
%

*

i

✓
t

I

Mik
*

4

-»

>

A.

s

♦

kas*- c

t

' t
r'

4

t <ę

•r«r

y?
■ *p

» •
f

4

k

es * '

I.

i ’

f

r
W 0t

> •

> F * »v

<

4

U

I
»

Si

4

r

1

i.

“PubHšhed and dĮstributed under per- 
mit (No.,534} authorized by the Ac£ 
of October 6,1917, on fIle at tlie Post" 
Of/iče df Boston, Mass. By order af 
the President, A. Burleson, Post- 
.master Genėtai” s t : ?

.v . - . ... - * ,

Ki’ikščionysdarbmnikai vie

nykitės! Spieskites į vienin- 

. tėlę darbo žmonių organiza- 
cijų Amerikoje’1— Lietuvių 

Darbininkų Sąjungų : :

f ■■'i 
L I
F>

9

1^3

f

f

Ji

v

Į

*
Ą- U*

» OTF '■ ♦
t

a*—? gct r?

t B

♦ ;
J

»-
»•

*

19

1

• . *
Organas Amerikos Lietuviu' 

R. -K. Švento Juozapo 

v Darbininkų ..Są-gos ;

- “DARB ĮNINKĄS^ 

Eina.——-
> UTABNINKAIS,. KETVERGIAIS ĮB

■ SUBATOMIS. f
Užimbožyj metrimą 
Bostono ir nųyiinkėj mulams

• i • r o * * »■«» * v* .* * ♦ > ♦
TDAItBliSlIHKAB” G

366 fcmdway, 37, Mnk y 
Tel. - South "BostoK 620. 

VOL. VI, No. 39 (819).
2 .3.1 . *,! ________________________ - ................    .

SUBATA. : BALANDŽIO 2 D„ 1921

t

r *
‘ <•

4
• *

*

X » *
T

*

į«

«t

■ *-i
4 1

» —rr

* i

r

■- l

J
t
L

r *

t

• « f

f

L' f

r *1

t

i

r

13
»-

i r*. ■ r

♦

*

1 ’ ‘ i

' ..........
f

[ {< ■

■ r

'♦ *

t i

.4

«

■«

f J -' k

T

PALANGA JAV PO 
LIETUVOS VALDŽIA.

f f Art. Prek. Icableffį’tand^-,-
Kaunaš. — Čioii atvyko

me utarnihke. Č’

h

I

EX-VALDOVAS TURI 
. ŠALININKU.

v

Vienna. — Gauta patvir
tinimų, kad vakarinėj Ven
grijoj ex-valdovo Karolio 
šalininkai paėmė viršų ir 
paskelbė karo stovį. Toliau 
pranešama, kad 100.000 ka
reivių, vedami gen. Lehar, 
stojo už sugrąžinimą ex-im- 
peratoriaus Karolio ant 
Vengrijos sosto. Tai dabar 
ir kila klausimas ar pietinės 
Vengrijos valdžia su regen
tu, Hortliy įstengs atsilaiky
ti prieš šitas jėgas.

Paryžius. — Visa viduri
nė Europa išrodo ugniakal- 
niu, kurs bile valanda gali 
prądėti vemti ugnį. Atėjo 
žinių, kad ex-imperatorius 

. ^■Ka-rOlis-'SU gen. Lehar prie
šakyje stiprios armijos mar- 
šuoja linkui Budapešto, 
Vengrijos sostinės. Rumu
nijos, Jugo-Slavijos ir Če
koslovakijos valdžios prane
šė Vengrijos valdžiai, kad 
užleidimas Vengrijos sosto 
eK-valdovui Karoliui reikš
tų karo priežastį.

. Franci jos prem. Briand 
pasiuntė visiems savo amba
sadoriams pranešimą, kad 
griežtai stovi prieš grąžini
mą Karoliui sosto.

Franci jos visuomenė la
bai sujudus dėl įvykių Ven
grijoj.

Jugoslavija labai priešin
ga Karolio ant sosto grįži
mui ir jau turinti 25.000 ka
reivių ant Vengrijos rube- 
žiaus.

Bet čia ivvksta keblumas. V V
Jei Karolis atsisės ant Ven
grijos sosto ir jei svetimos 

• jėgos pradėtų briautis Ven
gri j on, tai tuomet nebūtų 
vengro, kurs nestotų ginti 
savo šalies, vedant impera
toriui Karoliui. Juk štai 
nesenai Graikijos žmonės iš
reiškė balsavimu norą turė
ti pavarytąjį karalių ir nie
kas nedrįso tam pasipriešin
ti. Panašiai yra su Vengri
ja. . Čia vėl kįla klausimas. 
Sugrįžimas nuvytojo Karo
lio nuo sosto ar ncpačlrąsins 

. VokiętŲbs monarchistus su
grąžinti ėx-kaizerį ant sosto. 

Budapeštas. — Rumuni
jos, Jugoslavijos ir Čeko
slovakijos atstovai 'įdavė 
Vengrijos valdžiai sujungtą 
pareiškimą prieš grąžinimų 
sosto ex-valdovui Karoliui.

■ Vengrijos regentas Hort‘- 
hy teiravosi Ispanijos- ar 
priims ex-valdovą Karolį į 
savo žemę, - nes Šveicarijai 
Karolis sulaužė žodį ir ten 
negalės grįžti. Ispanija tur
būt

■i

4

V •

V •

neatsisakys įsileisti.
. «*■

< Manim ——

ELTOS ŽINIOS. 6. Kalbėjo at. Baleas Valdžios at- 
Vilniaus” pranešimu, užkelia I stovas ir at. Rimka. Prie kitų 

paragrafi) skaitymo priimta pa
taisos, pasiūlytos Teisių Komisi
jos. Įstatymas priimtas III-čiu 
skaitymu.

Posėdis pasibaigė 3 1-2 vai.

II-

dienų prasidės III-ji paskaitų se
rija 1-1919, IL19.20, Lietuvos
Mokslo Draugijos Aukštuose Mo
kslo Kursuose. Prelegentai bus: 
d-ras Pr. Augustaitis, dr. J. Ba- 
sanavyčius, M. Biržiška, N. Ha- 
reclds (gudas), M. Reinys, J. Še
petys, M. Šikšnys, B. Untulis, Y. 
Vrublevskis (lenkas) ir kiti. -

.. I

“Vilniaus” pranešimų, lenkų 
leidžiamas lietuviams sukvailinti 
kun. Grondzkio “Mūsų Balsas,” 
kuris pernai, vasarą kartu sų len
kais buvo išdūmęs Varšuvon, vė
lei pasirodė.- Jis žada taip pat 
“bešališkai” gudrauti tarp lietu
vių, kaip kad be pasekmių mėgi
no aną kartą. Turinys skystas, 
su visokiomis mūsų žmonelėms 
nesuprantamomis ‘ ‘ koncepcijo
mis,” 
rne: kad “Mūši) Balso” 
riui ir Lietuvos lenkams 
tėra tik “antra tėvynė.” 
senai tvirtinome. .

bet vieną’ aiškiai išskaitė-
redakto-
Lietuva
Tai mes

“Vilniaus” pranešimu, 
vo 1 d. Vilniuj leidžiamas naujas 
laikraštis rusi) kalba, vardu “Lit
rą,” redaguojamas Mykolo Bir
žiškos. Nuo tos pat dienos pa
liaus ėjęs laikraštis “Vilenskij 
Kurjer.” Su visais uždaromojo 
laikraščio skaitytojais 
naujas laikraštis.

nuo ko-

atsiteis

k’JI
Šiandie va- 1 

žino j ame su Lietuvos Valsty- 1 
bes atstovais oficialiai ir is- i 
kilmingai perimti Palaifgų j 
iŠ latvi ii valdžios ketverge. 1

Romane j 
(Ikšiol Palanga buvo lat- ’ į 

vių okupacijoj ir visa LiMtlr 
vos su Latvija siena nebuvo 1 
nustatyta. Nesenai Rygoj t •* 
arbitražo komisija pirmi- -į 
ninkaujant Anglijos prof. '"J 
Simpsonui derybos dėl šie- * 
nii pasibaigė. Palanga Lie- į 
tuvai pripažinta ir reiškia j 
jau tas istoriškas Lietuvos / 
m irstei is ’ po Lietuvos Vai-, 
džia). * .

Oklahonub Cit y, Okla. —- 
Atstovi! butas tyrinėja gu
bernatoriui Robertsonui da
romus priekaištus. Jis kal
tinamas “nedovanotiname 
apsileidime j pareigų pildy
me, neteisingume ir nepri- 
deramame panaudojime- gu- 
bernatorišk^S’ galios. ’ ’ Kal
tinamas ėmįme didelių .ky
šių, jis prisiekė kad Į919 m. 
algos tegavęs $4.500, o ištik- 
ro gayęs $16.098: Yra ir ki
tų apkaltinimų. Guberna
torius sako, kad tai jo prie- 

mus padaryti kad” nei^ 
išnaujo išrinktas. Atstovų 
butas nubalsuos ar guberna
torius apkaltinti ar ne.

LAIDOTUVĖS, KOKIŲ 
NĖRABUVĘ.

