijo 
Klubo narius, gražiai paštyuošu- 
sius su rožių žiedais, taip-gi kiek
vieną stebino skaitlinga minia 
jaunimo dar pirmą kartą į mūsų 
koloniją atsilankę svečių iš kitų 
kolonijų kaip tai iš Ansonia, iš 
Hartford, iš Bridgeport ir iš Nc\v 
York, ant šokių. Svetaine buvo 
pilna, net buvo sunku,apsisukti. 

^Muzikantai buvo geri. .
Laisvamanių šposai.

■ Laisvamaniai išgirdę kad 13 d. 
gegt įvyks pamaldos, arba prasi* 
uės 40 valandų atlaidai šv. Kazi
miero parapijoj. . Tai-gi sumano 
rengti “koncertą” tą pačią dieną, 
idant, pakenkti ir suvilioti katali
kus žmones. Bet katalikai priva
lo' susiprasti jr nesiduoti saye ap
gaudinėti.

Ūmu laiku-susidarė Saiką laisva
manių, prie kurių prisidėjo ir vip- 
uas nesūsipratęs katalikas. Štai 
sumanė rengti “bažarą?” būk\fui 
dėl statymo “Lietuviško Namo.” 
Minėta .kalba save • užsivadinn 
“Lietuviško' Namo Bendrove.” 
Klausimas, ar minėta, bendrove 
turi “cjuirtbrį” ir leidimą paNla- 
vineti Šerus? : 1 .

Teko-girdėti, kad minėta ben
drovė kvietė p-Ię M, Jokultoilę 
kalbėti laike “koncerto,” bot ma
žai launejo, nes minėtu ,p-lė nc- 
ąpsiemč.

Laisvamaniams seilė begu mn-
16 ui. balandžio mūsų bažnyčioj 

pmitiejn misijos, kurias laikė tė
vai iwirijonui iš Lietuvos, Marintu- taut jos darbus katalikiškoj dir-

L1*

nupiežč iveisduj p. F. Markūno. pol&fvteuuoiyuu, pur driaavtįta 'oj, tabfinMnl» kad ir jiems bui neĮįMmĮM«tawwwmtawi"tatata»M^^ ritaitataĮtaitataigSKtata

i*.
r*-

•’i

■■ i t

kuti prirašė, prie kuopos dekimts 
narių. Vytis V.- Pikulius. ir. vy
tis B. Saunoras stojasi jaunimo 
vadais ir kuopos pirm. T, Paluikfe 
rūpiuos kad kuoap gyvuotų ir štai 
sykiu su pavasariu, Roehestefįo 
kolionijos dailiausios gėles žiedus 
pradėjo žydėti, kuri tai yra jau
nimas po Lietuvos vyčių vėliava.

. * Koresp.

i . ' i *

[ Pavapi jos ayetahiėj .įvyko kom 
; cettos^ T^d, gegužio. Parengė p, 
M/ čižauskienė su savo mokinėtos. 
Itoikiai atliko visos inerginos sa- 
vo 'dahioles iš ko reikia tik pasL 
gerėti. Ctorbį. Clžauskienė dau^ 
padėję savo pajėgų ir energijos 

; dailės, srityje, " Jį užsipelno gra
žios pagarbos, kaip mokytoja teip 
ir joH mokinės, o Žmonių buvo nė* 
možiu, k

No. 52 “Darb i įlinko” išBaltb 
inorčs • korespondencijoj * * Ašara ’ * 
rašo vienus pajuokdamas, o kitus 
apgailestaudamas, tai būna ir 
taip, bot kas-link o, a. ^etro Y u*<> nuvaliau

•H*

NORTMAOam MAM

Atlikęs prakalbas Tormgtonė, 
Coniū, antru atveju atsibūtojo jau 
pas gerb. kUn.zVasį, IVestfieldmi, 
Mass. Mat,. sutarta buvo pada
ryti . prakalbas Nottliamptono ir 
Pittsficldo. Atvykęs ’ sužinojau, 
kad tą pačią dieną,, (2—V—1923) 
lig ant juoko,, AVestfieldmi be ma
nęs pasižadėjo atvykti dar pora 

