
PopfteMus PIUSIX sako!

“Kiekvieno kataliko yra 
šyenta priederme paremti 
katalikiška ją spaudu ir ją. 
knoplaciausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užrun- 
kesnio.”

ANTRADIENIS, KOVO 24 D., 1925. 
=-=-------------------------------r~'~

Meta®* .............................................UJO
Uirobety tr Boatona ■tilrttnW*e 

metam* .. ...................................... |&SQ. <

"DarbininkaB” >
366 Bro«dway, So. Boston, Ma*. 1

TeL South Boston 820.

No. 33. Metai X Kainu 4 centai

Gausi ir greita pagelba nute-Darbininku Karas Žinios iš Lietuvos-

riotam kraštui
GREITA PAGELBA.

Į nukertėjusias nuo tornado
vaisi:j;i> y, i.-kubė.jo pagelba iŠ į
įvairiii bi;.- ii; įvairiai- liūdai-. ’
Gabentu ir;lūkimai-, ntitomobi- Į
liais. t rok: oriaivais mais-
tas. šėtros dralmžiai. vaistai.
daktarai, musės.

Pinigų per tris di.-nas >;mu-
kuolą virš s ; .1.!! A )I Ii

SU;: liiiiū itieis į Amur:-
icos Uorijų i<;:’:po virua nicži;;-
m šios šfili ■s nelaimiu.

Netrukus vi-< sužeistieji ir
benamiai b nvo visi aprū])inti.

Kol ką.- t ikre < žuvusiųjų
skaičius v: ;: So?. .-;;žel-tų.jn
2.939. Xor .- SUŽeislioji ir benil-
mini gavo gnoitą pagelba, bet
epidemija: nmižbėtra už akiu.
Tarp sužeistųjų ap-ireiškė gan-
grena ir gi■eitai plečiasi. Yrą
baimės, ka d .ji išsiplėtos ir ap-
im> did--:i iielpImingiiji: skai-
'•i’u

Illinois ir Indianos valstijose
baisom 3<’< na d i<tino pot viniai.
Kai \Vaba.- ■ ii ūpe išsiliejo ant
krantų. ta niikentūju.ris Grif-
fin’o.ųijustas tapo iš trijų pusiu
atkirstas ; uo pasaulio. O tas
miestas, yr; su žeme sulygintas.
Jei vanduo dar kils, lai vienin-
tūlis dabai iiuosas kelias į tą
nuteriotą p tiesta Ims apsemtas.

Kai p ra c ’:;riška< tornado pa-
raitą s-mi ; praūžė, tai nnken-
tėjusios v: <■ - p;-..-:š;ii-:kė p.r-
mosies ]i;:a ■.00- tą pat dieną.
Iš kitą m iv -tų traukiniais ir ki
tokiais b':. nis mumina prasiėjo
pribūti tik ketverge rytą. Bir
iniausia or ia i v lai ir traukiniai
pribuvo t ('i:i”ago<. š'. I.oui-
ir liKlimm’ O.

Išlik;;-' į: s rėdo- vakare ir
vi-ą na,<‘. ■ ir r r. vesi v.-ik ’/:■■-
ni, iešk • m'.: -avųjų s;;žei.-tu
arba už:: ' gritivė-iuose. ar-
ba g.-:m r
vėsii>.

BtU!:',:;.’ ’ iik” r r i” l'.'.OOta
Kiek ’ ■ iž'agmi:; nuostolių

padaryt;;. aro“ nebus ap-
skaičr.m’;:. -nėiama.
kad t'; n;:r hm- apie $U.-
OOO.hū/i. \n'i";i"/los kompani-
jos pr v'č-'o *vHnėįimus ir
sš p r \ P 1 ‘ miic;rbm< truks ke
lotą mčne- ti :k; aprokuos nuos-
to'r”-. Y -pčjy"a. kad ap-
dra'i;<ie- k c"..t'.ar. i."- padengs?
75 t'U- O < * ' b U.

Koi ma<rarišims tornado bu-
vo. vai::” a suręsti iš to. kad
■- r ;. būdami 500 pėdų
lt ' a it'", ž, mūs judėjimą :r
tri" ■'> d" Yta L • į * *?■* ‘t

k.-t vo’.’2-r> kan*i-
iii.ri darbuotojai be

p-rėiūnn. Valdžia padarj ŠEŠTOS SUKAKTUVĖS, 

patvarkymą, kad jei tokiem< 1 
pavyks per kordoną pereiti, tai ; 
bas pastatyti prie duobių ka-1 
rimo ar kitokio darbo. į

Vienas iš žymiausių daiktų 
buvo tai telegrafistų pasidarba
vimas. Telegrafistai po torna
do airėjo veikti be sustojimo | 
per U valandas. Jie atliko še- ' 
t;.- sykius daugiau darbo, negu

Jie laikėsi :
kol buvo nau- Į New Orleans, La. — Susikū- 
:s kitų miestų ■ lė du paštiniu traukiniu. Žuvo 

ivk-toj 13 žmonių.

Rymas. — Fašistai minėjo 
šeštas savo viešpatavimo su
kaktuves. Buvo dideli paroda- 
vimai. kur dalyvavo apie 20,- 
0(H) fašistų. Premieras Musso- 
lini sakė prakalbą entuziastin
gai miniai.

į NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO.

darbo tol. 
atvykusiais 
nosuoti.

Lenkai gavo per

nosį
LENKAI P ALIU O SAVO 

LIETUVOS 3 KAREIVIUS
Lictuvos užsienių reikalų mi- 

nisteris pranešė T. Sąjungai, 
kad lenkai pahnosovo tris lie
tuvių kareivius, paimtus ne
laisvėn ties širvintais, kuomet 
lietuviai utHoškė atakuojan
čius lenkus. Dėlto, tas inci
dentas užbaigtas.

Incidentas užbaigtas pasidė- 
kojant T. Sąjungos tarybos pre
zidentui ‘ •
Anglijos 
Tė t oriui.

Be to, 
mieras Herriot įspėjęs čia vie
šėjusi lenkų užsienių reikalų 
ministerį Skrzynskį, kad Len
kija apsižiūrėtų, ką ji daro.

Kaip žinoma, lenkai kovo 16 
d. vakare be jokios priežasties 

__  užpuolė lietuvių pasienio sargy- 
Geneva. — Sukelti nauji gin- bą ties Širvintai.-, paėmė ne- 

a Len- laisvėn 3 lietuvių kareivius ir 
grasino užimti visą distriktą.

Kaunas, kovo mėn. 20 d. — 
Tautę Sąjungos Taryba, iš
klausiusi kovo mėn. 14 d. Lie
tuvos Atstovo paaiškinimų dėl 
lenkų mažumes skundų, priėmė 
rezoliuciją, kurioj dėkojama 
Lietuvos Vyriausybei už smul
ki;;: sutelktas žinias, pavesda
ma supažindinti reporterius su 
pri.-tatyta medžiaga, ir kurioj 
nutariama patogiu laiku pain
formuoti Tarybos narius dėl iš- 
k. i to klausimo. Tuomi skaito
si .'./baigta byla.

Austau Chamherlain, 
ižsienių reikalu sek-

Darbininkai kariauja viso
mis pusėmis; jų armija kasdien 
auga ir stiprėja. Kur tik akį 
meti iš ten išvysti atplaukiant 
darbininkų pulkus, šitie pul
kai eina ne savo brolių plėšti 
ir žudyti — bet jų spėkų tvir
tinti, vienybės auginti ir švie
sesnio gyvenimo namo statyti.

Susipratę lietuviai katalikai 
darbininkai kariauja už geres
ni rytojų ne bomba, ne revoliu
cija, ne kerštu ir pagieža — 
bet susipratimu, meile ir vie
nybe.

Vaisius vienybės Ir didžiau
sios galybės skelbiu žemiau:

Cleveland, Ohio: 1. P. Pie- 
eiaitis, A. Gailusis, 3. .J. Mont
vila, 4. P. Višniauskas 5. Jo
nas Bėlža, 6. J. Josevičienė, 7.
A. Kasparas. 8. J. Kazlauskas,
9. Ig. Liutkus, 10. P. Mačiuliu- 
tė, 11. P. Mikalči.us, 12. J. Vil
kaitis. 13. K. Banionis, 14. J. ___r.......... .......... ... ........ .......
X enelovas. jšta pradžia: 1. Ig. Dvelkus, 2.

Ck-velandas vis arčiau ir ar-j J. Lekavičius. 3. J. Puidokas, 
čiau prie pirmos vietos ir sei- 4. T. Rėmus.
mo laimėjimo — jau tik septy- į 
niais nariais turi mažiau
Montellą.

Montello naujieji kariauto
jai: 1. S. Kašėta* 2. J. Kūrins-Į C. Brooklyn. •— S, Koraiša. 
kas, 3. O. Stankgiiė. 4.-0. S tau- Šioji kolonija per ilgą laiką bu- 
kienė, 5. V. Kalpokas. 6. J. Si- vo ramutė, bet dabar, su prie, 
monavičia, 7. J. Audilaitū, 8, šaky p. Spaičiu ir Baniušaus-
B. Mieškinis. 9. P. Rimkus, 10. ku, pradeda žengti pirmyn ir
■T. šležiutė. žada kovoti su kito:?, dviem

Montellas da vis tebesilaiko, Brooklyno kolonijor..
savo pozicijoj — stovi pirmoje New Yorkas nevveda juda, 
vietoje. Vienok Clevelandas bet kai jau pradeda ridėti —

Geriausias amatas — gerti.

Semeliškės (Traku apskr.). 
riekur gal taip žmonės nege
ra, kaip čia. Jomarkais ir 
■voniomis dienomis pilni trak-

nienė, 2. J. Biekša. 3. J. Jan
kūnas, 4. J. Penkūnas, 5. K. 
Podžiulis. 6. Ig. PaviJis, 7. A. 
Morkus, 8. J. Trinskiinas, 9. 
B. šidlas, 10. 
D. Bražinskas
13. J. Skubąs. 'traukia, paskutinį centą žydui

Tai tik pradžia E'gabetliie- palieka.
vių darbuotės, o jie kai sukrus, j O skundžiasi 
tai ir žemę pajudįs. viskas brangu.