Baltimore, Md. — Ketver
ge’ tapo palaidotas kardino
las Gibbons. . Laidotuvės 
buvo tokios iškilmingos, ko
kių nėra buvę nuo pat Ame
rikos atradimo. Pamokslų 
sakė St. Louiso arcivysku- 
pas John J. Glennon. Ka
tedra buvo pilna veik vienų 
kunigų, vienuolių visoldų 
ordenų, diplomatų ir viso- T 9 , VJ __ . •

Reai’ Ad
is svetimųTAURAGE, III. 5. Eltos ko

respondento pranešimu, nusaT 
vintieji Vasilčikovo dvarai iš- 
nuomuojami dvaro darbininkams, 
Nuo darbininką atlikusioji žeme 
bus nuonion. atiduota mažaže- 
miams. Vieįįfas gi . Vasilčikovo 
dvaras jau dalinamas Jcariams.

RASEINIAI, m. 5. Eltos ko
respondento pranešimu, Raseinią 
Apskrities Taryba š. m. vasario 
mčn. savo posėdžiuose patvirtino 
1921 metams Apskrities Savival
dybės pajaniu-išlaidii sąmatą. , Y- 
ra Čia dalyką ir platesnei "visuo
menei žinotiną, būtent: 
_ 1. Apskrities Savivaldybės Vais
tinei Kelmėje įkurti paskirta 78,-’ 
800 auksiną;

2. Vaiką prieglaudai (40 ašme- 
ną) Burbiškio dvaro įkurti ir lai
kyti paskirta 117.300 auksiną; 

, 3. Švietimo reikalams viso pa
skirta 647,300; pažymėtini šie da
lykai: suplatinė a. a. Raseinią 
Apskrities gydytojo Jono; Demi- 
kio stipendija medikui 5,000 auk
siną metams (stipendijatą. paren
ka Švietimo Ministerija susitarus 
su Raseinią Apskrities Švietimo 
Komisija, pirmenybė kilusiam iš 
Raseinią Apskrities, baigęs mok
slą pasilieka Lietuvoje); juristui, 
medikui, agronomui ir veterino- 
riui metinė pašalpa—kiekvienam 
po 5,000 auksiną; Raseinią Gim
nazijos 15 mokinią po 400 ąuks. 
kiekvienam, Jurbarko progini. 10 
mokinią po 400 auks.; Kražią 
progim. 10 mokinią4 po 400 auks. 
ir Progimnazijai lankyti 12,000 
auks., Viduriniosios mokyklos 10 
mokinią po 200 auks. Mokytoją 
Seminarijos 3 mokiniams po 1,- 
500 ,auks., Paverkšnią Ūkio Mo
kyklos 2 mokiniams po 300, 4 mo
kiniams po 100 ir 2 mok. po 200 
auks-., likusioji gi suma skirta 
pradedamąją mokyklų Apskrity
je sutvarkymui ir laikymui.

4. Čia jau ir seniau buvo judi
namas visuotinas nemokamas me
dicinos pagalbos klausimas, šį gi 
kartą pavyko jisai gerokai pastū
mėti į priekį ir Apskrities Tary
ba principe sutiko su šiuo pasiū
lymu ir priėmė pagrindinius lėšą 
tam reikalui surinkimo dėsnius: 
a. pagalvinis 10 auks. mokesnis ir 
visi) piilečią nuo 6 iki 55 m. am
žiaus, b. mokesnis nuo žemės 1 
auks. ntio dešimt., c. 25 nuoŠ. Val
džios mokesnio nuo Prekybos ir 
Prąmončs įstaigą, d. 10 nuoš. val
džios mokesnio nuo nejudinamojo 
turto miestuose ir miesteliuose, iš-

.'-»r:sūkut. '-AtOm. SSlHų Rūgštų svečiu, semina- 
iBuftf nstų. §v Misiąs laikė ar-

SVEČIAS.
“Garsas” praneša, 

kovo 23 d., iš Rymo atvyko 
Amerikon ,kun. Paulius Kli- 
kna pasidarbuoti jaunimo 
tarpe.

kad

civvskupas ^Bonzano, apaš
tališkas atstovas. 8ul Vals
tijose. Specialiu Šventojo 
Tėvo leidimu buvo giedota 
gedulinga giesmė, kuri ik
šiol tik papų laidojant tebū
davo giedama. Po visam bu
vo lydėjimas.' Ir kaip sykis 
tada nustojo lietus. Lauke 
žmonių buvo tūkstančių tuk-. 
stanČi’ai. Buvo pilnos gąt-

vės ir namų stogai apstoti.
Tarpe *augštų gedėtojui 

buvo Augšeiausiojo Suvie
nytų Valstijų teismo virši
ninkas White, Post-master- 
General Hays, 
mirai Benton.
valstybių buvo Rene Vivia- 
ni,. ypatingas Franci jos pa- 
siuntinis; Julės Jusserand, 
Franci jos ambasadorius ba
ronas de Cartier cle Mar— 
cliienne, Belgijos ambasa
dorius^ Italijos ambasado- 
rius Ricęi; Lenkijos atsto
vas princas Lubomi raki, * 
Anglijos ambasadorius Ged- 
des ir atstovai Peru, Argen
tinos ir kitų pietinės Ame
rikos respublikų. Dalyva
vo Marylando gubernatorius 
ir Baltimorės majoras.

^Lietuvos atstovybė tur
būt nesusiprato būti repre
zentuojama šitokioj nejla- 
prastoj iškilmėj).

«.

UŽDRAUDĖ t
PARDAVINĖTI 

The Dearborn Indepen- 
dent Fordo px'.iešžy<]iŠk,^^L. 
laikraštis uždraustai ga’tyę- 
se pardavinėti C’hicagoj, Št 
Louis’e, Pittsburge, CincL 
nnati. St. Louise vienas vai.-, 
kas buvo suareštuotas ūž 
pardavinėjimą šito laikraš
čio. *

Vis 111 vi (‘tų žydai pasi
stengė, kad vietinė valdžia^ 
užgintų pardavinėti tą laik
rašti. '

A J> •

:/

1 ’

Į VIETY KARDINOLO 
GIBBONSO. - 

Rymas. — Vatikano rate
liuose eina kalbos, kad Šven
tasis Tėvas ketina paskirti 
kurį nors Amerikos Bažny
čios dignitarą Baltimorės.” 
kardinolu, garbingojo kar
dinolo Gibbonso įpėdiniu. . \

IŠVYS VISUS EX-VAL- 
DOVO ŠALININKUS.

GREIČIENĖS
‘ KONCERTAI.

JBALANDŽIO 2 dieną, subatoj, S. 
Bostone Mįass, ■“Darbininko” 
koncertas.

BALANDŽIO 4 dieną, panedėly- 
jė, Brigh-ton, Mass.

BALANDŽIO 10 dieną, nedėlioj, 
Providence, R.. I.

Kiti koncertai bus paskelbti vė
liau.

Į gerb. solistės koncertus atsi
lankykite skaitlingai, o bus kuo 
pasigrožėti.

Norintieji surengti gerb. Grei- 
čienei koncertą šiuo tarpu kreip
kitės “Darbininko.” adresu. No
rintieji plakatais išgarsinti gerb. 
Greičienės koncertą, užsisakykite 
jįj “Darbininke,” nes turime so
listės klišę.

Geneva. — Šveicarija, į- 
sileizdama į savo .šalį Aus- 
tro-V engri j os ex-imperato- 
rių Karolį ir jo šalininkus 
paėmė, žodį, kad nebandys 
grįžti ant sosto. Šių sayaitę 
ex - imperatorius sulaužė 
duotų žodį ir buvo Austrijoj 
ir Vengrijoj, kur bandė at
gauti sostą. Dabar Šveica
rija netik neįsileis atgal ex- 
valdovo, bet išvys visus jo 
šalininkus.

vasa-Lie- 
susi-

“ Vilniaus ’ ’ pranešimu, 
tuvių klūban kas vakaras 
renka nariai laikraščius ir knygas 
paskaito, pasikalba apie įvairius 
klausimus ir tt. Vasario 26 d. va
karą klubo Valdyba sumanė, pa
įvairinti: manė šį-tą padainuoti 
.šį-tą paskambinti. Kitados dar 
caro pastaraisiais metais nerei
kėdavo jokių leidinį) gauti, jo
kių pranešimų daryti — juk savi 
žmonės; tikri nariai ‘tik- susiren
ka. Dabar uoli Valdyba ir poli
cijai praneša ir laikraščiuose pa
skelbė. Paskirtą valandą atėjo 
policija ir uždraudė dainavimą ir 
skambinimą: sako, reikia gauti 
leidimas. 1 Surašę protokolą, po- 
licistai išėjo. Susirinkusiems te
ko paprastai vakarą praleisti. 
Klubo nariai 
Žinovai sako 
reikia.

v •

labai piktinasi tuo. 
— leidimo tam ne-

v

KAUNAS, III. 8. 
jo Seimo kovo 3 d. po perstogės 
posėdy 1 punktu “Priverstino 
Valstybinio trobesių nuo ugnies 
apdraudimo įstatymo . sumany
mą” referavo at. Mieleška. Prie

Tuomet bus klausimas ar 
svetimos valstybes leis Ka
rolį gabenti per savo žemę. 
Jei neleis, tai reikės orlai
viu išgabenti tų CN-valdoya.