;“ubag(į” iŠ Lietuvos: ctoitlninkas- 
. šaulys Žemaiti^ ir '“ Tautos Foto 
do” įgaliotinis kun. Bumša. Rods, 

■ kun. Bumša neatvyko,, ūkam Va* 
sys, palikęs p. Žemaitį prakalbau- 
ti Wvstfiolde, Jgtobojė vietos drau- 

’gijų, pasiėmė mane savo automo
biliu pavėžinti. | Northftmptnn, 
Ma^s. čionai gauta didelė miesto 

'svetainė (ačiū miesto valdybai, 
Vaa į dovanai). Prakalbų paklausyti ir

5

i

n

KLAIPĖDOS SUKTUMO 
PAVEIKSLAI,

Lietuvos Šaulių Atetatah 
A< Žemaitis roflys - kruta* 
niuose paveiksluose lietuviui 
si^kyiihi^ KMpSdoje ir hi< 
Rys prakalbas iioąe citatai5

Ctegita lSd.,

; »* 16”J,
'u XT r: sutartį M, X to

Liet Kaulių etsiovo 
sns: A. ŽEMAITIS, 98 
Rmv(Room 1108)New York . |
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N. A. KATALIKŲ ATIDAI.
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Įima ir uesmwgUin»i 
—pranyksta. Bu. 
pirmu ^nyptolefimu 
reumatiko skaus. 
mo, nervus, kratam 
čto»n®uralgljo»,kwm 

**x A • kinanvio ir rioMntv
Uq į -kruvįv ttvvnų 
'Ategtfor tuoja.ua nu-

J^BipirkitO šito, givlbi-- 
go ir patikėtino žoi-

Tlkriusfo

A? 'X

V 
Gegužes 10 

., .Geguže 26 
...Birželio 2 

Birželio 6 
.Birželio 11

PARSIDUODA štoras-grocerne. Biz
nis išdirbtas per 15 mėtį. Lietuviui 
gyvenamo! vietoj. Važiuosim Lietuvon 
ir greit noriu parduoti. Kaina pigi. A<1? 
resas: A. JASELIUNAS, 299 D St., So. • 
Boston, Mass. Tel. So. B. 1385—J. b 

(15)

1* •

'i

GUNARO
Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 

per Liverpoolį •
Ant nauji], didelių, patogių, greitų alte- 
, ’ jum deginamu laivų: 
LAC0NIA ...........I....Gegužės .12 
SCYTHIA Gegužės 26

TAIPGI IŠ NEW YORKO
Personaliai vedamg ekskursija į LIE- - . 
TUVA ir-kitas Baltį jos valstybė, kas 9 
UTARNINKAS, ant vieno Iš trijų db Į I 
džiausiu jūrių milžinų, su persėdimu 
tiesint nuo laivo ant laivo Soutliaptone r 
MAURETANIA AQUITANIA

BERENGARIA
Pasioldaųt LIETUVA l 9 dienas. 

Dėlei infoi'mačijų kreipkitės prie arti
miausių agentų arba prie - •• 

. THI3 CUNARD *STEAjM SHIP
. : COMPANY LISIITED 

126 Statė Street, r

inyninio linimento ir jūoml ižtrin- 
kitp-BkaudamM vieta?. Tlknusiė 
Piiin-Expellwl* turi mti«ų INKARO 
vaiabąienkli Viri kltt yra pa- 
mjg»d»iojimed«. Kaina 35c, ir70*. 
ayUekoie arba ii .

r. AD. R1CHTKA & CO.. ' 
104-114 SraA 4tk St, Šnairu N* K

“TURTO NORMA”
Knygutė yra didelio for- 

, | mato (5x10) 68 pusi., popie-.
* . REmALINGA MOTERIS prie na- ros viršeliais.' 
mų ruošos. Lengvas'darbus Ir ant vi- ■ • . ■ *., . . . - . .
sftdos. Valgis Ir kųmbarys. Atslšau- Kama tiktai 4x>. centai, 
kitę s] neduĮdieiiį nuo 9 iki 12 ryte ar*Į A o?o*iTf*o*mč 
ba vakare nuo 5—9 ant . sekančio ad- pkgeiltams nUieiu-Ziama ttU/o. 
reso: 12 Loring St., So., Boston, Mass. Reikalaukite pas:;