Newarkas — New Jarsės vai- Yra ir ji pigi.’. 
stijos milžinas, jis stoja darban 
ir žada laimėti dovaną, štai 
jų nau jasai štabas:!. A. Jan
kauskas, 2. A. Baltutis. 3. X’. 
Andriuškevič-ia, 1. A.Dudiičiu- 
tė, 5. K. Karaliūtė. G. J. Ka- 
napka, 7. X”. Paliulis, S. J. Ke- 
venas, 9. A. St ra virsiąs, 10. 
M. Jurkienė, 11. X’. Šilanskas, 
12. X'. Matuseričierė. 13. K. 
Dačkienė, 14. A. X’?.>iliauskas.

Patersonas. Mažiulė koloni
ja, užuita visokių ro;i: žadėto
jų — atveria akis ir pradeda 
spiestis po L. D. K. S. vėliava.

. Kitkkas, 11. [šventomis dienomis pilni trak
• Puzinas, Į įjūriai žmonių ir “valstybinę*

ūži Tie pradedo su reiaugeliu, 
■bet gali sušildyti ir Atvarką su 
Elizabethu.

Elta.

LENKŲ ULTIMATUMAS 
LIETUVAI—BURBULAS

ienos Lietuvos

nėra pinigų
• valstybinės "

Tankiai ir degtinės pritrūks

Juk tai didžiausias apsileidi
mas. Velyk ką gero nupirktam, 
i)cr kelis sekmadieniu.- paken- 
tęs. Juk gėrimas ir sveikatai 
’r kišenini kenkia.

Laikas susiprasti!

Smarkiai apvogė.

Pajesys (Kalno apskr., Gar
liavos vaisė.), šiame kaime 
vis tebesiaučia vagiliavimas. 
Sausio mėn. viduryje apvogė 
šio kaimo neturtingą ūkininką 
Mortūną. Vagių naktį įlįsta į 
bulvinę, kur Mortūno buvo vis
kas sudėta, ir išnešta riša, kas 
rasta: riebalai, lašiniai, drabu
žiai ir kit. Ir štai šiam sergan
čiam su vaikais žmogeliui 
(žmona mirus) nepaliko nei 
kua_apsidengtg nei .kas paval
gyti. Vietos valsčiaus milici
jai Į tai reiktų kreipti ypatin
gą dėmesį.

buvo smarkiai aplaužytas ir iki 
šiam laikui vis dar nesutaiky
tas. šiemet vienam ūkininkui 
važiuojant j>er lą tiltą, arklys 
nusilaužė abidvi kojas. Arklys 
reikėjo pribaigti.

Smuklės sąmata, gaisrai.

Semeliškės. T raku apskr. 
1925 m. buvo smarkiai varžo
masi dėl valstybinės degtinės 
monopolių steigimo: turime jau 
2. bet norima atidaryti dar vie
nas. ■ Tur būt, pavyks. Yra, 
be to. 2 alinės. Įstatymo tai
syklių daug kur nesilaikoma. 
Monopoliuose imama už degti
nę po 2 litus už .Į ir 5.50 litus 
3 ket. litro, o už atneštą tuščią 
butelį mokama .} — 25c. už 3 
ket. litro — 40 centų.

“Sargybos*’ nėra. Priešal- 
koholinių plakatų taip pat ne
matyti.

X’asario m. valsčiaus taryba 
svarstė 1925 metams sąmatą. 
Balansas 15,177 litų. Tiltams 
taisyti paskirta... 300 litų,. 8 
mokyklų ūkio reikalams po 84 
litus, už mokyklos butą ir mo
kytojui kambario samdymą po 
120 litų metams. ..

Buvo kitados paskelbtas įsa- 
kyiųas, kad kiekvienas namą' 
savininkai tūrėtų gaisrinį "kriti
ką ir kitų priemonių.

Sausio mėn. ištiko gaisras 
Semeliškių miestelyj, užsidegė 
žydų bendruomenės namas. At
vykę piliečiai vargais negalais, 
suieškojo 4 kriūkus. Sudegė 
namas ir jo nuomininko sta
liaus įrankiai, pagamintų mo
kykloms baldų apie už 1000 li
tui. Tasai įsakymas buvo taip 
senai paskelbtas, kad. lau spėtą 
jis ir užmiršti.

Suaugusiųjų nariai.

Anykščiai. Anykščiuose prie 
pradžios mokyklos įsteigti su
augusiems kursai. Kursus lan
ko apie 40 asmenų. Dėstomi 
yra šie dalykai: lietuvių kalba, 
aritmetika, gamtos mokslas, is
torija,' geografija ir k. d. Pa
mokas dėsto vidurinės ir pra
džios mokyklų mokytojai: Gū
žys Jurgis, Petronis Vincas. 
Puodžiūnas Jonas, šulga Pra
nas ir Veteikys Paulius.

• New Yorkas neveda juda, 
Vienok Clevelandas bet kai jau pradeda ridėti — 

jau pradeda jam lipti-ant knl- tai visi turi eiti Į ša!:. Va jo 
pirmieji nauji nariai:!. K. Bu
kaitis, 2. J. BartaŠi".-. 3. T 
Daugėla, 4. A. Budais.

BalLmore yra nuoLliansias 
lietuvių kamputis; plaunamas 
visokių priešų, bet katalikų 
darbininkų niekas negali įveik
ti ■— jie žengia drąsiar.^iai pir
myn. štai jų'kareiviai: 1. P. 
Stankūnas, 2. P. Leikus, 3. M. 
Damukaitienė, 4. U. Pautienė. 
5. V. Frankienė. 6. J. Drausu-

uų. Žiūrėsime kuris kuri pri- ] 
spaus.

Bostonas rr-.gi nesnaudžia — 1 
dirba iš visų pajėgų ir rengia
si būti pergalėtoju kitų kuopų 
Štai jo nanijeji nariai: 1. M. 
Alšauskienė. 2. S. Beržinskie- < 
nė. 3. M. Gudukienė. 4. O. Lau- ■ 
kaitė, 5. J. Mot iešką, 6. V. Pi- ) 
šina. j

Bostono kuopa yra viena iš 
stipriausiųjų rėmėjų finansi- i 
niai: pernai nusipirko už $200 
sūrų, o dabar paklojo $100 dol 
naujųjų raidžių; ji ką dirba — 
tai vis de] visos organizacijos. : 
Tokiu būdu, galima tikėti, kad 
ji daug ką padarys ir šiame va
juje.

Pirma turėtu būti ir nariais 
pirmoje vietoje.

Worcesteris tūlam laikui bu
vo truputį apsileidęs, bet da
bar kyla ir rengiasi supliekti 
visus. Va jo naujieji nariai: 1. 
M. Bakšiutė, 2. S. Jankauskas, 
3. J. Morkūnas. 4. J. Pranske- 
vičins, 5. K. Kulišauskas. 6. A 
Pauliukonis, 7. Al. Pauliukonis, 
8. P. Palevičius.

Tokiu būdu, matosi. Worces- 
teria žengia pirmyn gana drą
siai; jo žengimas gali būti la
bai skaudžiu smūgiu toms kuo
poms, kurios mano laimėti 
•Centro skirtą dovaną. Reikia 
žinoti ką XVoreesteris gali.

Lawrence’as vejasi paskui 
AVoreesterį, jis labai Worees- 
terrui nenorėtų pasiduoti. Šiuo 
kartu jo narių neperdaugiausia, 
tik du: K. AtkoČiūnae ir S. 
Cim balas. Bet po misijų, ku
rios dabar laikomos Lavrrenee. 
jie žada parodyti Woreestoriui 
savo spėkas. Lankiame.

NXW YORKO PADANG1.
u* ’-Mdžiai p»raitJkApM| įy 95 ELijtoth, M. J. 6tai &ela 

kribpa tojų narių: 1. & Križo-

patsai Franci jos pre-

Valdiškas malūnas.

Lietuvos turtai
AUDRA PARLAMENTE.

LIETUVOJ TURTAI
Paryžius. — Francijos pre-

.•atralinio Statistikos Biu- m’oras Herriot kalbėjo parla-(
ro žiniomis. Lietuvos turtas. mcnte apie valdžios nusistaty

mą Bažnyčiai. šis smarkiai
be Klaipėdos Ki ašto, apytik- Francijos kardinolu ir
rių apskaičiavimu siekia: 

Žt mė 4,753.500 hektarų — 
2.047.500,000 litų.

Miškai 872.206 hektarų — 
2.616.000,000 litų.

Kitas nekilnojamas ir kil- 
e.jamas turtas — 2.000.000.- 

OriO litų.
Gyvailiai: stamb. 1.734.000 

šu. smulk. 2.963.000 št.-l,- 
OOUGOO.OOO litų.

šeimy-1 Pramonė 5.896 Įmonių —

s‘>»-ir n V'-;,<•* :r vis’ snzC'i.-- 
ū--v9 lironinė-c ir bena- 

Pėtnyčioj pra>i- 
dė:o laidojimo- užmuštąją ir 
i<'š‘<n: mn- pasimetusiu 
n:;. LnMo.iimn: nei ištolo ne-609.000.000 litų. 
:;ž‘'4m kunigu ir pa.-torių. Tai Transportas 1.601 kil. —

rni žn.onė< ant greitųjų su- |(«).000.000 litų.
renzUmr smrmnoniias. paskai- 
tvd.'ivo iš šventraščio, sukalbė
davo potarius ;r užkasdavo.