. t

dirbti smulkus projektas pavesta 
Apskrities Sveikatos Komisijai 
kooptuotais žinotojais jau ir jau 
išdirbtasai projektas . nuspręstas 
patiekti Valsęią Tarybom ap
svarstyti.

VILKAVIŠKIS, III. 5. Eltos 
korespondento pranešimu,
rio 1 d. š. m. Vilkaviškio turga
vietėje kainos buvo šios: rugią 
pūdui 4(1-41 auks., kviečią 72-73 
auks;, iniežią ir avižą 36-37 auks., 
bulvią 3 auks. 50 sk., lini) Sėme
ną 63-67 auks., sviesto svarui 14- 
15 auks., kiaušinių dešimčiai 7-8 
auks., sūriui 8-89 auks., aliejaus 
svarui 8 auks., vištai 50-60 auks., 
jaunam veršiukui 60-80 auks., a- 
viai 350-400 auks., kiaulei 4-ią 
pūd. svorio 520-535 ąuks., veži
mui malką 1 metro talpumo 110- 
120-auks., vienaarkliui vežimui 
durpii) 160-180 auks. Pašaro vi
sai neatvežta.’ Galvijai pigūs ir 
nėra, kas perka.

* • -

“UNZER TOG” pranešimu, dėl 
ekonominhj reikalaviiriii sustrei
kavo “Šopeno” alpus dirbtuvės 
darbininkai..

“Unzer Tog” pranešimu, Vi
daus dėpartmento sveikatos sky
rius labai susirūpinęs choleros e- 
pidemija pavasario pradžioj. Kad 
išvengti tokio choleros plėtimosi, 
imasi įvairią priemonįą, tarp ki
tą ir skiepijimo priemones, tikė
damiesi, kad taip pavyks sulai
kyt epidemiją. " Viso paskutiniu 
metu apsireiškė 13 susirgimą. ’ *

“Der Moment” pranešimu^ Vil
niuje būsianti įkurta -vietos - vy- 
rlausi taryba Jrada naczelna kra- 

•jo.wa), pirmininkaujant genoro 
4*.*’ ■»’ ' '

ŠVEDIJA PIRKLIAUS 
SU RUSIJA.

Stockhdlin. — Keletas 
Švedijos stambių firmų ir 
didelių batikų padarė sindi
katu prekybai vesti su Ru
sija.

PAGELBA AIRIJAI.^
WashingtQni — Amerikos 

Raudonasis Kryžius pasky
rė $100.000 Airijai sušelpti. 
Sutinkant Anglijos valdžiai 
Airijoj bus teikiama para
ma.

tai Šeptickiui. Ją įkūfus, būtą 
likviduota laikinosios “Vidurines 
Lietuvos’-* valdžios komisija.

“Unzer .Frient.” pranešimu, 
Vilniaus mngistyo maisto skirsty
mo sekcija įvedė vasario 23 d. 
.miesto gyventojams maisto korte-

. Advqkatas—Notaras

F.J.KALINAUSKAS
414 Broadway, Boston 27, Mass. 
(VirSuj Liet. Prek. B-včs ofiso)

Išdarome Sekančius Raštus:
Daviernasčius, Paliudijimus, 
Afldavitus, Pavedimus, 
įgaliojimus.

Patarnaujame
Prie išgavimo Pasporhj,
Prie Partraųklmo Giminių Iš , 

Lietuvos.
Prie Darymo Visokių Aktų, 

įgaliojimu Pavediinų; .
Patariame Apie

Paliktą Lietuvoje Turtų,
. Parnndavo j imą Tarto Lietuvoj 
Geriausius Rudus Važiavimo į 

Lietuvą.
Talp'imt Visokiuose Reikaluose 

, Patartina Kreiptis Prie Mus. 
Patarnavimas yru pigiauslaSį 

atsakančlausias lt teisingiausias 
ką galimu gaiitl. »

LAIMINGA NELAIME.
• Itliacą, N. Y. — Lakūnas 

orlaivyje buvo iškilęs 9.000 
pėdų. Orlaivis pasigadino 
ir pasileido žemyn. Nukri- 
to ir visiškai sudužo. Bėt 
lakūnas netik gyvas liko, o 
visai mažai tesužeįstas.

. NESUSITAIKĖ. \ > 
‘Peabody, Mass. — Odų 

streikuo j ant ie j i ♦ išdirbėjai 
buvo majoro suvesti su darb
daviais ir buvo išdirbtos.iš
lygos susitaikinimo. Strei
kuojantieji darbininkai bal
savo ar’priimti ar nė. Už 
priėmimą balsavo 449,‘prieš 
500.

. į

ū 
•i

■------- :—v
ŠVENTASIS TĖVAS 
SUSIRŪPINĖS DĖL ; 

AIRIJOS.
Rymas. *— šventasis jž* 3 

vas priėmė nūdieneijon MeL 1 
bumo arcivyskupų Manais. Ji 
Kalbėjosi ištisų valandų. ’ - 
Papa pasirodė esąs dideliu- į 
me susirūpinime dėl baisios 
Airijos padėties.
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J. Berželis*

buvo 
Duu-

, . R. Andrellunas, 
LDS. Cliicagos Apskr.

$10.00 
.15.09*
..5.00
..5.00
..5.00
.10.00
.10.00
..5.00
..5.00

5.00

varo""-piešdami žmones, nes sve-

pūčiam 
Išviso tad susidarė suma. $300,

kad galėtų prigulėti vyrai kI^«™

nes Donai yra.
J. Kesninas, Stoties rašt.•/

kitos viešpatijos atsineša. į Lietuvos Į slysta Lietuvon .To Malonybei Vysku
pui Pranciškui Karevičiui kad sušelp-
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f 1IH0S U LIETUVOS.
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AMERIKOS
LOTUVIAItH

: Mea lietuviai darbininkai mel
džiame jtfis^ pagelboa. Mee turi
me sunkią kovą". su bolševikinį 
Profesine Sąjunga, * kurią . Šelplž 
Rusijps bplševikai, šelpią AmeH- 
kęą įplševjkai, u mus niekas. ¥- 
pač siinkią kovą , turi Lietuvoj 
Darbo Federacijos Vilkaviškio 
Apskr. Centrąš su visos ‘Suval
kijos bolševikų .Centru* Bolševi
kai turi įsisteigę kliubą, knygy
ną, skaityklą, įsivedę telefoną ii* 
elektrą, o mes Vilkaviškio apskr.

I II. i ! ■ W| V

valčių mūšio, tapo išvyti ruoni ir 
miestelį užėmė vokiečiai, šie ą- 
tšfe-<tlgės, kaip jiems patiko, rėk-1 

vizavo jnąįąfą, arklius ir tu. .Ne
mažai vargino žmonės stt pastotė* ]

ALB AKY, K, K . 
r • p . —n—— , f
Į Kovo ią d. S. m. pobhSnytineJe sve-1 g¥. Kązimiero dienoje, Ipikp IšklL 

_ _ painėje atsibuvo prakalbos, surengtos Įmingąs Mišias gerb. kun. Saikus,
nSTdv per petl°J|5W gynima™ Worce3- fnętnviu Jurgio bažnyčioje. Per 

uz neapildy. tOTi jl09B. pOTlnklE ttnklJ .lr iotaf pW„t nurodtnSfo 6v.
mą buvo ęąųoįBami pinigine baus- remw savo parapijos Saulius, kurie ne- Kuaimiero gyvenimą, Taip-gl plačiai 
pąe> bet dažniausia lazda per pe- hmllstanriai kovoja m tielatyilstaia iea- apipasakojo- anglu . kalboje, nurociinė- 
MttSf. ypačiai4, ataižgniėje yienas Kalbėjo^ p. K česmilts, tik ką gatl iv. Kąąiorięras nėra jokie len-
leitenantas. kiHs nemažai švedą-13 Lietuvoj ir kum Julius Cap- patronas; bet grynai yra lietui 

ta-nnm iSlj.io '
jnais ruožais nupiešė Lietuvos, valstl- h Taipo-gi pnišč^'Lų susirinkusią pa
jos padėjimą šiais laikais. Kalbėto- J aukuoti daugiau ka|p paprastai nedB-x

l'llįlIĮH.m .<l| ..Į.u. ■ , .1 ■ Nį , M — .-I. ■— ■

VALIO! $£00.000.00 
LIETUVAI. v

Kad pažinti Amerikos lie- 
tuviiį katalikų veikimų, rei- 

-- Ha visu pirmu prisižiūrėti 
K jų darbuotei, ir sulig darbų 

galima apčiuopiamai numa- 
r 'tyti kiek Am. lietuviai kata- 
t likai yra gero Lietuvai pa- 

įarę. Paimkime tik Tautos 
; Fondų ir A. L. R. K. R. Dr- 
jų/ Žinant kokiomis aplin
kybėmis prisieina toms į- 

® saigoms darbuotis, kiek in
trigų ir šmeižtų iš laisvama
nių pusės priseina panešti, 
'klek visokios juodarankiš- 
kos agitacijos yra leidžiama 
tų organizacijų antrašu?z

Visa tai turint omenyje vis- 
’gL pasirodo/ kad nuveikta
gana daug.