' ——■—— ■ (12) “dĄBBININKAS^’
PARS10U0BA NAMAS 3Stf B’waii> boston uau. 
PARSIDUODA septynių famllijų nli-l 

mas labai geroje vietoje 75 Intervale 
Sį., Montello, Mass. Pardavimo prie
žastis ta, jog savininkas, gyvendamas 
ant fanuos, negali atsakančiai prižiū
rėti namo, fles. jam perdaug durim. 
Namas neša gerų randų, nes kambaruti Į 
visada būna užimti. Norintieji plutes-i 
iiių žinių krefpkitesr laišku arba ypa- 

Miškai šiuo antrašu: ANT STONKUS, ' 
P. O. Box 62, Brookville, Mass. Tel. . 
3281—AV.Brockton. ’’ (26) ‘

PRANEŠIMAS

EKPRESS PATARNAVIMAS 
Į EUROPĄ ;

Regulkriai 1A- 
pltiukimai kuš 
suimtų. Laivui iš

plaukia iš Pier 3 
• fr 4, Hoboken, Di

deli greiti laivai. 
Geras valgis, erd-, 

P vųs kambariai, pu* 
\ . daryš jwų kejid- 

'nę Sviv/ Valstijų 
r laivais paranlflau- 

si ų..
1VASIHNGTON......... 
roosevelt.
AMERICA ...
FILLMORE ...... .... 
HARDING,,.............
ARTHUR...........,. .Birželio 16 

kUtuslt infarmaclįiį anie kalnas 
------------------- itt-Įaiktį--------------- '— 

U nite d. Statės Line s
45 Broadtfay New York City 

• , VcHeįai
U. S. SHIPPING BOARD

...I ■ -.J ....... —......   ..

PAKALĖ ALGAS,

■Bostono majoras Curloy 
■ pasirašė išlaidą budžetą iš 
$36,05Ą728. Dėl šito biudže
to patvirtinimo daugelis vai- 
(liniuką gauna algą pakeli- 

Tną. . Gaisrininką viršinin
kas metines Algos vietoj $5?- 
.000 gaus $5,S00. Mažesnie
ji valdininkai ir-gi gaus al- 
gii pakėlimą, i.

ATSIŠAUKITE.

Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, pranešu jums, kad tie, 
kurie esat Alytaus apskričio 
Seiriją parapijos, tai jeigu 
noUt,kadašjiisg'iminesup- 

įkyčiąu, atsišaukite laiš- 
Mis, nes aš išvažiuoju į Lie
tuvą 2d gegužio ant laivo 
Roosęvelt. Sugrįšiu rug
pjūčio mėnesį.

• . B. Ajaiisktis, 
58 Lincoln St,

Brigliton, "Mass.

Visi taie. gavo knygas 
buvo '' labai patenkinti ir 
džiaugusi jomis.

Po susirinkimo įsirašė 
naujos uar?*s. Per agitato
rę MarijonaVestfieldienę, į- 
siraše Ona. Kulponiene į 
gkaitliii metiniu nariu užsi
mokėdama $2,00.

Kaizmiera Vaiciūniuliė į- 
raše. savo sesutę, Alen$ Vai- 
čiuniul^ Lietuvoj e, į amži
nas nares^/iižmokedama ^35.- 
* Vardan Kazina/eto

Draugijos Kaune tariu šir
dingą ačiū naujoms narėms 
už parėmimą katalikiškos 
spaudos. * #

A.

Sekretore- K. A.

Fe
’Į

i

, f
/ /

Nedelioj, birželio 3-čia 
dįeną bus statomas u Grafas 
Kaimiečio Bernu.” Labai 
puikus if juokingas veika
lai Nors vieną kartą ir bu
vo lošiamas, bet daug neat- 
silankiusiūiiį apgailestauja, 
tadgi dar kartą atkartojame 
šį . patį,, pasitikėdami- kad 
niekas neapleis šį kartą ii* 
kurie ateis visi juoką turės 
pikiai iki soties. A