Nbueriotosios įuostos žmonės 
jautė, kad tūkstančiai žioplių, 
įspūdžiu ieškotojų, perėjūnų at
vyk* subatoj ir nedelioj. Tai

Viso 8.66-1.100,000 litą ar
teliam gyventojui 1.270.2

Lietu vos Pa ui unt iny b 7 
Amerikoje

nuteriotoji "juosta iš abiejų pu-ašingtonas, 
kirairiais ir nuleis-11925 m. kW) mėn. 19 d.

vyskupų manifestą, kur smer
kiama valdžia už skriaudimą 
katalikų. Premjeras. sakė, kad 
jis pritariąs katakombų kri
kščionijai. bet priešingas ban
kininkų krikščionybei. Per jo 
prakalbą katalikų ir laisvama
niu atstovai — taip Įsikarščia
vo. kad ėmė kumščiuotis ir ki
lo tokios muštynės, kokių retai 
tėra buvę Francijos parlamen
te. Vienam atstovui buvo liep
ta išeiti iš salės. Jis Beklausė 
ir šaukė premierui atšauk. Ta
da jam uždėta didžiausia; baus
mė, kokią tik nustatyti galima. 
Jis pašalintas penkiolikai po
sėdžių dalyvauti ir nemokėti 
mėnesio algos. Jei uždrausta
me laike pasirodytų parlamen
te, tai trims dienoms kalėjimo 
gaus.

Gnln galo po triukšmų ir 
toūštynią 327 atstovai baltavo

Baltimoriečiai judinsi iš sa
vo kampo — jie žada gera i su
šildyti Chestcri ir Phridelphią. 
Matysime.

Racina, Wis.r 1. A. Bujanau- 
skienė. 2. O. Sukėlime. 3. J. 
Urbužienė, 4. P. Bazevėčius.

Detroit, Mielu. 72 kuopa: K. 
Lukoševičius ir V. Nedori s. Ši 
kuopa yra herojus Detroite ir 
didelė kariautoja visoje organi
zacijoje. Tūlam laikui ji buvo 
sustojus, bet dabar vėl stoja 
darban ir žada parodyti savo 
galybę.

Somerville, Mass. V. Lepeš- 
ka.

Brighton, Mass., F. Raude
li ūnas.

Dayton, Ohio — J. Slakis.
New Philadelphią Pa. — J. 

Mikionis.
Daugelis dirba, bet ia yra ir 

tokių, kurie miega. Taigi ša
lin' snūduriavimas i! Visi gy
vesniu darban!

Vajau vedėjas.

SUSTREIKAVO SMURTU- 
VIŲ DARBINIFLAI.

Graikijos spaustuvių darbi
ninkai sustreikavo ir nei vienas 
laikraštis neišeina. Tie sustrei
kavo,. norėdami parauti gele-

Semeliškės. Semeliškių mie
stely yrą valdiškas vandens 
malūnas, kuris dabar yra išnuo- 
muotas. 19’24 metais pasklido 
žinių, kad malūnas būsiąs par
duodamas. Pasikėlė daug kas 
jį pirkti. Bet gandai apie par
davimą tuoj nutilo. Tik pati 
nuomininkė kalba, būk. jai nu
važiavus i Kauną, nutarimas 
buvęs atmainytas ir malūnas 
nebūsiąs parduodamas ir šiais 
metais. Malūną nuomininkė 
neremontuoja, ir jis tik stovi. 
Gal jis visai sugriūt. netaiso
mas.

Susidūrė automobilis su 
vežimu.

Pažaislis (Kauno apskr.)Va
sario 20 d. apie 7 vai. vak. Pa- 
žaislio k. ūkininkas Vrncas 
Mockevičius draugo su savo 
žmomi važiavo iš Kauno, iš 
Rumšiškių važiavo automobiliu 
du valdininkai. Petrošiūnų k. 
ties kryžkele arkliai nepamatę 
automobilio švie>ą ir išgirdę 
signalą, pasibaidė ir metėsi 
skersai k<J.ią. AutomobilĖiva
žiuodamas vidutiniu greitumu, 
užlėkė ant vežimo. Automobi
lio sudužo mašina, o ūkininko 
vežimas. Žmonės liko sveiki.

Sudegė.

Semeliškiai. Musteikio k. 
vasario 12 d. 10 vai. nakties ki
lo gaisras.

Sudegė 4 ūkininkų namai. 
Gaisras kilo neatsargiai vaik
ščiojant apie šiaudus su ugni
mi.

Namai neąpdrausti. ir ūki
ninkams bus valgo atstatant 
trobesius.

Gaisro mėta mokytojas J. K. 
apdegino sau tiesiąją ranką.

želigovskininkas kalėjime.

Vilnius. 25. II. Čia suimtas 
ir pasodintas į Lukiškių kalėji
mą buvęs X’i)niaus lenkų teat
ru direktorius Markievič. Su
imtasis kaltinamas neteisėtai 
ątleidinėjęs iŠ kariuomenės 
naujokus. Markievič yra gar
sios Želigovskio smurtininką 
divizijos dalyvis.

Nesirūpiną tiltu.

SemeUlfirių vab&UB. Pastre-
Žiakelią-jnstreiknvttliiB dirbi- vių k. yra tiltas per Strevą. 
ninku*. ‘ . e . 1994 metąis iitikw|r tudmi,

Menininką ekskursija 
Latvijon.

Rygort atvyko Lietuvos mimo 
mokyklos aukštesnių skyrią 
auklėtinių ekskursija su daili
ninkais A. Varnu ir Galdiku 
priešaky. Ekskursijoj daly
vauja 22 asmens. Ekskursijos 
liksiąs — susipažinti su Utvią 
menu, muziejais ir meno ■&> 
kykla.

("Lietuva”)
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DARBININKU VADO 
ATSILANKYMAS

i

i-

Kovo 21 d. Bostone lanke- ; 
si William Green, Amerikos i 
Darbo Federacijos preziden
tas. Jis kalbėjo Haiuardo j 
universiteto Union salėj ir 
tėijagi turėjo pasikalbėjimų < 
su laikraščių reporteriais. Ji
sai pareiškė, kad dabar A- ( 
merike esą daugiau bedarbių. . 
negu Vokietijoj, Francijoj, 
arba Anglijoj. Sakė, kad A- 
męrike proporcijonaliai esu 
Ūėk bedarbių, kiek ii- Austri
joj. Tečiau iš to nusiminti 
nesą ko. Netolimoje ateity
je.padėtis pagerėsianti, nes 
bizniai eina geryn.

Savo kalboje prezidentas 
Green griežtai stovėjo už 
upionizma ir kolektyves de
rybas. Į Fordo nusistatymą 
darbininkams jis abejutiškai 

'pažvelgė. Jis įleužsiminė a- 
pi'e\Fordo dirbtuvėse atlygi- 
njjnąį bet sake, kad Fordo 
tvarka, daranti iš darbininkų 
alžfor&anųs. Šiaip preziden- 
tasaGleen sake, kad darbiniu- 
kų.ir darbdavių interesai nė
ra—nesutaikomi. J ei kon
fliktai kįla, tai tik tada, ka
da viena puse nepaiso teisių 
kitos pusės. Didžiausias šal
tinis nesusipratimų, sakė 
prez.,Green, yra ne algomis Į 
nepasitenkinimas, bet nelei
dimas darbininkams organi-1 
zuotis ir vesti derybas per> 
savo išrinktus atstovus. Kuri 
ta teisė yra pripažinta, tai 
nesusipratimų 'ir streikli 
skaičius sumažinamas iki mi
nimumo. Gi kur darbinin
kai-tos teises neturi, tai ten 
dagininkuose kila maišto 
dvasia, papriešinimo ūpas ir 
streiko galimybė padidėja. 
Kad būtų sutarimas tarp 
darbdavių ir darbininkui tai 
reikia, kad nei viena puse nc- 
vadovautūsi kerštu, neapy
kanta. pasalingumu. A i etoj 
karingo, priešginingo nusi
statymo. kaip seniau kad bu
vo reikia, draugingumo, pa
reigų atlikimo jausmo ir at
virumo. šitas yra. sakė 
prez. Green. naujas unioniz- 
mo nusistatymas ir jis tąi nu
sistatymą! skelbsiąs. Jis ži
nąs, kad šitoks jo naujas nu
sistatymas sutiksiąs tam tik
roje kapitalistų dalyje ir 
teipgi darbininkų dalyje sti
priausią pasipriešinimą. To 
isanksto jis laukiąs ir tai 
esąs naturališkas apsireiški 
maš.

Kapitalistai, kurie tam 
pęiesinasi. yra tie. kurie ne- 
jįripąžįsta unijų, kurie sakoj 

pramonine nuosavybė y j 
raaukščiau visko. Jie tebsi- 
ląuto nuomonės, kad jie po- 
rtaį. o darbininkai jų tarnai.

pIŠ darbininkų, kurie prie-

šhisis imu j am nusistatymui, 
yra tie, sake Green, kurie 
tvirtina, kad tas yra alginė 
vergija. Jie skelbia klesų ka
rų ir klesų neapykanta. Jie 
priešingi šitam socijaliam 
surėdymui, vadindami j į ka
pitalizmu ir kad šis surėdy
mas turįs būt išgriautas ir 
pakeistas proletariška val
džia.

Toliau pažymėtina yra prez. 
Green nuomonė apie gaisri
ninkų ir policistų streiką. 
Jis sako, kad vargu gali būt 
toks atsitikimas, kada gais
rininkų ir policistų streikas 
gali būt pateisintas. Visuo- 
menės opinija jau čia tiek 
stipri ir tų darbininkų padė
tis nėra tokia bloga, kad at
sirastų reikalas policistanis 
bei gaisrininkams streikuo-

Tokias tai mintis išreiškė 
prez. Green Harvardo uni
versiteto salėj. Gerai atsi-. 
mename, kad nabašninkas 
Gompers rėmė Bostono poli
cistų streikų. Iš to išeitų, 
kad prez. Green yra “ atža
garei viškesni s” už nabašnin- 
ką Gompersa.