. Nekartą žmogus klausi 
Savęs, delko taip vadinami 
i<tautininkai” taip pragaiš- 
tiškai neapkenčia T. F. ir R. 
K. R. Dr-jos? Kų jos blogo 
Lietuvai padarė >ar gal pa-

- daryti?! Juk T. Fondas bu- 
■ ' Vp vienatinis šaltinis, ku-

pio lėšoms buvo varoma pro
paganda už Lietuvos laisvę. 
Kąs informavo Jungtines 
Valstijas ir visų Europą 
tįūIG-I7-18 metais apie Lie- 
tuvą ir lietirvius, ar ne Tau
tos Fondo aukos? Kas už
mokėjo $60,000.00, kad par- 

' gabenti Lietuvon iš Franci- 
jos Lietuvos armijai 35,000 

■: ’ vyrų drapanas ir medika- 
•' mentus ? Ar-gi už tai vadi- 

.narni “tautininkai” parodo 
savo “tautiškumą’’’ šmeiž- 

. darni T. Fondų? Kad su
prasti tikrųjų priežastį del- 
ko šiandie T. Fondo taip ne
apkenčia visokie “pirmei-

- viai,” mes rasime sumos 
’ skaitlinėse: Pusė milijono

'MeriiĮ Lietuvai nuo A.me- 
Katalikų per Tautos 

t , ^Kondųi Ot delko visokios 
slaptos ir yiešos juodosios 
Jėgos sukruto agituot šmeiž
ti T. Fondą. Lietuvi, kata- 
like, ar duosies suvadžioti 
visokiems slaptiems ir vie
šiems savo idėjos priešams? 
Al’ duosies, kad už tavo au
kas jio tau virvę užnertii 
kad tave su tavo 'šventu įsi
tikinimu pasmaugus ?! Tik 

%gręiau prisižiūrėk visam lai- 
svamanių-c-icilikų veikimui, 
pamatysi, kad pų tikslu yra 
tave suklaidinti, kad gavus 
iš tavęs aukų, kad tomis ta
vo aukomis vėliau tave patį 
^as^naugti.

Tad, lietuvi' katalike, Jei . 
tau brangus . tavo įsitikini
mas, jei nori, kad tavo i- 
deįja pasiliktų amžinai, ne
siduok suvadžioti, šelpk tau 
brangias organizacijas, au
kok Tautos Fondan, nes tik 
T. Fondas tiksliai sunaudos 

’ tavo aukas Tėvynės reika
lams.'

. Tautos Fondas
• I

W So. 9tK st, 
Bi’ooldyn, N. Y.-

CHlCAGO, ill,
——- f

Lietuviu Darbiiiinkų Sąjungos cAl- 
cagos Apskritys mėnesini susirinkli^ų 
Įniki kova 20 d,. Nekalto Pras, Pan. 
šrč. Svetainę Vedi pirm, R. Andrei 
Hunas. 1 ;

I’h'miauslal buvo raportai valdybos 
kas Hnk maršruto tad sukilus visas 
kuopus prie didesniu veikimo ir suur* 
ganizuoti LDS. kuopas, kur jų dar nė
ra. C’hicagos Apskr. Dvasiškas vado
vas kaipo oi’gnulžatorls kun. A, BrlŠka 
pasižadėjo pervažiuoti visas kolonijas, 
organizuodamas naujas LDS. kuopas 
ir judinti, neveikliąsias kuopus. Iš ra
portu paaiškėjo, kad aut Towm of 
Lake šv. Kryžiaus parapijinėj svetai
nėj prakalbos buk balandžio 5 d.-7 :&0 
vak vnk. Taip-pat ir West Puhnan šv, 
Petro ir Povilo parapijoj bus tu put 
savaite, tik’dar dienos nepaskyrė 
Tai-gi ir Ritos kuopos arba kolonijos, 
nesivėluoklt prakalbas surengti, To
linus Faporhtl komisijos iš steigiamojo 
Darbo Biuro, Kun, A. Brlšką aiški
am, kad jau sudarę pienus, išrinkę na
rius, kurie atsikreips i visas kompa
nijas. Sekančiame susirinkime gulėsyn 
visky’ pilnai sudaryti. Raportai nuo 
vakaro paaiškėjo, kad pelno mažai 
bus, nes neskaitlingus būrelis tebuvo 
atsilankęs. Toliau sekė raportai iš 
kuopų atstovu kaulink prirašinėjimo 
nauju narių. Paaiškėjo, knd neku
rtos kuopos jau labui darbuojas, o> ne
kurtos sau'ramiai miega. _ Tolinus bu
vo raginamos kuopas, kad pildytu cen
tro atsišaukimus, .kaip tai Strėiklerlų 
Fondan prigulėti, namo bonu pirki
mas, kad kiekvienas narys 'įsigytų. 
Kad kiekviena kuopa pasistengtų Su
teikti dovanėlę moksleiviams dovanėlę 
įduodant redaktoriui Gudui parvežt 
Lietuvon. Buvo pageidavimas, kad

todėl su jaU negalima skul 
}o au direktoriais, ir todėl 

jie nebuvo kvjeati ne l minėtąjį susi
rinkimą.

: 3) Kad senieji direktoriai aavo nu
sirinkime tik sava gale pĮisinaudodiuni, 
du Iš susivažiavime išrinktųjų dlrek- . 
torių,. Llutkanską ir Sirvydą, patys*’ 
nuo savęs Išrinko sau j direktorius, a 
kun. Petkų direktorių^ atmetė.

O Kad senieji direktoriui, kuomet 
susiyažjuvimo-^rinktojiKnygųBeriliu* ' 
į'ėjlmo Komisija buvo Kovo 7 d. nu
važiavusi į L. A. B-vės artšlnę-knygas 
peržiūrėti,-tai p. A? B. Strimaitis tos 
komisijos prie knygų neprileido, saky
damas, Kad susivažiavimas buvo uele& • 
gališkas, todėl Ir ši komisija neturi 
teisės knygų vartoti,, nors jisai pri
darė, kad jo nžrelšklmas esąs neotL 
dalis, būt dplo tuL galėsią pasakyti 
tiktai direktoriai po savo susirinkimo.

5) Kad šį komisija buvo informuota 
Jau Iš po tam įvykusio senųjų dlrek- •' 
torių susirinkimo, joge! šėrininkų su
sivažiavimas tapęs rastas nelegallš|<u, 
ir jogef ir apie knygų peržiūrėjimų jie 
busią informuoti tik vėliaus, ar juos 
prileis, ar ne.

d).Kad dabar senieji direktoriai jau 
šaukią vėl naiiją savo susirinkimą į 
kurį kviečia tik savo išrinktuosius, o 
ne šėrlnipkų išrinktuosius direktorius, 
ir tų savo susirinkimą mano įvykltnl 
Balandžio 5 d. 1921.

Tai tokius faktus mes turime iš L. 
A. B-vės senųjų direktorių darbuotes. 
Akyvaizdoje šitų faktų mes darome 
sekančias išvadas!

1) ,Ka<l pereitasis susivažiavimas bu
vo pilnai legališkas, nes patys senie
ji direktoriai susivažiavimo laiku tu
rėjo savo atskirų posėdį, ir tarp sa
vęs pasitarę, visam susivažiavimui vie
šai Užreiškė, jogel tame susivažlavi- 

ie yra pilnas kvorum.
I Kad jokie dabar aiškinimai, joge! 

tasig susivažiavimas buvo neiegallškas, 
neturi savo svarbos, nes niekas dabar 
negali patikrinti, kadangi pati valdy
ba Su savim visas prokses susiėmė, ir 
galėjo jų daugelį sunaikinti.

3), Kad mes, susivažiavimo išrink
tieji direktoriai, skaitomės save tik 
susivažiavimo, tai yra, žmonių išrink
tais "direktoriais, ir jokiu būdu Ules 
negalim pritarti seniesiems direkto
riams, buk susivažiavimas buvo nele- 
gališkiis, ir jokiu budu mes negalimo 
prisiimti išrinkimo per senousius di
rektorius.

’ 4) Kad, jeigu tokia senųjų direkto
rių užsispyrimas yra nedaieistl nė 
naujųjų direktorių, nė Knygų Peržiū
rėjimo , Komisijos prie revizijos viso 
L. A. B-vės biznio, tai mes manome, 
kad musų Bendrovėje yra labai sun
kios kur 1101*8 paslaptys.

5) Kad tokioje padėtyj esant mes 
nebėgai i m imti sau atsakomybės prieš 
musų Bendrovės šėrinlnkus, ir net ne
galėtume Ineiti į savo pareigas, kailio 
direktoriai, nes mes vis viena būtu
me mažumoje, ir mes ‘visuomet butu- 
nie senųjų direktorių balsais viršijami. 
• 6) Kad šitaip dalykams susidėjus, ir 
seniesiems direktoriams paskelbus jo- 
gei pereitasis susivažiavimas buvo ne- • . 
legališkas, ir mes negalėdami darodytl 
iegitliškumo, nes nebeturime proksių, 
mes esame priversti kreiptis į visos. 
Bendrovės šėriniukus šitų klausimų sy- ■ 
kį ant visados išsprendus per naujų 
susivažiavimų, kuris turėtų įvykti per 
liepimų iš teismo per “writ of man- 
darnus.”