Tai-gi draugijoms ir ren
gėjams-patariama kad ant 

: tos nedėlios nieko nerengtą, 
bet visi ant Šio vąkar/j atsi
lankytą,

- - rKomi^ijete

. Iš Detroit, Mich.
15. Savickiene A., 9249 Cardoni 

Avė. ’ ,
16t E^lerienS A, 413 Kinkson St 

Chester, Pa.
17. Jankūnas Stasys, 315 Wash- 

ington Street, p. tVachington 
Wtse. -k

18. Aiidrltnias Juozas, 2657 Onta- 
.rio St,, Philadelphia, Pa.

19. šliaupas, 323’ Ėaured Avė,, 
Philadelphia, Pa. '

20. JoAildenč Jieva, 4543 S. Wood 
St, .Chiėago, Ijl.

Iš Hartford, Conn.
21. Kležiutė Agnietė, 272 Rali St.
22. Jakštiene Rozalija.
23. ^ędvąraa Petras, 24 Gi;UąJ$d
24. Nakueilienė Petronėlė.
2'5. Tamošiūnas P.
20, Griušiene Aleksandra.
27. Geraitienę Marijona, Babeck
- St. ‘ Z

28, Lenkauskas Pranas, 17 Scy- 
mour St.

.29. Kubilienė Veronika,12 'Shef- 
field St.

* Visi eia .paskelbti nariai, mel
džiami kttogreieiausiai atsiliepti ir 
prausti savo pastovius ir tikrus 
adresus. '.Dėlei netikrų adresų 
grįždamos knygos Kaunan, nepa
tenkina narių ir šv; Kazimiero 
draugijai padaro daug nereikalin-. 
gų išlaidų ir darbo. I I

- Nąriai permainų savo paduotus 
adresus tuoj privalo apieHtai pra- ' 

’nešti Šv, Kaz. Draugijar Kaune. 
34 D Vilniaus g-ve. .

Čia išvardinti nariai savo ądre- 
meldžiįvsiųsti:

. Rev. T. Raščiukas, 
260 E. Main St, 

Amsterdam, N. Y.

CORMOTE
Grindims

«

Geriausias

T f 
t* t . i

DR. R. J. GORMAH 
reUMAUSKASI 

D1ITIITAB

706 MaUBL, Montillo, Mm 
IKmptt Bro*d 8LJ 

SM. Mraekto^ 6113- W.

Tat 8o. Bo«ton 24S8

DR. J. C. LANDŽIUS
LIBTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo MtriM ehrrmHįkas Ilgo i 

! tyru,* \mstera/ir vaikų. J^šato^-/ 
nupja kraujų,BpjaudaIu«, Šlapumą/ 
lr-Tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laižkato kitur gyvenan
tiems Adresu*:

606 BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS. 

|| (Kampa* G St. ir Brdadvay^ 
Į VALANDOS ? 9-11, ^-4, 7—9

L

9

W'Vį 4

Balandžio 22' ė., tuoj po A. L. 
R.. K. Fed. skyrhj. suvažiavimo į- 
■vyko susuunkimas komisijas, kuri 
ruoš siu metų išvažiavimą 19 d.' 
rugp jūčio, * Latvrence ’o V Palango
je. ’ ’ Komisijos nariai' sekanti: J. 
Crlinockis, So. Boston, M. Gabys, 
P. Jaskelevičius iš Latvrc-nee, Y. 
Kudirka iš Noryoocl, M.’Kamau- 
dulis, P. Virmauskis, iš Montello, 
Ben. Jakutis, J. Červokas iš Cam- 
brklgc ir -J;A. Kriviutū.

Viršminėta komisija- išsirinko 
valdybų iš-sekančių: pirm. Ben.

' Jakutis, rašt. J. A. Kriviute, Id- 
sierius J. Glineckis.

Nutarė

Turto M&m&. Uosis. Kaina. * ,4^
Mūsą'Keliai. Krupavičius... .251 >
Mgfonantas, Dr, Pietaris 2 ’ Į<&

Visas šias knygas galite gauti*
“D A R B IXIN K A S” |

366 Broadway, So. Boston, 'Mass Lt* J

X. ■ ... ■ — X,

|| SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY |
Kaipo South Bostone Agentas

100 pą Grynam Paintui| 
geHB\A 

dstono žmones apie nepaprastą? naudingu- &

Gegužio d.| 
įV_MesK^^iosu^itaiV su prityrusiu dirbtuvės atstovu Y 

Į . kad jis būtą mūsą krautuvėje ir parodytą.