Apie policistų, gaisrinin
kų. daktarų, nursių nepasi
tenkinimų labai retai tesigir
di. Jie daug maž patenkin
ti. Mums rodos, kad jų su- 
streikavimo mažai tereikia 
'bijoti. Jei jau ir ištiktų, 
,kur policistų, gaisrininkų ar 
Įnursių didis nepasitenkini
mas. ir negalėjimas susitar
ti. tai mūsų nuomone nėra 
reikalo griebtis streiko. An
tai paštininkai buvo aiškiai 
nepatenkinti. Bet liko prie 
darbo ir varėsi už algų pakė
limų. Daug sykių tas jiems 
nepavyko, bet galų gale at-

“PROGRESO” ŽIEDAI

Laisvamaniui ir soeijalistii 
laikraščiai “progreso" prie
šakyje stovėdami nuobirai 
puošiasi ‘ ‘ progresiviškais" 
žiedais. Kartais jie pasiro
do ir už pati progresą pro- 
gresiviškesniais. Lenkų bur- 
dingbosis “Keleivis” “pro- 
gresiviškos" medžiagos ūni<" 
skolintis ir iš lenkų laikraš
čių.

Tos išminties “Keleivis" 
pasiėmė iŠ lenkų laikraščio 
“Ameryka-Fcho." Ten ei
nančios diskusijos klausimu : 
“Ar Reikalingas Tikėji
mas?" Paduodama argu
mentai kodėl tikėjimas nerei
kalingas ir net kenksmingas. 
Pirmo lenko argumentas 
prieš tikėjimą yra tas. kad 
popiežius gyvenąs Ryme ir 
jis ne lenkas o svetimtautis. 
To lenko nuomone popiežium 
reikėtų skirti Pilsudskį.

Antras lenkas sako, kad j 
nei Pilsudskis popiežium ne- i 
tiktig nes ir jį išrinkus bū
tų nedėmokratinga.

Trečias lenkas jau kitaip 
argumen^k)jav Girdi katali

kų Bažnyčia negerai auklė
janti. Girdi vaikai dar ne 
metuose, silpnučiai, verčia
mi prie darbo, nes kunigu pa
rašytas receptas į dangti sa
kąs: dirbk ir melskis. Gir
di iš sakyklų kunigai šaukia, 
kad tėvai muštų vaikus, nes 
rykštė, tai Dvasia Šventa. Ir 
tikintieji mušą ir net primu
ša vaikus, pats rašytojas bu
vęs tėvo primuštas o jo mo
tina sunkiai dirbdama ir 
nuolatos save badu marinda
ma negalėjus vaikų gerai iš
auklėti.

Galop paduodamai farmer- 
kos mintis. Girdi žiemą, jei 
neapsaugosi bulvių, tai Die
vas nuo šalčių jų neišgelbės • 
vasarų trūkstant lietaus dar
žovėms malda nepagelbėsi, o 
reikia! daržoves laistyti.

Tai visi “baisieji’’ argu
mentai už tai, kad tikėjimas 
nereikalingas ir žalingas.

Čiai tu kledėjimų atpasako
jome tam, kad parodyti mi- 
zernumą dvasinio bagažo tu, 
kurie augštinat save progresi- 
viškuniu, mokslingumu.

Tas. kas viršuje Baižny- 
čiai prikišamai, tai kaip sykis 
tų Bažnyčia draudžia. Vai
kus, ypač be reikalo, plakti 
nepakeliamu darbu varginti, 
save badu marinti, kad net 
pareigų nebūtų gailiniai atlik
ti. Bažnyčia ne tik neliepia, 
o griežtai, po nuodėme, drau 
džia. Melstis, kaid šaltoje 
vietoje žiemą bulvės nesušal
tų ir neiti jų apkloti kuo 
nors, būtų Dievo gundymas 
ir taip daryti būtų nuodėmė.

Tame pat “Keleivio“ nu
meryje. iš kurio viršuje pa
duotas gudrybes atpasakojo
me dar yra straipsnelis ant- 
galviu: “Kaip aš tapau be
dieviu ?' ’ Pasak autorių bu
vo taip: “užsirašiau “Kelei
vį. ’ ’ kuri skaitant man galu
tinai atsidarė akis, ir dabar 
aš esu laisvas nuo ■visokiu 
‘velnių’ir 4dievų."

Tai mat Kolumbas. Ko
pernikas, Nevvtonas. Pasteu- 
ras ir šimtai kitų moksla^y- 
riii negalėjo ir negali pasi- 
liuosuoti nuo tikybinių prie
tarų. o bemoksliai “keleivi- 
ninkai" be jokio vargo apsi
dirbo.

Laisvamanių rašiniai apie 
tikybos nereikalingumą pa
našūs yra i sekančią caro lai
kui rusų studentų dainą: 
“durak Kopėrnik što trudil- 
sia. što b dokazat" kruženje 
zemli. Lutšc b on nupilsią, 
togda by vsio zaki-užilos’.""

Lietuviškai tas reiškia: 
Kopernikas buvo dumas.kad 
darbavos, kad Įrodyti, kad 
žeme sukasi. A'erčiau jis bū
ni prisikūręs, tada jam vis
kas būt ėmę suktis.

Iii W!Įf L-jįjlirogjįg^gsggsseH 
senų Į^,ot$ri§kę Oną Andrukai- tėjas. Bet galų gale turėjau

' * ' r rapk.os turėjusi žal- -nusileisti, nes jaunuolis pradė-
maišelį. Iš nuovargio at- jo pasakoti, jog jausis negerai

ŠVENTŲJŲ METŲKEUOHeS
įspūdžiai.

(Tęsinys)
MIŠIOS ANT LAIVO.

Trečiadienis, Vasario 18 d.— 
Auštant garlaivis svyravo iš 
vieno šono į kitę. Jaučiausi, pa
silsėjęs. Apie pusę šeštos nusi
skubinau draugiškojon šokių 
salėm. Čia maldininkai iki vė
lyba.! nakčiai žaidė, šoko, dai- 
nar«o ir linksmai šnekučiavo. 
Dabar, kada galėtų atėję pasi- 
iielsti ir išklausyti šv. mišių, 
beveik visi miega. Tik kun. J. 
B.Condon radau minkštoj sė
dynėj bemedituojanti. Kaip 
greitas žmogus prie linksmy
bių, o toks vangus prie maldos, 
-pamąsčiau sau. Gal vėliau

Pasisveikinę su kun. atsida
rėme dėžę, kurią jau buvo atne
šu tarnas, ir pradėjome ruošti 
altorių mišioms.

— Tėve. aš patarnausiu 
Tau įstos mišioms. Laivas šliti
niuoja; reikės prilaikyti kieli- 
k;i: po mišių pabūsi mano tar
naičių.

— O, žinoma, — atsakė kuni
ge tyliu balsu.
— Gal turi degtukų žvakėms

— Neturiu.
Jani besirengiant aš išėjau 

iAoti vieno degtuko. Ir vieno 
kuisiu ii- kito — ar neturi deg- 
Ali., bet visur tas pats atsa- 
irmos. “no.“ Nemandagus 
asakymas sukėlė mano širdy
je abejojimą.
— Turi, tik nenori duoti. — 

pamaniau sau. Kaip tik žmo
gus be tikėjimo tai ir be šir
dies. Nieko neprisiprašysi be

fcędžhis nebegalinti toliau eiti. ; 
(pad jinai sustabdžius savo au
tomobilį ir pasiūlius savo pa- 
tamavipią. Išsyk Ona nenorė
jusį jokiu būdu- priimti patar
navimą. Dėkojus ir tvirtinus, 
jog ji pareisianti. Dar labiau 
pągailo jai senelės ir ji klausus, 
Rpdėl nenori kad aš pavėžičia 
namon. Tada pasakius, dėlto 
kad lietuvė...

— Nedaro jokio skirtumo. Aš 
vistiek išvažiavusi pasivažinė
ti. Sėskis, sena moteriškė!

Įlipus į “buplobil” (ji taip 
automobilį vadinanti).

— O, kaip aš buvau nuste
binta, kada įėjau i jos kamba
rėlį! — tęsė Elzbieta Leonar- 
daitė. — Švarutis; sienos apka
bintos šventųjų paveikslais; 
puikus! Vyras jos miręs. Duk
teris taip-gi.

— Kas tavo užlaiko.' — klau
siau nustebus.

— Galiu dirbti, užsidirbu.
• Vienur laiptus numazgoju. ki

tur baltinius išskalbiu; Dievas
■ maitina, tarus senutė.

— Kiek turi metų?
— Jau virš 90.

; — Klausyk, senele; aš pasi-
- rūpinsiu, kad tau miestas pa

dėtų.
— O, ne, ne!
— Kodėl?
— Dėlto kad aš lietuvė! Pa

ti užsidirbsiu.
— Da norėjau pavesti ją se

serų globai, bet pamėgusi >avo 
kambarėlį ir dėlto kad lietuvė, 
nesutiko.

— Ketvirti metai ją lankau. 
Ji mane vadina moteriškė iš 
Dorcliesterio.

Bet keista, tokia dievota mo
terėlė, o neina kasdien prie šv. 
Komunijos. Sakanti syki ai
du Į metus gana. Jos tėvai ne
ėję tanp dažnai.

— O kaip ji norėjusi matyti 
Įšventinant kun. F. Strakaus- 
ką! Ji pažįstanti jį nuo pat kū
dikystės.

— Kun. F. Strakauska.- yra 
geras mano draugas, — per
traukiau jos kalbą.

— Šitaip! Džiaugiuosi apie 
tai sužinojus! Jis sykį miėięs 
su Švenčiausiu, bet ji pamiršus 
pavalgė ir išėjo. O kaip ji grau
dinosi, kada sužinooj. kad kun. 
F. Strakauskas nerado jos na
mie!

— Dabar kun. Strakauskas 
ant manęs supyko.

— Nepyksta. Ona. kun. ne
pyksta. Kitų sykį nepamiršk.

Prieš išvažiuosiant norėjau 
kad kun. Strakauskas pridabo
tų jų. Reikėjo palikimo nors 
kokį raštelį parašyti, bet tele
fono knygoj jokiu būdu nera
dau numerio.
nežinojau, gi bažnyčios vardo 
surašė neradau.

Daug kitų man įdomių ialy- 
kų pripasakojo, bet skaityto
jams gal būti nuobodūs. ■> man 
ir laiko blokuoja surašymui.