7) Kad dėl šito šėrjnirikai turėtų pa
daryti savo apskričių susirinkimus, ir 
juose padaryti nutarimus, jogei jie 
pritaria šitokiam naujam susivažiavi
mui per “writ of maudamas,” ir kad ’ 
šito susivažiavimo sušaukimų ingalio- 
tij įvykinti ir viąos L. A. B-vės veik- 
menės revizijos komisjų.

8) Kad Sekančiame galutiname su
sivažiavime butų išrinkta ne tik šių 
metų trys direktoriai, ^4iet ir pereitų 
metų trys direktoriai, nes ir pereitų 
metų susivažiavimas taip jau buvo He- 
legališkas. •

9) Kad mes, pereito susivažiavimo 
išrinktieji direktoriai, šituos nutari
mus padarę ir vadovaudamies musų 
ingaliojimais nuo peeritojo susivažia
vimo, pavedame šitame reikale Kny
gų Peržiūrėjimo Komisijai išimti iš 
teismo “writ of mandamus” ir būti 
arčiausiam* kontakte su visos .musų 

^Bendrovės šėrininfcais, ir visi šėrinin- 
kai meldžiami tuo reikalu susinešti su 
minėta komisija, po šituo adresu: 
Auditing Conimittce of thc Lithuanian 
Dcvelopnient Corporation, 315 Walnut 
Street, Netcark, N. d.'

10) Kad šitoks paskutinis susiva-< 
šlavimas ant “writ o’ madamus” tu- ■ 
retų įvykti pabaigoje Balandžio arba 
vėliausiai pradžioje uegužėg mėnesio.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Di
rektoriai : . '

Pasirašo
J. IK. Lutkatiskasf 
foseph O. Sirvydas, 
Kun. N, J. Petkus.

Tvirtiname parašus:
Knygų Peržiūrėjimo Komisija :

Barbora Vaškevičiui#, 
Vladas Lazdynas.

šlakių kraujo- išliejo rykštėmis. 
Pagalinus Lietuvą vokiečiams ap
leidus, užplūdo Rusijos, barbarai J jai gmiįl papasakojo apie dabartinį I įlos dieną, nes toj/auka*, ką mes su* 
■kurio Svėdasuose gan gerai gy-1 Lietuvos politinį <stovį, būtent,. kaip renkam šv. Kazimiero dienoje .bns pa- 
vavo'-plėšdami žmones nes sve- Htos atsineša į Lietuvos Įsiustu Lietuvon .To Malonybei Vysku-

» Wkww S k"d 8MW

_ ■ čionai lietuviai neatsisako nuo UH-
kams teko, ‘daug buvo iš sęgda-lnalistų lėliai* 'Pasijui paaiškino ha* deb tėvynes, bet dabar labui nu- 
S$kią bolšeHką, kurie prisidengę Į plačiai apie L. šaulius, nurodydami Antėjo daugelis, kad. užviešpatavo dl- 
Ivgvbės vėliava eio. plėšė ir da- įPaskutniųjų pasidarbavimą Ir pasl-Įjeig bedarbė. Daug yra tokių, kat-

* šventimų splaiRytne lenkų briovimosl I rįe jaa nedirba po penkis ir., šeštus * 
j t I 1Tj-aegiua '

Kalbos buvo'turiningos Ir įdomios Pas mus HetuviaI ttfri išrinkę tam 
ką H* liudija sudėtos tų dienų aukos | tikrų komitetų, katfas rūpinasi dėl te- 

į.$441.00 Perlojaus šauliams. Įvynės Lietuvos Ir vaikšto po stubas
Po $15.00; Juozas V. Jonytis, Juo- ĮpraSyjaml aukuoti kiek galint dėl Die

zas Ciunys ir Vincas VenckUnas. j tuvoš, taigi musų vietine draugija šv.
Po $10.00: Jonas Tamullonis, A-J Jurgio irgi paaukavo dėl tėvynės. $40, 

domus' Lukšys, Juozas Kaminskas, h)et kolektavot tai jau Iki laiko sus- 
! Vaclovas Barisas, Juozas Dvareckas, j tojo pakol žmonės • pradės dirbti; 
Mlkohis Kazlauskas, Jonas Ciunys, Į pas mas randasi viena pašalpinū 
Juozas J. Stoškus, Vincas Baublls ir Į draugija tik vien dėl. vyrų, bet mo- 
Jonas Va'langevlcius. f terys neturėjo jokios draugijos, tai

Po $7.00: Adomas Lukšys. Į13 kovo 1921 m. gerbzknn. C. F. š.
Po $o.OO: Kun. J. • Čaplikas, Pet- Į paaiškino reikalingumų^ tureli Įeitą 

ras Jašinskas, Nikodemas Stoškus, .Tu- Į draugiją, 1 
lę Stoškiutė, Liudvikas Tamulevičius, Lv^ moterys, tai-gi pakvietė tuojaus po 
Viktoras Sviklas, Jonas Siaurusevi- Į pamaldų susirinkti visiems ir sutver
tus, Bernardas Aukštutis, Julius U ‘
Aukštutis, Juozas Nastaravičius, A-1 Jų>aigi iaikytam susirinkime SLRKA. 
gota Puodzienė, Mikalina Bartkevičių- 18g kuop()s ir LDg_ 67. apsviu.stė rei- 
tė, Antanas Tamuiionis, Jieva Bllins- kaiiUgUmų naujos dr-jos ir po savo 
kienė, Petras Lukšys, Vlaads Rimša, 9usirinklmo pradėjo naujų darbų. 
Juozas A. Stoškus, Julius Baublls, Tuojaug prisirašė keli vyrai ir tapo 
Liml. Sviklas, K. Glaveckas, Zigmas i§dnkta wl(]yba< Vardas . duotas 
Baublls, Petras Plokštys, Vacias_ Imk- Saldžlalisios širdlįs Jezaus Dl..ja. Su. 
šjrs,, Vaclas Stoškus, Pranas Kalan- SjrjnkĮmus nutarė laikyti kas trečių 
ta ir Motiejus .(Minskas • sekmadienį mėnesio. Tai-gi prašo vi-

Po 3.90: A. Vftlunge\ičius. I kag tik pod p^^nigy vyrai, mo-
Po $2.00: A. P. Stoškus, S. Rasimą-1 terys> vaikinai ir merginos kožnas ga-, 

vičius, J. Miškunas, J. Vainalavičius, L. nteiU balandžio 17> 1921 ant 
A. Baublls, A.‘Kazlauskas,* M. Dva- Linkimo ir pad6ti darbuotls. 
rėčkas, J. Papinskaf, M. Miklušis, M. pas vieno lietuvlo vaikas 
Valiukonis, F. Kalanta. J papuolęs neprietelių naguosna.

Po $1.00: A. Laičius, A. Staniuky- J Relfe pay mug vftjklj po mokyklos va- 
nas, J. Česnulevičius, J. Valangevičius, landų Arėdami laiko bėga pedllavo- 
P. .Kosulis, P. žemaitis, F. Genis, A. Į tl angngkus laikraščius. Vienų va- 
Valangevičlus, J. Rakauskas, J. čes- L nub-gp . redakclja paimti laik. 
nulevičius, L. Nastaravlčienė, K. Au-1 t lgnegIoti pQ gtubag Vaikag
gustaitis, A. Matukaitis, J. Budėnas, Į b_go ]ajki.a§giajs Ir patiko kelis vy- 

.. B. Baltrukaitis, P. Jurgelionis, P. Juš- lg T&rtie vyrai pradgjo kalb.pti 
ką, K. Dvatecka&įM. J- Matuza, M. L. kfaUyblj kur gyvenąs ir ar jisai 

j.Bakšiutė, M. Luksys, Z. Luksys,^ • Į apkrikštytas. Tas vaikas sako, kati 
Lukšys. .T. Kašėta, Iz. Gaidys, J. Kai- taip Tag pas|kalbėjimas buvo ant 

[cevičius, T. Lipša, J. Skiaudeiis, J.. EagĮe SL Ten randasi didelė protes- 
\ araška, J. Kudzma, A. Makarev ičiu- tQnlJ bagnygja.e jau įigas laikas, kaip 
te, A. Milutis, B. Ciuniutė, M. Baub- stovi tbg^Įa jr Yisas vidus beveik iš- 
llute, S. Saurusevičius,- M. Ramanaus-1 degęs Ir vksi ]angai lentoms užkalti ir 
kaš, M*. A aškelevičienė, J. Staukaus- j dlu.ys užrakintos. Tuojaus vienas iš 