4100 NUOŠ.
Monarėh Painia,

REIKALINGA MERGINA
Mokdptl vartoti “typmvrlter” mašinėlę, JL
.dirbti firmos klesos ofiso darbų, At- Y Pure Zinc
sakančios sųlygos; užmokestis gera;
darbas ant visados (permanant). . At- JL _. ._v_. , ,’
siSaukdamos rnšykite angliškai, pa- t ~^--Lros IsCurbyStes.
.reikšdamos: (1) kiek metų amžiaus, w
tžiKMiSlž SS t ATSINEŠKITE jūsų painto uždavinius- 4

« tw,"gg! K X ■ MES JUOS'SŲTVARKVSIME.
angliškos galite vidutiniai! vaitoti. L. A. $
?. O. Don 3059, Boston, Mns& 
REIKALINGAS ' X

VARGQNININKAS X.
šv.. Juozapo par. Alalianoy City, Pa. &

Apie sąlygas, kreipkitės į ICUjJ I*. čĖS*Į JL
NA, 614 W. Sialmnoy Avė.-, Mnliaiioy t 
City, Pa.- .. > (19) '

REIKALAUJA . X . .

Fatolmey Tustrument Corporation, Wa-
tertmyn,. X-Y. -reikalauja :̂ prityrnsiuk t t - * * 4 * * ♦ . ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
Kilisherių ir kitokių darbininkų prie] • i (T I UITA IffiHklIiVI ......... .............-—-r- ---------------- ----------------------->-
tlypodermiųue adatų išdlrblmo. Gera 
alga, darbas nuolatinis. Kelionės lėšos 
apmokamos. Atsišaukite greit pas 
“Darbininką,” 366 Broadvvay, Ho. Bos-į 
ton/JMass.

CORMOTE
French Polish

dėlz 1 ♦Automobilių. Grindžiu dabininjas
’■ . *"' . - ♦».

Pianų ir Rakandu ’ ♦>
T
T
<♦

-■?

t •t
T -1
Y
T ❖

|. Tel. So. Boston 821 ■
LOTUVYS DANTISTAS iĮ DR. M, V. CASPER I

(KASPARAVIČIUS)’ I
Laikinai perkeis ofisą* P°Ko. a 

42S Bboadvvay, So. Bostok, Mam. ■ 
OfisoValandos: ■

| Ntto 10 iki 12:80 ryte Ir naci 1:10 9 
iki 6 ir nuo 6 .‘80 iki 9 v, vak. 9 • 

Ofisai uždarytas subato* vakarai! 9 *
Ir nędėllomlB. A9 1

♦* ilVIf Ala' smaS'U3 pirkiniams maišelis ir puse.paintes
OĮimli puodelis Juodo Sereen Enamelio.

ATMINK TĄ DIENĄ! ATMINK LAIKĄ!

SO. BOSTON HARDWARE CO.
. X KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai.

317 BROADWAY

Aleksandras Patembergas 
. nusipliko drapaną krautuvę 

8.77 .Camybridgė St., Cąm- 
.bridge, Mass. -

Užlaikau visokį tavorą: 
vyrišką ir moterišką drabii- 
žią ir dėl vaiką nuo. didžiau
sio, iki mažiausio. Gerbia
mieji - lietuviai,- malonėldte 

■ paremti savąjį kaipo savo' 
'' .tautos narį ir duokite progos 

> - lavintis biznyje, kad sugrį
žus į Liettiva iš mūsą ame- 
rikonu tarpo būtą kodau- 
giąusiai pramonininką ir 
neduoti progos užimti visą
biznį Lietuvoje svetimtau 
eiams, o-ypatingai žydams, 
kurie išsilavinę, mūsą žmo
nes apgaudinėja.

- Tai-gi nepamirškite savo
jo. Nuoširdžiai kviečiu lan
kytis į mano krautuvę, kur 
galėsite gauti viską pigiau. 
Nepamirškite.

• Alelisandrcis Pcitemiergaš] 
877 Cambridge St.,. • 1

CanHiridge, MassJ Katare pakviesti • kalbėtojus: 
---------------- gerb. kun. TTrbaiiaviciij, A. L. R.