Pietūs.

Artinosi pietūs. Nors apie 
600 mailių nuo sausžemio. liet 
burna buvo išdžiūvus. Tad ei
nu išgerti lionkutę “ginger 
ale‘; ir sutinku jaunuolį Dai
nes.

— Eikime, tėve. pasi\aik- 
ščioti. kviečia vaikinas.

— Gerai. — atsakiau. •- bot 
užeikim išgerti po bonkų “gin- 
ger ale.’’ kaž kodėl liurna ori- 
kartus.

Kada reikėjo mokėti 30c.. su
siginčijome. Ir jis nori mokėti 
ir aš pasiskubinau kaipo kvie-

jei neduosiu jam progos pamo
kėti. Negaliu daleisti tos min
ties kad kunigas dėl jo pinigus 
leistų.

Laike pietų buvo karštos agi
tacijos sudaryti komitetus pro- 
gramams ir “teamus” žais
lams. Kvietė visus susirinkti 
salėn pusiau ketvirtos. Girdė
jau daug laisvanorių padavę 
savo vardus, bet visą popietį 
aš praleidau prie knygos.

Vakaras buvo skaitstus. Dan
gus nubertas žvaigždėmis. Vė
jas lig apsistojo pūtęs, tad lai
vas ramiai plaukė tolyn... Lai
krodi pavaręs 35*minutėmis ir 
pasivedęs Nekaltai Pradėtosios 
globai it tas kūdikis lopšely] 
sūpuojamas mamytės rūpestin
ga ranka, užmigau.

Kun. M. P.U Juras

(Bus daugiau)

n 
i 
f
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J. Sullivan iš Lawrence’o.

— Malonu pasitikti, Mrs. 
Sullivan.

Ir nei nepajutau, kaip mano 
draugas nuėjo tolyn. Trumpo
je kalboje daug dalykų užkliu- 
dėrne.

— Nepaprasta kelionė. Ne
sitikėta proga, tarė Mrs. M. 
Sullivan.

— Tikrai. Man nei nesap
nuota.. .

— Giliukingas.. .
— Taip, — atsakiau, — kle

bono dėka.
— Lietuviai turėsite puikią 

bažnyčių. Kiek jon yra Įdėta 
pinigų?

Neturėdamas atsakymo, pri
dėjau žodi spėjimo ir išsisuki
nėjimo nuo melagystės.

— Manau arti šimto penkias
dešimts tūkstančių dolerių.

— Ar daug da reikės?
— Priklausys nuo vidaus 

grožio. Manau apie 30 tūks
tančių.

— Tai lietuviai duosnūs žmo
nės.
— A e visi, — atsakiau drugiai.

— Kaip da tvirtai laikosi 
skizmatai ant Gardner Street?

— Kovoja su Kristaus baž
nyčia iš paskutiniųjų. Žmone- 
liai geresnės valios grįžta prie 
mūsų; bedieviams-soeialistams 
įgrista negudrus kovai būdas, 
tad nūnai žymiai smunka jų ga
lybė ir išrodo kad trumpoje 
ateityje tikintieji susilies su ka

talikais, o bedieviai atsiskirs.
— Ar jie visame pamėgdžio

ja (imitate) katalikams?
— Taip, atsakiau, visame.
— Keista (funnyj kad žmo

nės taip lengvai pasiduoda pri- 
gaulystei...

Nemaloni man buvo kalba; 
ypač, kad atsakymai į klausi-1 
mus nei kiek neteikė garbės 
lietuviams. Nusidžiaugiau, ka
da atėjus Mr> Sullivan ’o pavar
de moteriškė pertraukė mūsų 
kalbų.

L ž valandėlės atsiprašęs nu
ėjau skaityklon brevijoriaus 
kalbėti. Radau tris kunigus 
besimeldžiančius. Laiks nuo 
laiko atėjo r daugiaus skaityk
lon. bet niekas neišdrįso tylos 
sudrumsti.

Tikėjimas aukštyn.

Pasimeldus reikėjo eiti gie
doti maldininkų imno, bet kaž
kodėl nuėjęs atsisėdau savo sė
dynėm Netrukus atėjo Elzbie
ta Leonard iš Jamaica Plain. 
5 ardų jos žinojau iš parašo pri
kabinto prie sėdynės, mat kiek
vienas maldininkas turėjo pasi- 
mokėti $4.00 už sėdynę, jei no
rėjo lauke pasigerėti banguo
jančia jūra, ir tarnas (steward) 
prisegdavo kortelę su pavarde.

Man ant laimės pasitaiko tu
rėti sėdynę viduryje laivo po 
Kardindo kambario langu. Tad 
po mano kaire stovėjo 4 sėdy
nės su parašu — Cardinal. Gi 
iš dešinės — Leonard, Ricbard 
ir t. t.

— Iki šiol, ačiū Dievui, ne
blogų turime orų. Tamstos ne
su matęs ant palubės. Kaip 
jauties? — -užklausiau maldi
ninke?.

— Šiandien, ačiū, geriau jau
čiuosi. Naktį laikėme pravėrę 
langų. Bet vilnis kaip davė į 
langų, ne tik kad išgązdino. bet 
visos turėjome' “gerų pirtį.” 
Pašaukėm tarnaitę, o vandens 
kambaryje buvo gal pora kibi
ni.

Išsišnekus pasirodė, kad E. 
Leonard dirba Onos Sideravi- 
čiutės darbų. Apie lietuvius 
turi labai prakilnias mintis. 
Jos supratimu lietuviai esą gi
liai tikinti žmonės, nenorį nie
ko svetimo.

Su pasididžiaviihu atpasako
jo sekantį atsitikimą. Keturi 
metai atgal, važiavusi ant ka
pinių pasimelsti už savo įnamy- 
įės dūšią. Prie kapinių i’adusi

FEDERACIJOS
PRANEŠIMAS

A. L. R. K. Federacijos 
Centro Valdyba nutarė lik
viduoti 1924 m. Kultūros Va
jų, kuriam reikalui buvo: iš
siųsta išlaimėjimo knygutės 
visa eile veikėjam visose ko
lonijose. Išlaimėjimas bus 
laikomas gegužės 15 d. š. m. 
Čikagoje, po priežiūra likvi
dacijos komisijos kuri susi
deda iš: kun. Dr. Rėklaičio, 
kun. B. Bumšo ir ponios Vai
čiūnienės.

Federacija prašo visų tų 
kurie turi knygutes stengtis 
koplačiausia išparduoti lai
mėjimo bilietus ir pinigus 
kartu su knygelėm prisiųsti 
Federacijai prieš gegužės 15 
d. i ...... .

Centre dar yra knygučių 
kurios galima gauti rašant i 
Federacijos Sekretoriatą. 
2201 W. 22-nd Street, Cliica- 
go, III.

Vargais negalais gavau deg
ikli ir linksmas nusiskubinau 
i.iėgti žvakių.

Vei kielikas. nei knyga ant 
aloriaus neslidinėjo, bet pa- 
i’iam reikėjo gana tvirtai laiky- 
■>. kad nepabėgus nuo ai te
gaus.

Mišios tęsės nedaugiau kaip 
ro 20 minutų. Per mano mi
šias du vyrai priėjo prie konnv 
iiijos. Toli kampely) matės tris 
moterėlės, kurios išblyškę nei 
piane judintis.
bekalbant “Sveika Karalie- 

ė.. ." ir kun. J. J. Grabam, 
kuris globoja Haverliill’io Jie-' 
yrius, pasirodė.

— Patarnausiu ii- jo mišioms, 
k pajėgsiu. Ale Dievas padės.
Ir ištikro. galėjau da kažin- 

Ck tarnauti.
Po mišių išsiskubinau lau-. 

kn. Ir otskėdęs jūrių bango-' 
ilk >utaškyton kėdėn, pasinė
ms --vajonių bangose.

— Viešpatie, kas supras Ta
vo i šminti. meilę ir galybę. Ant 
žonės ir vandenų atnašauja 
Tau nekruviną kryžiaus aukų! 
Nedėkingi Tavo sutvėrimai vi- 
s-r Tave persekioja ir savo 
nuodėmėmis prie kryžiaus ka
lt. bot tu. Viešpatie, visur 
kartoji pamaldumo žodžius — 
"T(~ve. atleisi; jiems, nes neži
no La daro." Minios žmonių 
nuodėmėsna klampota. bet virš 
jiigalvų Dievo malone kybo, ir 
kiekvienas noris gyventi gali ja 
pasiekti. Gana sušukti: “Gel- 
kkie. Viešpatie, žūstame." ir 
Imatant dieviškosios pagel
ias ranka mus sulaiko. O iš Jo 
žak<lu trykštantis brangiausias 
kraujas mazgoja nusidėjėlio dė
mes. Perdaug Viešpatie nu-, 
mylėjai žmogų, perdaug.. .

T rirnito balsas kviečiantis 
maldininkus pusryčiauti, nu- 
trauke mano svajonių stygą.
Nezaliežninkai — pažeminimas 
Po pusryčiu išėjau su,kun, 

V. F. Dougherty pasivailiščio?- 
tiaplink laivą.
— Gerą rytą F. Juras, mel

džia susipažinti sui mano mote
riške, prabilo sėdynėje p-nas M.

B&lys S. M a (įlipąs, 
Federacijos Sekr.

PRANEŠIMAS
Pittsburgho ir Apielinkės 

Lituviams.
Šiuonii pranešam vi.-uome- 

nei. kad L. R. K. S. A. PMs- 
Klebono vardo : burgi'o apskritys rengia milži- 

nišką išvažiavimą “Lietuvių 
Diena" vadinamą, pirmu syk 
šioj apielinkėj. Liepos 4-tą 
dieną (Fourtli o f J ui y) Seserų 
Pranciškiečių farmoje su Įvai
riu programų. Prašome visų 
kolonijų nieko tą dieną nereng
ti. Pelnas skiriamas visuome
niniams reikalams, kaip tai se
serims ir kitiems.