Įkas’, 1. Kielė, F. Kuliešius, F. Ski-L^ durįS atrakino ir pagriebė tų vai- 
landls, J. Lavičlus, 'A. Tamulevičius, kin^ įsitraukė į tų apdegusių tuščių 
A\ Krušas, D. Krušas, J. Biskupaitis. bažnyčiJJ) užrišo jam. burnų ir surišo jo 
M. Tamulevičius, P. Beinorav iyius, A. I rankutes užpakalin ir pririšo prie' stul- 

lesnulevičius, A. Kosulis, J. Giras. F. I py Jr ^)jkę vjSį jgėjo. Tas atsitiko 
Skliutas, J. švedas, J. Stoškus, J. Žvir- tuojaus po 4 vai. vakare, 
blis, I’. Juozaitis, F. Prokuratas, F. Tėvai lauke vaiko pareinant ir ne- 
Kudzma, J. Svirskas, V. Ivanauskas, sulauk6i Telefonuoja į policijų. Ten 
A. Moliutė, S. Balčiūnas,. B. Pigaga, |nera ir Hgpubutin, ir neva, manė, kad Į Gynimo Komitetui $204.20. 
J. Vaitkevičia, F. Trunce, .T. Sidaras, gal automobinus užgavo. Neradę nie- Fondo skyrius paskyrė pas jį užsili-
S. čižius. F. Saulutis, O. Mortunaitė, kur palaukus vaikas parbėgo namo vi- kusius $30.80 taip pat tam
J. Zalauskas, M. Pigaga, B. Kazlaus- lg perbajęSj išsigandęs, uždusęs kad tikslui.
kas., V. Tamulevičius, J. Meškinis, K. negai^j0 aneį kalbėti. Po valandėlės kuri ir tapo pasiųsta Lietuvos Gynimo
Stankauskas, V. Borisas, B. Barisas, I pradįj0 apsakinėti, kad jį buvo nu- Komiteuo per Bostono Lietuvių Pre- 
J. Babrauskas, A. Keisis, A. Butkevi- L vgrg ked vyrai ir vienas su didele Į kybos Bendrovę. Iškeltus $300 pasiųs- 

Į čius, A. Cbaxpes, B. Skliutas, S. Bub- j barzda nunešę skleįan, pririšę prie ta Lietuvos pinigais 17,120 auksinų. 
į lis, O. Kaivavičiųte, O. šimukoniute, Į stulpo> . burnų užrišę ir jo kojąs iki Tokiu budu per paskutinius 4 mėne- 
O. Gludzinskaitė, J. Ambrazevičius, J. i keĮ.ų apkrovę plytomis. - Vaikyščias Į sius Mt. Carmelio lietuvių kolonija 

į Bačy-s. M. Kazlauskas, A. Kukis, P-1 labaj nuS5įgandęSi pradėjo traukyti ran- pasiuntė tėvynės reikalams arti 90,000 
Petrauskas, K. Grigaliūnas, M. Uloza, I kag aQt ]ajnigg pasjtaikę ištraukti I auksinų.
L. Kastorai ičienė. Į vienų rankutę, atsiiiuosavo, išlipo pro L

PALMER, MASS. langų ir pabėgo. Ant rytojaus .i*a-
KpkTb?°rtu,ta bet Šio luito LIETUVOS ATSTATYMO

tant p PsYiii/ ę-J<; H “'-ra susekt“ •„ ■ BENDRO VĖS ŠBRININ-
tonas, r. aoviu&u, a. ^vikius, ją. ao 1 pries pora Savaičių amerikonų vai-1 n-n » ht-hatut » n
vaišis, J. Seilius. Į kag bavo prapuolęs. Atrastas kitame Į KAMS PRANEŠIMAS.

Į komitetų rinkti aukas Perlojaus Į mieste. Tomis dienomis vėl prapuolė | 
šauliams ineina šios ypatos: Garb. amerikonų jau nemažas kūdikis ir ūe- kerbiamieji šėrininkai 
prez. * Kun. J. Čaplikas, prez. Jonas | randa | ' Paskutiniame L. A. B-ves šėrinin-
Tamulionis, rašt. A. P. Stoškus, ižd. rntvairnrin «troikn<s dm- tohoąltpąin I susivažiavime, buvusiame vasario 
A. Lukšys, iždo glob. X V. Jonytis U’ Kompanija prikalbinėja žmones po ki- 21’ New Yovke> ^mes’ šeiniaus

* Į tus miestus ir nesako, kur juos ve-1 pusiiašiusieji, tapome išrinkti naujais 
ža. yrai 45 vyrai buvo atvežta iš|šiorf Bendrovės direktoriais, ir be a- 
Brooklyn, N. Y. ir kaip atvežė, tai vi- bejonės musų bendrai šėrininkai lau

ksi atsisakė ir pagrįžo atgal. Tai-gi vi- Į k*a ^au musų, kaipo naujai inėju- 
’si lietuyiat katrie nežinojbt, kad ęia šių * Bendrovėn direktorių,_ kų mes e- 
yra streikas, tai prašom saugotis kad Į siune naujo šios Bendrovės labui nu- 
kaip kas veža prie kokio cltubo, tai J ve^kę. •
reikia gerai apsižiūrėti. ‘ Vlenok labai niusų ger-

’ # j/, k. M. I biamieji šėrininkai, kuomet perskai-
. įtys šį musų pranešimų, kurį mes ski- 

_ rj-rjT a T> A h’iame musų visai spaudai ir visai Ben-
J; 111-LAJJJiLil JzLIAj x A. J drovei ir kurį esame, padarę po musų 

‘ Į bendro susirinkimo, alikyto Brooklyn,
(Port Ricllinoild) . Į N. y., Kovo 22 €i: 1921, kuriame gusi- 

------  Į rinkime dalyvavo visi trys naujai iš- 
šiomis dienomis Čia keletą ypatų sn- Į rinktieji direktoriai: J. *VV. Liutknus- 

manė įsteigti “Draugijėlę platinimui Į kas, kuu. N. J. ’Petkus Ir J. O. širvy- 
kataliltiškos spaudos.’’ . Draugijėlės Į das. Be to dalyvavo susivažiavimo iš
tiksiu bus, abelnal, platinti kutaiikiš-1 rinktosloe Knygų PerŽiufėjllno Komi
kų spaudų tarp visų (gal net, jei bus I sijos nariai: p. V. Lazdynas ir p-lė B. 
galima ir tarp kitataučių), o ypatingai, | Vaškevičlutė.
nariai dr-jėles rinks savo petfskaltytus j šitame musų susivažiavime paaiškė- 
laikraščius ir knygas ir siųs jas nuo-1 ja sekantys dalykai: 
lat kiekvienų savaitę į Lietuvą.^Drau- j 1) Kad L. A. B-vės senieji dirokto- 
gijėlds nariui turbut susidės IŠ d vėjo-1 rihi jau atlaikė savo vienų susirinki* 
pas rūšies narių — aktyvlų-veikllų irj mų Kovo 8 d. 1021, ir atrado, knd 
pasyvių-nevelklių, Pasyviai narini ati-Į pereltniss šėrinlnkų * suslvažlnvimna 
-davlnčs vien tik savo literatūrų, ovalč. I ir vėl buvo “neiegallškas,” t, y. ne- 
tyrini mokės mažų duoklę, padengimui'l turėjęs užtektino balsų kvorumą. . 
lėšų persiuntlnOjlnio ir viską vetkk. 1 3) Kad-susivažiavimo išrinktieji <11- 

Kwv8i>ondęnta8. rektoriai tntp-gl buvo išriulril .nelegii*

T *1 i Iii*- *_T * f - *■ *.*’■ ..... ' -* t ’ 4 * | ZlHvnęp cMcl^lZI^UjL ^lUfL ŽjlLVO u^uXQS L
kriaihoifFii įarbmmfaa k® paikiaus kas liko, tai bol&vi- Wsvf n^mlnūf grobuonį,, topc: i
me? Nieko! Bet drąsiai stoja
me ’į kovą su jais, Amerikiečiai^ 
jūs ir mums padekite, jūs esate 
turtingi, jums niekas išmesti vie
ną kitą dolerį, o mums bus. didi 
paramą. Taip-gi siųskite knygų 
ir laikraščių. Mes jumsA viešai 
per laikraščius atsiųsime sąskai
tą, Laikraščių redakcijų diel- 
džiame siųsti laikraščius ir kny
gas į skaityklą,- o mes jums būsi
me giliai dėkingi.

Su paagrba,
Lietuvos Darbo Federacijos Vil

kaviškio Apskr. Centras.
Už Pirmininką, Sekretorius,

J. Mažeika.
Aukas ir knygas meldžiame 

siųsti šiuo antrašu: Vilkaviškis, 
K. Mažeika. LITHUANU. /

Meldžiame ir kitų laikraščių at- 
spauzdinti. K.

i
—— . — - -

vyžonVs.
Vyžonių miestelis per karą 

vokiečiais ir rusais nebuvo sunai
kintas, bet jo gyventojai buvo riu_- 
kentėję-. Artinantis karui, apsi
lankė daug rusų kariuomenės. • 
Artinantis vokiečiams, rusai pra
dėjo imti iš žmonių turtk kas tik 
pakliuvo į nagus. Jie sujoję savo 
daugybe arkliij tiesiog į rugių lau
kus ir pievas visa Sunaikindami. 
Rusams išėjus iš mūsų krašto, ap
silanko vokiečiai ir jie dar labiau 
baisūs pasirodė. Pirmu pasveiki
nimu paėmė žmonių arklius ir ki
tus- gyvius, o paskui .pabuvus pu
sę metų ir duoną. Apsigyvenus- 
“svečiams,” Vyžonys vist} pirma 
susipažino su miestelio žydukais, 
tai pirmas .gudruolis buvo žydas 
Kaima; kurs savo švąlniu liežu
viu meiliai sugyveno su “sve
čiais” ir padėjo jiem tuštinti ūki- 
nankij turtą, norėdamas' prisi
kimšti sau kešenes. Tai-gi sodie
čiai bijodami, kad nepaimtų ar- 
klio^r kito kokio gyvulio kreip
davosi prie pono žydo su kiauši
niais ar kitais produktais arba 
šimtine. Tiems “sve'čiūms” išsi
krausčius, užplūdo antras nelem
tas priešas — tai bolševikai—bar
barai. Tie rojaus “angelai” ir 
mūsų tautos gydytojai, stengės 
surakinti mus 'Vėl pančiais, bet 
neilgai paviešėjus lietuviai juos 
prašalino. (

Pasirodžius lietuvių kariuome
nei su Lietuvos vėliava, žmonių 
akis sužavėjo neapsakomas 
džiaugsmas ir Jąisvė dėl tėvynės 
sužibo.