■ pranešimas'■ •’k Pei ęert«i
____ _ • . dj, buvusi pirm, tėvą Viriumųski ir

So. Bostono Lietuviu Ūkė- te^ Jur{J. . _ . .
są Klubas savo susirmlame, daillinbte. , /
.gegužio o ck, nutarė praneš- Apgarsinimus apsiėmė parūpiu- 

• ti So. Bostono.k lietuviams, ti J. Glineckis. .
kad kurie pastaruoju laiku Spaudos komisijon pateko: J. 
buvo vietos valkatą kokiuj Crlineekis ir J. A.. Kiiyiute.
būdu nuskriausti,, sumušti, Lawrence’o skyrius apsiėmė su- 
ar kokiu kitu būdu įžeisti J T oV-

- , _ k < - ’l Susigulkime dalyvavo tęvas Vir-
atsąsauktą. Klubo susirm-L^^^^ impis užbaigoje atkalbs- 

•kimai būna kas pirmas . ne-h0 maidą per pirm. Ben. Jakutį 
deldienis, 2 vai. po pietą Lie- ’ j, A. Kriviute, Rašt.
tuvią Salėje, E St., So. Bos- - ■ ...... ... . ... ' ''
tone. Ten pat ateiti ir su TUO J ATSILIEPKITE,
visais skundais. — —v..

Eatviftskaii. Svarini Šv« Kazimiero Draugi- 
jos nariams Amerikoje. Sekau- 

... eių narių knygos sugrįžo į Kau*
, ' PRANEŠIMAS. ■ ną: ' ‘ k
i • • —— / Iš Brooklyn, N. Y.
D. L. Kun. Keistučio DlvL L Malakauskas, 3G8 Wnut St. 

ja rangia dideliausį išvažia- 2. Kulikauskiene O., 810 ,E 
vimą gegužio 30 d i Oakland , Kiney St. . 1
©rovė Parfeij. ' (Nuosavas A Italus totams, 207 Etai 
jiarkas)-. Tatai yra P^ow 4 ,g^;w G 1B3 Nw 

visi jau pradėti rengtis. ,

i. VYCiIU N. A. APSKRI
ČIO KUOPŲ DOMEI.

I. • ‘
L. Vyčią N.-A. 'Apskričio

metinis suvažiavimas įvyks 
gegužės 27 d., 1923 m. 1-mą 
•vai/po pietą Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėj, 94 
Bradford St., Lawrence, 
Mass.

Pageidaujama kad visos 
kuopos prisiąstą savo atsto
vus, nes šiame suvažiavime 
bus svarbią dalyką .aptarti.

Ona Sidaravičiiite,
' Raštininkė.

GERBIAMIEMS
VARGONININKAMS

Tik ką išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai... Kaina Adeno 
laksto 6 centai. Imant-1'00 
parduodama už 5 dol.

“DARBININKAS” 
366 Broadway, • •

S o. Boston, Mass.

Tel. Main 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 IVasIiington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M.

Oyvenlmo itieta
10 Winthrop Street, East Boston 

Tel. Bust Boston 152—J.
*%

[ o<z>o^=z^o<==>o.o<±>o<>«sz:>oo<cz^tt<zz>oo<z^o<z^>oo<=^o«===M)0<:±>C(><zz>^o<------------ ---------------------- --- ---- ----- ----
7

J. MAG DONELL, M. D. 
baltom susikalbėti ir HstuvUkaf, 

Ofiso Valandos: 
Rytate iki 9 vaL Po pietų nwo I—f.

Vakarais nuo 8 iki 9, 
6M Broadvray, So. Bostos.

16 Metų South Bostone . įu

DR, H. S .STONE |
AKIŲ SPECIALISTAS . | 

■09b W. BROADWAY |
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki T v. vafc B

Tel. So. Boston 270’

-«*<.

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

boston, susą

PIRMININKAS t- Vincas Zalecka*, 
81 Mercer St, So. Boston, Masa, 

V-ICE-PIRM. Antanas Pastolis, 
148 Bowea St, SO. Boston, Mase, 

PROT. RAšT. — Antanas Macejunns, 
450«E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juoz. V-lukeviČius, 
169 W. 6-tii St, So. Boston, Masa, 

KASIERIUS ’— Andrius Zatieckas, 
807 B? 9-th St, So. Boston,, Ma«s. 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granite St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirma nedėi- 
lilėnj kiekvieno mėnesio po No. 894 
\Vashington St., Boston, Mass., 6-ta v. * 
vakare. Ateidami drauge ir nauju Ka’ 
du su savim atsiveskite prie musu Or
ios prirašyti. • “ .