L. R. K. S. A. Pittslnircji'o 
Apskričio Valdyba:

Pirm. — J. B. Tamkevičius

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — M. M. Kamandulis, 
20 Fasson St.. Montello. Mass.

Vice-Pirmininkas — .T. .Taroša, 
562 E. 6-th St.. So. Boston. Mass.

Raštininkas — J. V. Smiigis.
69 Clark St.. Cambridge 39. Mass. 

Iždininkas — V. .Takas.
55 Hatn-psheri St-. Cambridge 39. Mass.

X

L “DARBININKAS"
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

s 
f- Zapiškis, 1924 m., 

rugpjūčio 1 d.

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Pranešame kad jau turime atspauzdmę velykinių 
konvertų. Labai gražūs ir pigiai parduodame.

LIETUVIAI
Tvirti. nar>ūs vyrai, yra lietu- 
.Jie nebijo šiandien nieko [viai; 
Atsispirti turi vieko.
Tvirti, narsūs vyrai, yra lietu- 

[viai.
Visos tautos užpult bijo
Žino jėgų mūsų kalavijo.-
Tvirti, narsūs vyrai, yra lietu- 

[viai.

$i

''I ii



Kiekvienam darbinkui turfe-

Darbininką Kampelis
Mes turjipę savo tarpe tokiai 

geras mašiųąs, turėdami, tok}
tų būti svarbu tiek žinoti ’Ser^ pužiuųuų mokslo ir 

tos Jėgų, tūpdami tokius gerus 
susinėsimus, kad turime mes 
šiandiena milijonus žmonių 
kenčiančius badų ir skurdų? 
J uk su pagelba tų mašinų gali
me pavalgydyti ir aprėdyti 
daug didesnį ■skaitlių žmonių, 
negu šiandiena yra Amerikoje! 
Mes turime savo tarpe todei 
tuos milijonus skurdžių, kadan
gi yra du luomai žmonių. \ ie
nas luomas turi savo nuosavy
bėje tas mašinas ir. nieko ne
veikdamas, gyvena pertekliuje, 
o antras luomas, kuris sutveria 
tas mašinas ir tut> milziniskus 
produktus, gauna už tai tiktai 
skurilų gyvenimą, lokiu b ū - 
du tasai luomą', kuris turi sa
vo nuosavybėje tas masinas, 
taip pat turi >avo ranko.'e ir 
patį darbininką, kurio gyvastis 
prikluu'o nuo tii mašinų, nuo 

jėgo>. Kam priguli ma
tam priguli ir darbmin- 
Taigi dabai' jau yra aiš

ku jeigu mokyti vyrai pripažįs
ta. kad bėgyje ,'eptynerių me- 

pa.-’u i vi gu
dini. Tai- 
l.'. tai bi’o-

apk mašinas, nes šiandien mes 
gyvename, galima sakyti, am
žiuje mašinų. Šiintas metų at
gal, dar visi darbai buvo atlie
kami tokiu pat būdu, kaip ir 
keli tūkstančiai metų atgal, tai, 
yra ranka ir su mažesniais Įran
kiais, bet per paskutinį šimtų 
metu tapo išrasta daugiau ma
šinų, negu per visus pirmuti
nius amžius, paėmus krūvoj. O 
su išradimu mašinų, žinoma, 
užsibaigė ir amžius rankų dar
bo. Vietoje pavienio kurpio, 
kuris ]A‘i- dienų galėjo padirb
ti tiktai vieną porą kurpių, mes 
šiandien tur’mie milžiniškas
kurpių itirotuves. Kurioje vie
nas žmogus gali padaryti. >t’. 
pagelba mašinų, dvyliką karti] 
tiek kaip ge jų. Ir taip visose 
pramonė.' šakose išdirbima*; 
produktų su pagelba mašinų 
pasidaugino d-šimtariopai ar 
šimteriopai.

KAS
ldks. mr tobkohKW YOBKPOdūĮ -JĮ^yĮ'Įjžmįt JJ8 d. balandžio, pirmą subatą, 

APSKRIČIO KtK^FŲ po Velykų. Visi nariai yra pra-
DOMEI.

Jau praslinko pora savaičių lai
ko, kuriame buvo L. D. K. S. cen
tro vajaus prakalbos. Atsižvel
giant j visas aplinkybės, abelnai 
imant, pasekmės buvo neblogiau
sios. Pirmose kolonijose, C. Bi-ook- 
lyne, prakalbos susitrukdė. .nes 
apgarsinimai vėlai atėjo. Priežas
tis tame buvo: Apskričio Komisi
ja buvo pasiuntus j centrą marš
ruto tvarką, bet laiškas su prane
šimu žuvo. Taigi tokiu būdu ap
garsinimai brooklynieėiams atėjo 
penčiai. Bet perbėgus mintimis 

utilizacijų buvusiusper kitą
vajus, mums darbininkams nerei
kėtų nusiminti. Juk jeigu per 
prakalbas prisirašo prie kuopų

iai mums reikia uaugiaus kantry
bės, daugiuos pasišventimo, o pa- 
matysli®, kai mes atrieksime sa
vo ližhrk-žtą tikslą —- išaugindami 
.organizaciją iki aukščiausio laips
nio. Tuoin pačiu sustiprinsime ka-

bas 29-tą kovo. Pratlila bus. ly-

šonu įsigyti po tikietų, nes tai bus 
draufeingiau&is- vakaras, kuomet 
kada kuopa rengė. Tikietus ga
lite gauti pas rengimo komisiją: 
A. Padegimą, M. Ardzį ir'A. Ba
nį. Taipgi; galite gauti tikietus 
pas lietuvių salės prižiūrėtoją S. 
Orentą. Taigi visi pasistengkile 
atsilankyti ir kitus pakalbinkite 
ateiti.

Susirinkimas LDKS. 51 kuopos 
atsibus 9 dieną balandžio, Lietu-Z 
vių Salėje. Nariai, kurių rupkes- 
tįs užtraukios, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti. Taip-gi prašom-.“ 
atsives! naujų narių, m-s mažai

Mes būtinai 'turime savo kvotą 
pripildyti, tai yra 100 naujų na
riu gauti, o kad ir daugiams. tai 
būtų da gerinus. Taip-pat ant šei-

Nuoširdžiai ačiū, vardan sudar- 
giečių. , •

Žodis Sadargi^uuns.

Matot, pas mus sudargieėių vi
siškai nėra, o vienok jūsų parapi
ją atjaučiame, sumesdami keletą 
ceintų. Tai kodėl jūs sudargic- 
čiai iiepasirodote gerais savo para
pijos rėmėjais. Jūs žinote gerai, 
kad jūsų priedermė remti savo pa
rapijos reikalus.

Mūsų buvo gera valia, mes pa- 
gelbėjome. Aš manau, kad sudar- 
giečiai pamatysite reikalingumą ir 
paduosite savo broliams ranką, pa- 
jclbėsite juos savo aukomis ir pa-

:alim;“. gauti .susirinkime. į
Rašt. Ad. Padegimas. 1

misi.

S$>. Bo»to|Q. 'jlpęnia 
Jiebolli. ytfretimtautė iąteliįte^te' 
(buvusį^tigh sęhoal aįokytoją^ 
daug ętythuojasi tarp vietiniųJię- 
tuvių. Ji faip pąmilo. lietuvius 
kad aplankė Lietuvą ir pramoko 
truputi lietuviškai.

Tą natj vakarą prakalbės du čia 
augę* inteligentai: parapijinės’mo
kyklos mokvtoja Juzė Leonaitė ir į 
dudentas Stasys Vaškelevičius. 
.kini gimę ir augę AVcreestery, vi
suomet darbuojasi tarp lietuvių.

■ Pastarasis šiemet baiga teisių mo-

, kartot 'kada

gos.

įQ PĮM

Turėdamos tokius garbingus 
kalbėtojus, tikimės 
Idausytoju, nes btts 
Tarp prakalbu bus 
■nacijų. Kviečiam

Dr-jos Ižd

&

KorėS

Juiįsū nūn-' Andziūns - 
Čėsams? Labai patiko 
jmJįiStiitii pMmnkbs hftiu 
katalikiškos. Moterų ni

I sų bą^nyči.ą, bąį ipj
inie. ,gerbiamiems misijon 
kurie mūsų sielpuns dyk 
r<> padąvė.* Išgpyįę kaT g< 
sijonieriai neužilgo a pi eit 
meriką graudu mums iš savo-tįtręi 

įjuos paleisti. Linkime
; m ingo ijąma'us gyvėiii&io' 
: jc Lietuvoje.' ' ’

įjuos paleisti.

turėt daug 
ko klausyt, 

gražią "deklr- 
i Jas prakal-

gražių gražiausių dalyku kurie

Parapijos koncertas.

HARTFORD, CONN.

■ Kovo' S d. imivo L. D. K. S. 6-tosS| 
kuopos susirinkimas. Nors ne-ya 
daug narių .dalyvavo, bet, rimtais!

(lerb. kuupos pirmininkas Anta-3 
; Mašiotas vėl nri<iivč du:-»ieti-įS

• Darbininkui” psenumęrato-a 
Pat čekis du sąy^itinin ’3 

skaitytoju. . j 
ta> laiškas nlio'Pet-^ 

kuopos nano, isjl 
ai?d liapid'. Mičh. Nariai at'jl 

jo 1 .’ie’.ainii.nką padėtį 3 
i Iš ik-t tirt i n gojo-iždo I 

> kuopos ra riai auka- Į3 
l.j.o: Juozas Va-J 
Simonas. Jonas'3 
i 'lis; po 50c. :3 

Petras Miką-1
S. Antanas Masiulis. Juozas Z 
its. Mtisys šriipša, Jyroni-. 

;a ir A m l-iu< Puteikis, 
nasida-č sl2.5ū. kurie tapo 

■ė'mti Ii gos ir var-.

iitė šv. Kazimiero diena .pani
nei Gabus vaikas.

HOMESTEAD, PA.

tu išd.irbi-uo

amžiaus

pramonėse.
m

žmogus

Tai ’

melai 
ka tu

imto laiko
Bk

smo> 
o ant 
liai. ?