Vyžonių miestelio gyventojų li
kis nėra gerai pastatytas.

Katalikij vartotojų krautuvė,- 
kuri buvo per karą sunaikinta, 
šiuo laiku visa prekyba buvo žy
dų rankose, bet dabar vėl steigia 
prekių krautuvę,, nors žydams tai 
nemalonu. '

SVĖDASAI '
(Rokiškio apskr.) . •

Žiūrint į Svėdasus ir atsiminus, 
joks prieš karą, buvo ir dabar, tai 
nekaip darosi. Kai po visą Lie
tuvą siautė baisioji .šmėkla, tai ne
aplenkė nei Svėdasą. e Miestelis 
per tą laiką nustojo kelią savo 
namų, o kai neperdidelis — tai 
abai žymu. Vidurys vūsai tu

ščias, gatvės taip-pat granatų iš- 
duobėtos. Traukdamiesi rusai bu
vo sustoję kuriam laikui už mies
telio, ant upes Jaros, nurojo at
remti priešą. Vokiečiai, paleido 
daug šūvių iš kanuojiif į miestelį 
iv padegę kelius namus* ir apdras
kė bažnyčią. Gailį gale po 7 ša

Imos-lygiai, kaip savi, kuris tu-. glUtt , tte0LTOS teritorUas. 
rėjo duonos kąsnį ir nėjo kartu 
savo kaimynų plėšti ir nekaltų 
žmonių virkdyti, buvo paskaity
tas buržujum, vagim, plėšiku. 
Kada Lietuvos susipratę vyrai 
pūolė’ ir vijo lauk tuos nelabuo
sius rojaus žadėtojus visai, tai 
daug jų ant vietos liko ir dirbo 
visokiais būdais'' kiek galėdami 
dėl Lietuvos nenaudos, žinias pa
duodami “brolybės ir lygybės 
broliams.” Bet nabagam nepasi
sekė, susekė jų slaptybes, surado 
valdžia ir jų centrą, įsitvėrė kaip 
už siūlo galo ir trauks tol, kol vi
sas kamuolis išsivynios. Kurį tik
tu laiku gal išrinks visus kūka- 
tai įtaria, tuojaus tas pamato- 
Kauno ar artimesnę Čypę. Grei- 
lius iš kviečių ir liks kviečiai iš 
kurių gero maisto ir geros sėklos 
susilauks Lietuva. Svėdasuose y- 
ra susidariusi iš viso ūkininkų 
valščiaus, vartotojų draugija, ku- 

, ri gan gerai veikia, turi krautu
vę, prekių visokiu, kokių tik rei
kia ir pasižymi savo pigumu ir 
gerumu, todėl žmonių, pilnutėlė j 
visada, kas žydams labai nemalo
nu. . Apšvieta, tai nėra taip pasi-1 
likus nuo kitų aplinkinių mieste
lių, yrą net išsteigta pradedamo
sios mokyklos net keturi skyriai. I 
Taip-pat yra pavasarininkų kuo-. 
pelė, kuri rengia susirinkimus ir 
turi savo skaityklą. Kartą buvo 
toks atsitikimas, kuris -gal dau- 
gi’aus nebepasikartos. Buvb su
rengę pavasarininkai šokių eglai
tę, per tuos šokius tegalėjo daly
vauti tik tos kuopelės nariai ir tik 
su tam tikrais bilietais. f Tarp tų 
buvo įsimaišę- ir ne kuopeles na
rių, kurie turėjo daug drąsoj irJ 
nei kiek gėdos. Programui pra
sidėjus, nekviestieji svečiai nei 
kepurių nenusiėmė ir trukšmą 
kėlė. Kunigui paliepus kepures 
nusiimti, jie neišpildė, tad pats J 
kunigas nuėmė, bet jie vėl užsi
dėjo. Tada jis nuėmęs jų kepu
res žemėn nubrukė. Iš to pasikė
lė kova, tarp nekviestųjų svečių 
ir kuopelės narių. . Mušdamiesi, 
išėjo iš salės, su geležimis ir bu
teliais mušdamiesi, galvas prasi- r 
skaldė ir gulėjo bent vienas ki
tas ant žemės, o kunigui tapo 
ranka sužeista.

UŽPALIAI
, (Utenos apsr.)

Laimingas kampelis. Grana
tos miestelio visai nepalietė, vo
kiečių okupacijos laiku, valdžios 
žandarai, čia visados buvo žmo
niškesni, ne kaip kituose val
sčiuose.

įBolševikų okupacijos laike, ir
gi buvo žmoniškesni valdininkai, 
nepiešė taip gyventojų, kaip ki
tuose valsčiuose, kad darė.

O dabar ir visai gerai gyvena I 
Užpalių valščiaus gyventojai, nes 
didesnė dalis gyventojų, yra pa
siturintieji ūkininkai, o pasitu
rintiems ūkininkams, dabar Lie-ĮL- P- Bonų, pasistengkį'te nusipirkti, 
tuvoje — nebadas.

Užpaliuose buvo manyta įsteig
ti progimnazija, bet -kažin delei 
kokių priežasčių neįsteigta; dvi- 
dase 'mokykla gerai gyvuoja *<— 
mokinių pilnintele.

Žymiausios organizacijos Užpilu
’iuose yra šios: pavasarininkai; 
šauliai; kopėta tyvas’ir kitos.

Sp u r g a s.
i

i Juozas Ciunys. Vardan Peri o j aus šau
ti viršminėtas komitetas taria širdin
gų ačių visiems aukavusiems/

-----------L—_

RAGINE, WIS. ‘
Lietuvos Laisvės Paskolos bonai bu

vo pardavinėjami per ištisus 1920 me
tus ir tasai darbas, dar galutinai pa
siliko neužbaigtas. Mes Stoties Val
dyba kreipiame Racine’o lietuvių do- 
mę, ypač tų kurie yra užsirašę L. L. 
P. Bonus, ■ įmokėdami po $5 ir 10 dol. 
malonėkite savo pasižadėjimus išpil
dyti, užsimokėdami likusius nesumo
kėtus uis bonus pinigus ir įsigykite bo
nus. Taip-pat -kurie dar neturite L.

PEABODY, MASS.
Musų kolonijoj lietuvių < išviso yra 

apie 20Q. , Dr-jų yra dvi — šv. J. ir 
Liet. Sūnų ir Dukterų, čionykščiai 
lietuviai dar nėra nubildu dar nepri
sidėjo prie rėmimo "tietu.vos. Nei Do
nų čia nieks neplatino ir niekus nėuįi 
nusipirkęs. Tad reikėtų kad kas nu-% 
budintų čionykščius lietuvius. * 

Ui Lenke rMius.

.1

♦

’Jį- J*

laikraščius ir knygas Lietuvon. To
linus sekė raportai komisijos.kas Muk 
rengiamo- vakaro su šokiais po Vely
kų 24 d.’ balandžio 1921, Dievo Apveiz- 
dos parapijinėj svetainėj ant Unlon 
Avė. 11‘ 18 gatvės.

Sekantis LDS. Clilcagos Apskr. su
važiavimas bus .nedėlloj, balandžio 24 
d. 1921 m. Nekalto Prasidėjimo para
pijinėje salėje, kamp. 44 ir Falrfield 
Avė. Kiekviena kuopa pasjstengkit iš
rinkti atstovus ant apskričio susirin
kimo.

MT. CARMEL, PA. .

, šiuoml siunčiu vardus, kurie aukojo 
Lietuvos reikulaiiis, kuomet Mt. Gur
inėlyje buvę rinkliava Geležinio Vil
ko naudai.

Gruodžio 2 ,d. 1920 pasiųsta Iš Mt. 
Gurinėlio Lietuvos Geležiniam' Vilkui 
$1077. Sekanti vardai prldavč savo 
aukas kiek vėliau, išviso $65.

■ Ant Geližnio Vilko Davė
Matusevičius Mur...........
Svabauskas Agota ...
Bujauskas J................
Sodaitis Nori)..............
Baktitis Krank .........
Karasevičius Mikas .
Janulevičius .Tuoz. ...
Gusčius Jonas ...........
Barišauskas Juozas ...............
Saveikis Ant. iš Kulpmant, I’a.

Mt. Gurinėlio koliouija švęsdama 
š-v.- Kazimiero dienų, sudėjo Lietuvos 

Tautos

pirmu KARyrr.