Av.e,.
Š, Kalantaitė StefanijA, 366 Elm

. StršiBiNKiMAS ' r st. _ ' ■ . .
T VYKO " 6. Radzcvieicnę P., 175 New

» ", I Yprk Avė. >
v ■ į 7. Kušinieno Antanina, 24 Yita-i
SV. Kaząmero Draugijos <■ - . ...

Kaune (katalikiškos spau4 g. Mštijošaitis Augustinas, 297 
’dos praplatiniino draugijos)! 6*tli st 
susirinkimas buvo pętąyčiosĮ ą Sereika, 24 Jaeltsoh St.^ . 
vakare gegužio 11-tą po pa4^ Juozas, fl4 Wivick St. 
waldų, tortinėje svetiūnė-11-1W N“hn'9 

i0’ v/ . * \ . 12. StenhtUenš it, 67 Elm St' -
Didis skaičius nariu atsi-h3. Vahuskienf, OOVartiek St 

lankė ir daug knygą prisiąs-[ U. Knimicnas, 04 Warwick Kt.
' ■ ' ' - •• L '' -

APSIDRAUSKITE
permanei

Esu vienos iš didžiausių . Ap- 
draudos kompanijų JOHN HAK. 
COOK Mutual LIFE INSŪR- 
KNOE CO. Agentu. . Todėl, kam 
rūpvapšaugoti savo ir savo šeimy
nos likimas .ir gerovė, tas. toapsi- 
,draudžia per mane toje kompani- 
»oje: Pastaruoju laiku esu toje 

; kompanijoje . apdraudęs ; gerb. 
Kun. Pr. Juškaitį, Catnbndgeiaiis 
lietnyių klebonų,. Pr. Gudų, ° Dar
bininko0 redaktorių, A, Asmens- 
kų, Lietrivių Rakandų Krautuvės 
vedėjų ir daug kitų visuomenei ži
nomų veikėjų ir biznierių,

Taigi j^igu biznieriai ir-profesi- 
jonalai tiki apdraudę turėt, kodėl 
darbininkams sis svarbus dalykas 
atidėliotiApie apdraudų sm. 
teikiu teisingiausias žinias. Atei- 
kite pas maną arba duokite, žinių 
aš pas jus ateisiu.

JVąZAS'K.NAVJAU8,
Agentas /r.LDS-1 kp.i narys,

63 Telefraįh St., B. Beitas, Mmi.

DRAUOIJU ATYDAI!
T)lY’Tli'lTVP^®^av^» Kukardų^ visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

rJ UJA vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų, 
ar čampaių, .pazymeKiie ir jūsų cir-ies varau, » 

STROPAS CO.« 90-92 Ferry St. Newark,*N. <1.į
Reikalaudami. Katalogo ar Sampalę, pažymėkite ir jusę dr-tes vardą,

> LINIJA 9Bro.dv«y,» NevIž.kJnfS' 

LIETUVĄ
PER 
A UEPOJIL

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR " 
•JAZ TIESIU KELIU

Lietuviai važiuojanti i L’Illavą npler> 
'Lf kla lenkų juosti) (koridorų). Visa trečia kte 
< sa'padalinta į kambarius ant 2-jų, 4.rlų ir 8-nlų 
: lovų- ■ ,

SPceijaliais Kalėdų ■ I^taukimiaU
S,E, POLONIA.-<,,, J...Gegužės 23 
S. S. LITUANIA,,.it...Bnželio 13 
I§ New Yorko. ir Bostono į Hamburgą. ?103.50 
į Pliusų $106.110/1 Llbavų Kr Mėmei! 107.- 

Iš Bostono i New Yorkų per Vali Rlvėr Linijų. 
Kreipkitės orte vietinių agentų.

i a=s> l KELIONE *•

Z
Boston, Mą®&.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS ' 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. 'MielriiklenS, pirmininku
44 Cedar St., Hartford, Conn.