.. rai{yra,l 
i Velykų. | 

išgirsti d

įbai ilgai kalbėti, būtent: visos 
[mašinos ir Įstaigos vartojamos 
'arba Jei kad ingos visuomenei.

i to tegali br

Vietai medvilnių • iaž 
ina ir vienu.' žmogus 
iki: darbu 1.5OO žinor.i

-našinos (iarbin:nka> einą var- 
giiigyn. ir juo daugiau bus 
mąšinų išrasta jiagreitiuiiim: 
darbo, taip proporcijoj->u ma
inu savininku ien-kt yni uosis ir

LAWRENCE, MASS.

:nai vi

paariu

;.pi

m p

tapai trūksta.

Ar Sleinys gali vestis?

P. K ’
Da /.

Misijos.

T

iXi

T

u>.jai

n rio

o masina 
•’n iii h:

paša ix 
varomą darbą

jm dar kitos >u p;
aumo- .cariuom'-nė- ir d. k.

2(i0 adatų.
i; mušim
i d.SHUi) :

ir linkėji- 
ims šven
ti “ng-i mes 

niais ir laiminge-nuiis. Tams-

II

M. .Imk 
zis. J. Bele ko n 
•I. Bartkus. -I 
e. -. J. Jukn»“\ ičins. J. ITnska . A

tuiošia Aomuno.

apie ta;
i pačiu 

savininkas miišmos emu tųrtui- 
gvn. tiiip tuo pač-iu laiku tos

.-.na atiieaa damą vyrų.
Viena vinių mašina atlieku 

a arba 1.21 M) v\ rų.
Lentų plovimo mašina -užva

duoja 800 vyrų.
Su pagelba vieno.' puodų dir

bimo !!iašino< vienas žmogtt' 
g-ąli atlikti dar'bą 1. 1OO žmonių

Laivų Įkrovimo ar iškrovimo d 
užvaduoja 2.0<H) v Į valsty- 

Tuomet 
radimu naują masi- 
> kartu ir vį>uome- 

bet m“.vienos-y pat os. 
darbininke, argi nie-

Ai-gį niekad,p u-e- 
orakilniiina

<•> vaitojam-io 
nesuprasi .’

inta -anlolė.

Ad. Padegimas

L D. K, S. CONN. APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

PIRM

^Iš Lietuvos
čme siuntini maldakn-- gių vertes $1,000. Parduoda- 

per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti.
p- rkairtieji nimdaknygų nemažiaus $25.00 vertės 

era nuošimti. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, bakais eokilnidos viršeliais su ka

buki-, auksuoti kraPai, nepaprastai graži, tik....$1.75
ANIOLAS SARGAS, tekiais pat apdarais, tik biskį ma

žesnė. Kaina......................................................... $1.25
ANIOLAS SARGAS, r .-’.o. skūr-o-. apdarai, laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, m<io. skūms minkštais gražiais

apdarais, sijjkabute ....................................»............... $1.75
ANIOLfiLIS, T<ąbai gia/.i vaikams knygeli,^inkštais

skūrimais apdarais, .............................................
VAINIKĖLIS, maža. .i.io-iiiD minkštos skūris apdarais,

ANIOLfcLIS, graži \aikains knygelė, kietais apdarais.
Kaina 1 ik ................................ .....................................

Tai

sinjmt'i. — ateitis musu.

inūsra.. -var 
'•iair vis r.e > 
rūmą, bet de; uL 
►r : visuomenės

l!i. vasale“

I S vai

Alksnis

.40

.30

.20
“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

jam savo užuojautos, kad jisai ne
nustotų energijos . darbavęsis ir 
ant tohatis. " Kickinenam iš mūsų 
yra priederystė veikti kas dore, 
prakilnu —- kas neša visuomenei 
naudą, nes žmogus "iš šio pasaulio

ti darbai

■ ■na i

NEWARK, N. J.

.nastajtyto
'fi’de kalbės advo-j 
s k u 29. vakare., 

kad kūbžlati- 
ironn iietuvht pasmfeudo-i

Apskr rašt. J. SereiKa.

TAMAQUA, PA.

Trejybės parapijos -vetainėj

rlie

rudajai

P. Dobilas.

CLEVELAND, OHIO.

I šiimmi pranešu L. I). K. S. 51 
kuopos nariams, kad 51 kuopos 

šeimyniškas vakaras

NAUJANYBE'

A. L. R. K. Fed. 8-to sk. rast

WESTFIELD. MASS

T. Lietuvaitė

MOtfTELLO1, MASS? ' |

Mi-.ine;iC'.j .yidėĮimas Jiepųrstoja.a 
.aiicas, bet. Jtera^| 

kas sėdėta-, nesą

ižduoti, tžč?steH 
kurios skiepą® 

rm kelių tūetų3 
Įsi kataįi^i*iq 
.įrodys prądžiM 
nas Dievo nay|

NAUJANYBE!

IE VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centu

nksm< 
ikinimai bu- dnug reikšmingesni )T I

i b;i- parašyd ant tokios 
gaivins jū>ų draugo l>ei '< 

pairi jotinius jainiiius

“kilę, užsakymu' ,'ių-kitP tuojaus. kad laiku 
gautumėt c. Su užsakymu 'ivskde ir pinigus. Guli
ma siųsti ii paštaženldiais (stenipomis)

[ik 
r i

Dvareckas. A Vismantą'- 35c. : p<> 
25c.: A. Simnn. V. dageliuviėia, X 
Jairedavima, M. ffieevicia. S. Ln 
burkas, K. .Tutkus. Z. Jageliaviėia 
Viso $37.10..

WORCESTER, MASS. “DARBININKAS”

Svarbi žinia worcesterietem»
Moterų Sąjungos 5-ta kp. h-r. ,į 

gia nepaprastai įdomiau pąakal- Jį

366 West Broadvay South Boston, Mufc



nis, Jtaip tai: Stoughton, 
ton ir kiti.

pHį: KataJikij vienybe.
Surinko

DZCKAS MUSTEIKIS

stovi vienybėj, o tas 
jĮym^veTk-u holševikeliams. Ta<J 
tį||įfU'jrna ’š Montvilas krausty- 

jau .it eina jiems galas.

NE VISKAM TEKĖK KĄ GIEDI.

Kartą bajoras. it>i-čj<» najuokti 
rbilukierią. raku:

— B;!’akiori;ai. sako, kad tu
nlfatigcsnt, uiu 

' i

etnYūHoj bus g 
traukti

kad bo):

gyventi. atsakė Balakierius. — Ų apie ia- 
v<- ><ail>;i. Kad ui išmintingas, bet 
k;is '.am -.'('Ji 'tikėt i!

jjus nuogus ir laoai mylėjo mūsų, 
tarą. ’ ( ♦ j f

Sulyg tų žodžių pasiuntinys 
grįžo i caro rūmus ir papasakojo 
carui kad: Balakiėriūs miręs, kad 
jis pats matęs jį grabe.

Pahėdavojo e,aras savo ištikimo 
Balakieyiaus irjskaitf ji anarnt pa
sauly.

Atėjo sėkujadienis. Balakierius 
atvažiavo i Petrapilį. Į rūmus ■•a- 
•■•o nėjo, bet užėjo užvažiuojama
me name. Kada pradėjo varpais 
skambinti. Balakierius nuėjo i 
bažnvčią ir atsiklaupus ant kelių 
(lirrniau caro vietos pra<lėjo karš-

g. — ■ i !s. s> .:>?«% sr<.T,- -a . t r-
DARBININKO” DARBI

NINKU DOVANA.

Toliau nutarė daly vatui iš- J UKBIS N E VU LIS >1

|DR. PUSKUNIGIS) 
VIDinultl^LIGŲ

WhjvoiF' -*•

Prie£ išvažiuosiant Į Lietuvą, 
pririju save ^visiems kostume-' į 
riams kad galite pas mane gauti! 
labai gražiai padarytų naveiksltu 
dydžio 11x14 coliu rjkpž cimią do-j 
ierį^^lM)) su ptis^ulųmi ir Ve-I 
■yk^tgs Sikrai įįsilitę tirėti. GalL 
ma gauti sekančių bažnyčių: Su
valkų.- Seinų, Smalėnn, Punsko.- 
Rudaminos, Veisiejų, Leipalingio^ 
>Sūimh$..,Krosųoe, šeštokų Kalvaci- 
jos, Mariampolės, Vilkaviškio, 
Alvito, Kibartų, Gradiškių. Liepo- 
jaus ir taip visokių kitų vaizdelių, 

i Lietuvos kareivių, kaip rugius 
: pjauna ir tam panašių.
į Ateinančią vasarą ir vėl važiuo
ju į Lietuvą, galėsiu jums patar
nauti ir nutraukti paveikslus jūsų 

.pažįstamų ir giminių, tėvelių ir 
į gimtines vieteles. Laiškais kreip- 
,Lilės sekančiu antrašu : 
į G. NEVULIS,
| 270 Ferry St., Newarlę, N. J.

Sąjungos 13 kuopos f6 metų su
kaktuvių. Iš kalno pranešaųiė 
fistįns narėms pasirūpinti.

Nutarė po Velykų siųen^ti 
gražų ir juokingų Jjalių — ge
gužio 2 d. Tas balius užvar
dintas ūkininkų balius avlia 
farrnerių. Kas pasirodys pui
kiausiu fanneriu, tas gaus do
vana. Yra-skiriamos trys do
vanos. H?? .

Komisija.

■■'S‘-•1
▼*L 9 tkj 11 ryte. 1 iki 3 po plot 

' ‘ ' Z įlki 9 vak.
389 Brp<dway, So, Bocton.

TaL So. Boston 2881.'

“Darbininko” darbininkės 
p-lės M. Diisevičiutės suma
nymu “Darbininko” darbinin
kai siūlėjo E. Vinrinri-at- 
lyginti už raštus. Siunčiant ią 
tiovaiuj paprašyta, kad jis iš
tirtų Lietuvoje spaustuvių ir 
šiaip laikraštinių darbininkų 
padėti ir aprašytų apie tai 
"Darbininke.”