O. LabickienS, vice-pirminlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn,

P. Labickienė, iždininke,
‘44 Madlson i St., Hartford, Conn; 

.Marijona Katkauskaite, fin, raštininke,
•16 Atlantič St., Hartford, Conn, 

R. Pundzieng, prot. raštininku
19 Walcott St, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna kaa 
antra nedSldienl kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėje.

sv, kazimieeo s. k. drūtos 
SOUTH BOSTON.MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

c

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expell«rio 
pagalbos,' Skau»ma» greitiii apįja-

4

•i

T-

J

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima 
i Be jas tneš «eflai«ne džiaugtis 
ginVftimttK augti pasisekimuoššt j
Kada mes sergame^ tai musų 
Svarbiausia,dalyku yra gauti ge
ras iv suinumis. Rautav«st kuris 

. žino, kokiais 'keliate sugražinti 
,nmm<sveII:atUv ' *
AŠ gydau naujas tatiigi It užsl- , 
genėjusius ligas per daug metų 
Ir tasai manė Ilgas •prafctlkavU 
mas išmokino nmite pagydyti li
gas ir šugrųlntl mimo pacientams 

gerų sveikatų labai trumpu laiku, 
lėngvlimsiuis budais iv pigiais, 

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT.

I Mnno olteus turi visus įtaisymui, kokių tik gydymui reikalinga, Tat*' 
gi nepaisant kaip sunki ilgu* Ir kaip .ilgai sergi, ir kaip daug sykių bu- 
-vai nepusteekhne atgavime’ sveikatos, A8 pasltenges parodyti Jums, 
kų uš galių padaryti, jeigu, Jus man pavesltę save gydytis: gydau 
Šimtus kilų ilgų ir galiu Jus pastatyti imt. naujo tako, kuris Jus ves • 

H p6e lSgijlau^sxulkatos, kukhm esate Vertine.-
)■ Jf«Mo Gydymo Kalno# i’m Kabai jBemoa fr Lcnpvk
■ A3 JtehiMt jfofcmfo Ui Patarimus.

DR. MORONEY
220 TREM0NT STREET, BOSTON, MASS-

Priežate Majratic Teatrų*
Oflio vai. t 9 ryt. Iki 8 vak. kvdlan—Nedėlloaa 10 ryt, iki 1 Y.

PIRMININKAS — VI. PftUlftUStaJt,
90 B Street,'So, Boston, Mu*. 

VICE-PiBAL — T. Jarušn,
440 E. 6-th St., So. Boston, Mua. 

PBOT. KAST. — A. Janušonis,
1426 Cohimbla Itd., S. Boston, Mas*. 

FIN. RAŠT. — K, Kiškis,
428 & 8-t& St., So. Boston, Mara. 

IŽDININKAS — U žvagiais, ų
111 Borvėn St, So. Boston, M** 

TVARKDARIS — P. Lattčka, .
- ’ m>3 B. Fttth Sh, So. Boston. Mara, 
DRAUGIJOS miražas reikale —

388 Broadway, So, Bestom. Man*. 
Draugija mero SustrlnklffiUB įniko 2-r< 
nedMfllenJ kiekvieno mėnesio 1-mt vai. 
po pietį, parapijos 4S& a
Seventli S t, So. Itoston, Mass.
».r-,-K... ________ ______ * . ■ '■■■-.  - • - - ■ -  . —

«V. 30im E V. BĮ. PASSEPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS L, Petrausko, 
m Gnld SU So. Bo^n, Mma

VICE-PIRM. — Kntys Ambroaaa,
492 E- 1-tk SU So. Bustom 

PROT, RAB’R — Julius Savickas,
111 Romon gt, Šo. Boston, Mh^ 

FIN. RAŠTININKAS J. AvtgMM
in iv. 5-th st., so. Bostt©, Mm 

eASIERIUS « A* NMdmnnšfc
. 8$5 & Broadvray, S. Bostėn, Mm 

MARŠALKA Įtikto.
-V lVlnfield SU Sa Boston, Mm 

Draugija laiku susirinkimu* k*« trečlt 
nedMai«M klekrieno »kn*m ><* vtL 
po tr. Fwtm parapijos 
*. Sąranti 8U Ikntk Bratou Mm

■y

tuoja.ua
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