Prie šios dovanos prisidėjo 
V. Grmlzinskas su dviem dole
riais. A. Bendoraitis su doleri
ne ir p-lė AL Grybaitė su dole 
rine. Taigi susidarė

t ■?
Tel. So. Boston 0623

AI, AI IR MANE PAKARS!BLLTIMORE. MD.
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nivi'ii puikus kampini:

.ėjo trukdvti pamaldų 'aike.
Palak ierius

Jaunoms merginoms ir 
moterims.

Dllkt '‘m Di

kad reiki;; rūpintis steigti džio
vininkams sanatoriją, liet, <le-. 
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kimų kovo 10 d. ir nutarė dantį 
rimtu dalvkm Išleido manib-<

a tik .4:7..500 su $1,500 į- 
rigu apie tfClGO i metus

. v i Joną Kašėtą, ’.:<2 W
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DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Bro*dway* South Boctoa 
Ofito valandom;
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Iki 5 ir nuo SiGO.lki 8 Tai. vakaro. 
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Valdyba.

VYČIAI VĖIKIA!

vo pirmą. 
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kambariuose
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Is jūs tarpe

BALAKIERIUS Iš ANO 
PASAULIO.

parūpi

Onuš-

Valdyba

SVARBI IR NAUDINGA 
ŽINIA.

Jurbarkas. Prieš karą Jur
barko kunigaikštis Vasilčiko- 
vas Jurbarko priemiestyje pa
matė.mūrinę ligoninę. Ligoni
nė yra talpi, tai]). km! joje ga
li sutilpti apie 3(H) ligoniu. Li
goninė yra įrengta sulig tech
nikos reikalavimais. Vokiečių 
okupacijos metu joje buvo gy
domi mū'U žmonės. Xuo ligo
ni unės už 1 kil. Jurbarkas. X ■ 
niūrias sii > 
krantais ir va 
jančioniK kini 
karką taipjau 
r i a’oipiis turi 
vienoj pusėj.

tu nuo ligoninės apie 1 kil. 
Taipjau netoli Jurba'rko yra 
jaunas miškai (a]>ie 25-35 mt.j, 
kuri.- vasaros metu miestelė
nams yra poilsio vieta.

Kalbama ligoninė dabartiniu

n finis laikyt 
šiandieniniame imtų 

zyje nebūtų prūsinės.
Statistikos žinios rodo, 
isu krašte. Lietuvoje, 

pančios ligos vis kas kart

Manyčiau, kad -džiovinin
kams ligoninė su ,-anatoiija liū
tų galima į>teigt: ir Jurbarke. 
aukŠČ-iuii kalbamoj ligoninėj. Ir 
štai dėl ko: Ligoninės mimas y- 

t <ity tu

galima 
Įrengti kelis vasarnamiu.-—vi
las. kur džiovininkai galėtų])?., 
kvėpuoti tj ru gamtos oru 'r pa- 
sima-udvti tekančiame utiių 

S.iisisiokimaš va<a-

idima per KI. kr., 
o rmo Smalininkų iki .lurbarko 
tėra lik 14 kd. Sanatorijom v«-

Kai PAIN- 
expelleris 

Priveja Skausmu*! nnk:te gre.ta, tjjp_ 
fbear.as l:n,mentai 
e>n=d’ ' P’' '* viet’’ “ ku? ęma ncsmajfumai.
ir.-Ezpel’eri, palengvina kraujo
<ep:-.a .r atsteigia normali 
3-l° .rkeprna rulonu*.

'.f Y3'?’“!!'*- įmykite, kad butų • a-.zbazenKlis ant pakelio.
F AP PICHTER * CO

Eerr-/ <S- So.4t;, Sth StJ

H

TIKRAI PIGIAI

aviniukas

ai vi
šeimynų 14

(M 28!

FOTOGRAFAS IR MALIO 
RIUS VAŽIUOJA

LIETUVON
IlHVęs Philiulelphijos fotografas 

ėtų kariu važiuoja I.ienivon. 
tais dėl 900 Amerikos lietuvių sąžinių 
gai patarnavau nufotografuodamas jų
jų gimines Lietuvoj. Suvalkų rr Kau
liu rū«iy)x>se. Daug kas siuntė phugų 
r.usitraukt paveikslus, bet jų -nesulau
kė. Lietuvi' Jeigu nori kad Lietuvoj 
nuiraukčiau fotografijas jūsų tėvukų.

rre-
1922 me-

ylima viotij. tai rašyk tuojaus pilnų

iilresą, nes sugrįžęs Amerikon rudeny- 
•• 1!>25 m. prisiųsiu - priims. 
•s.imjM'lius'’ duosi te. užsakytu n.

Plimute 
Pinigų 

ant raukus nereikalauju. Nereikalau
siu pinigų ir Lietuvoj nuo jvrsn gimi
nių. Aplankysiu visus, kad ir tolimiau
sius. Lietuvos kampelius. V. J. STAN-

Pa. (T&WtillM2G)

PADĖKAVON!
Mike Bluis, 501 Pine Hills Bt., 

Minersville, Pa. rašo: “Dėkui TamsrAi 
p. žukaiti, už ’Jūstj stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padori 
Turėjau vidurių didi sukietėju»j?; skll 
vfo nedirbtai;}, gaivos'skaudėjimo, nak 
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su 
naudojau Jūsų žolių du pakeliu No. 
805A, tai tas visas nesmagumas cw 
manęs dingo ir reilju kiekvienam žmo 
gui kreiptis pas žukaitj su negerais vi

durinis, o tos žoife ir jumis athglsys 
Prekė 60c. už pakeli.” Atsiųsk 10c 
o gausi visukių zonų ir knygų katalogų 
Adresuok.taip:

HL ZUKATTIS
449 Hudson Avė., Rochester. N Y

BARGENAS
J šeimąTių kampinis namas 

po ."i kambarius kiekvienai, su 
maudynėmis, skalbyuėrms. pia- 
zais ir tt. Savininkas išvažiuo
ją todėl parduoda u: $7.800.

12 šeimynų narnai geram pa
taisyme, elektros šviesa, rendos 
$255 j mėnesi, prekė $18.500: 
dženitoriaus nereikia.

A. IVAS, 361 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. S. B. 40GC

DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 ryto iki 9 t«L vakare.

Tai. Brockton 5112—W 

DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN
(GUMADSKAS)

706 Mala St., Montello,
Į (Kampaa Broad Street)

TeL £o. Boston 8%

J. MACDONELL, M. 0.
Gaiima —tilcalb^ti ir littuviikai

OFISO valaitoos: Rytais Iki 9 *el
Po pietį} nuo 1—-3 
Vakarais nuo6—į

636 B. Broadway, So. Boston

1« METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS * Nuo 9 r. iki 7 v. vak

Bostono Draugysčių Vai 
dybų Adresai

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

.xI9 E. Seventh St., So. Boston, M.-.ss. 
Telephone South Boston 1516—J.

Vice-pirmininkas — .4. Petrauskas.
250 Gold Sj., So. Boston, Mass.

Pret. Raštininkas — .T. Glinevkis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. Rašliniukas — M. šeikis,
4<> Marine Road, So. Boston, Maaa.

Kusieritts — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadwuy. So. Boston, Mass.

Tvarkdarys — ,T. Zaikis,
7 VVinfleld St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2 ra 
valandą po pietų, parapijos salėj, 4'.r2 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenč,
203 W. 3-rd S L, So. Boston, Mass. 

Viee-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mase.
rot. Rašt — O. Siaurlenė,
443 E. 7-tb St.. So. Boston, Mass.

'iri. Rast. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mass.

žd. — O.
105 &-th

'rr.rkdarė
1 (44 G-th

m-.ugijos reikalais kreipkitės visados > 
protokolų raštininkę. 'Draugija taiko 

- savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

Staniuliutė,
St., So. Boston, Mass.
— O. Mizgirdienė.
St., So. Boston, Mass.

IV. KAZIMIERO R. K. DE JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmintokas — J. JSaroša,
562 E. 6-th St, So. Boston, M am. 

Vlce-pirm. — J. Grnblnskas,
157 M Street So. Boston. Mas*. 

S’rut. Raštininkas — A Janušonio,
1428 Coium&la Rd., S. Boston, Mn* 

Elnittsų Raštininkas — K -Kiškla,
8 Hatch Street, So. Boston, 

Iždininkas — L. švagždy?
111 Bowen ?t. So. Boston, 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Flftb S L, So. Boston, 

Draugijos reikalais kreipkite visa
dos ] protokolą raštininką.

Draugija savo sus! m kimus laiko 2-r$ • 
aedfldlenf kiekvieno mėnesio l-mg ve L 
po pietą parapijos salėj*. Stojant*

Ma*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
IRMTNTNKAS — V. ZnUackan.
514 E. Broad^ray, So. Boston. 
ICE-PIRM. — Povilas Ruka.
95 C Street So. Boston, Marša

FROT. RAST. — Antanas M.vejonas 
450 E. Seventh St., So. Boston.

TN. RAST. — Juozapas Vlnkevličos. 
906 E. Brosdtvsr, So. Bnsten, Mnsa 
ASTERIUS — Andrv ZoMeckas.
811 E. Flfth St.. So. Boston. Mm 

TARSALKA—Kazimieras MtkalUonls.
00® B. Btoaa<ray, So. Boston. Maw.
D. L. K. Keistumo Draugija latkn ša- 

o mfoMlntua snalrinkinua kas pirma 
edfldlefil kiekviena mAnerto. po nnm. 
M w«*bin(ton SL, Boston. Man.. 
:30 vvUnfl< pftpietij. Ateidami ant

PERSI KĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

nares be jok 
iki 2Ū metų.
neprigiilit jir'm <jns prakilnios 
draugijos dabar yra proga pri
gulėti. Draugija auga visame 
kame; kapitalu ir narių skait- 
liumi.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRAB0IIUS

Suteiki* geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.