St. Jokus, N. Pirmu 
kartu ant Nowfoundlan<I bu- 
Ivo atsitikęs uhold up.” PI^ 
akas pavogė $200 grynais ir 
bmiffenybnL Plėšikas dar
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“DARBININKAS”
8 PUSLAPIŲ.

Nuo balandžio 15 "d. š. m. 
“Darbininkas” išeis subJlto- 
mis 8 puslapių.

Jau nuo senai buvo pagei
daujama leisti “Darbinin
kų” 8 pusk, bet delei svar
bių priežaseių to nebuvo 
galima padaryti.

Pora svarbesnių priežas
čių paduodame čia:

1) Neturėjome preso, kad 
galėtume spausdinti be di
delių nuostolių,

2) Nepakenčiamos papie- 
ros kainos ir taip-gi nebuvo 
galima gauti užtektinai. 
Dabar Kas Kita.

gauti popiero tiek kiek rei
kalinga..

Dabar tik reikia daugiau 
skaitytojų, kad “Darbinin
kų” leisdami 8 puslapių ga
lėtume-kas kart gerinti turi
mu.

Dovanas duosime ild ba: 
landžio 25 d. š. m.

Tad į Darbą Vinį

Suraskime bent 10,000 
naujų- skaitytojų ir narių 
iki Balandžio 25 d.

Turime nuos’avų. naujų 
presų ant kurio galime 
spausdinti 4, 6 ir 8 pusi, 
ant syk ir spausdindami 4 
pusi, sutaupoihe apie 10 vai. 
laiko, o spausdindami 8 pu
slapių* sutaupysime mažiau
sia 15 vai.

Taip-gi kainos , ant po-pior 
ro gymiai nupuolė ir galima

Tų labai lengvai atsieksi
me, jeigu tik visi senieji L. 
D. S. nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai stos į darbų. 
Suraskime ’ nors po' vienų 
narį arba skaitytojų ir tai 
turėsime 10,000 naujų narių 
arba skaitytojų su dideliu 
kaupu. Iki šiol jau keletas 
pasidarbavo ir surado ne po 
vienų, bet po keeleta naujų 
skaitytojų ir jų vardus pa
skelbsime vėliau.

“Darbininko” adminis
tracija tiems, "kurie pasi
darbavo ir tiems, kurie užsi
rašė pasiuntė dovanų $1.00 
vertės Įmygu.

Paginkite savo draugus ir 
pažįstamus užsirašyti laik
raštį “Darbininkų.” Užra
šykite laikraštį “Darbinin
kų” į Lietuvą savo gimi
nėms ir pažįstamiems ir at
naujinkite savo prenumera
ta.

Siųsdami prenumeratų 
pažymėkite kokias knygas 
pasirinkote ir kur jas nori
te pasiųsti.

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

Žemiau talpiname surašą 
knygų pasirinkimui.

SURAŠĄS KNYGŲ.
ALBUMAS. įvairių draugijų paveikslui .................
ALGIMANTAS. Graži istoriška apysaka ................ 1
AMERIKA PIRTYJE, Teatralis Veikalas..................
ANDERSONO PASAKOS ...’......................................
AN1OLAS SARGAS. Graži maldų knygelė ................ 1
ANTANUKAS. Apysaka, tinkanti jaunimui pasiskai

tyti .... ................... .............................................
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ. Gražus veikalėlis pa

siskaitymui .. ...................................................... .
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Teatralis veikalas. ... 
APSAKIMĖLIAI ................................................
ATSARGIAI SU UGNIMI ..........................................
AUKSINIO OBOLIO ISTORIJA ............................
BAŽNYČIA IR MOKSLAS .<..............’. f...................
BEN-HŲR. Graži apysaka. Smagi pasiskaityti. ... 
BIUROKRATAI............*.............................................
BOLŠEVIZMAS...................................................  ...
BROLIAI PIRMYN ............................ . ........ ’..........
CIT PAKLAUSYKIT. Eilės........................ .............
DAINA BE GALO. Teatralis veikalėlis ..............
DANGAUS AUGŠTUMAS, ŽMOGAUS SENUMAS . 
DANGAUS KARALIENE. Labai įdomi pasiskaityti 
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE .........................................
DANGUS BRANGUS. Teatralis veikalas.................
DARBININKAI VIENYKIME^ IR KAS TAI YRA

MEILE. Poema ..................... • •............. 15c
MEILES PASLAPTYS. Teatrališkas veikalas............. 45c

.uOcMELSklMEs. Graži maldų knygelė ........................... 40c
$2.50MOTERYSTE IR ŠEIMYNA ......................................... 50c
,15aMOTERYSTES NESUARDOMYBĖ ...............................10c.
.20c.MUSŲ TIKĖJIMAS. Paaiškinimai apie tikėjimo tiesas 50c. 
$1.50NAUJOJI ZELANDIJA ...............  15c

N L IvJlL.1 Y B Ii. ••...■ ...... ...... ...... ...... «... 2ac 
15c. PASAKOS ĮVAIRIOS .................................................... 25c

PATARLES.......................................................................35c
10c PAŽINKIME SOCĮJALIZMA ......................................... 10c
15c. PERGYVENTOS VALANDOS ........................................60c
15c. PETRIUKAS. Apysaka . 
.5c. PRADINE ARITMETIKA

. .50c. PULKIM

. .10c PULKIM 

.$1.75 PULKIM 
. .25c. PULKIM 
. .15e. PULKIM
.. ,5c. RAKTAS

KELIŲ. 
KELIŲ. 
KELIŲ. 
KELIŲ.
KELIŲ.

Maldų knyga.......
Maldų knyga ... .*
Maldų knyga.......
Maldų knyga.......
Maldų knyga'.......

IR LAIMEN .........

...35c

. .$1.50 

..$1.85- 

. . $2.0(1 

..$2.50

. .$3.50 

...25c 

...25e

....5c
........................ .25c

ANT 
ANT 
ANT 
ANT 
ANT
SVEIKĄTON 

.50c RYMO KATALIKŲ MOKSLAS 
,20c. S ALIUKAS...............................
.25c. ŠATRIJOS RAGANA ............
.l.OOSCENOS ĮVAIRUMAI ............................. 45c
$1.25ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI ____ ______ ____ .45c
,20c ŠIŲ .DIENŲ DAINELES ............................................. ..15c

SOCIJALIZMAS IR KRIKŠČIONYBE ........................ ..10c
SOCIJALIZMAS............................. '........................10c. SODŽIONIŲ TEOLOGIJA ............................................. $1.00

DARBININKO DOVANELE ..................... ................. . .5c. SUGRIAUTAS LIZDAS ............................-................... 15c.
DELEGATŲ KELIONE LIETUVON ............................25c.SULAUKĖ .... .......................................................... ...25c.
DIDESNIS NEGU HINDENBURGAS ........ *...............5c.SURINKTOS‘ DAINOS .................................................... 35c.
DOROS OBJEKTYVUMAS ...........................g............10c.SVAIGALŲ ĮTEKME Į ŽMOGŲ ...................................10c.
EILES IR DAINOS ..................................... ...... a ... .25c. SVARBUS KLAUSIMAI     ...............................  10c.
EILES III DAINOS. Laida pirma. Dalis antra.........35c. SVIETO PERĖJŪNAS ...................  35c.
EMŲS IR KALBĖK. Teatralis veikalėlis ................... 10c. ŠVENTOJI ISTORIJA SENO IR NAUJO ĮSTATYMO $1.00
EUCHARISTIŠKOS STAČIJOS ................................. 1,15cTABAKAS NUODAI ............. 10c.
EUROPOS ISTORIJA  ............................. . ą........ 50c. TAM OŠIU S BESOTIS .........................................................5c.’
FABIOLE.............................................................. $1.00TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS........................................$100
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. Moksliška knyga ....75c.TRIS KELEIVIAI. Audeklo apdarais ..................... ..40c.
GEGUŽES MENUO ........................................................ 65c. TRUMPAS KATEKIZMAS  ...................................... 15c.
GELEŽINKELIO SARGAS TYLIUS ........................... 75c. UBAGŲ AKADEMIJA. Teatralis veikalas .................. 35c.
GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS .PAVIZDŽIUOSE 25c.VAIKŲ TEATRAI.............................................................20c.
GYVASIS ROŽANČIUS ........................................ ........ 15c. VAIZDELIAI..................................................■................ 30c.
GYVENIMO GABALĖLIAI .........T......................... 15C.VALENRODIS. Apysaka .......................................... ...10c.
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI. Gražus teatralis vei- VISAS SVIETAS .....................................................   ...20c.

kalas.......................................................:.........75c. VISI GERI. Teatralis veikalas ...................................10c.
IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS................................. 5c. VYČIŲ - DOVANELE ....................................................... 15c.
ĮSTATAI..........................................................................15c. ŽIEMA IR VASARA ......... C........................................... 20c,
IŠVADAVO.- Teatralis veikalas.........■........................... loc.žIEMOS LEDAI .............................................................35c.
JAUNOJI LIETUVA ...................................................... 50c. ŽINYNAS.........................................................................$1.00
JURGIS ŽIBURYS. Teatralis veikalas........................15c.ZOOLOGIJA. Tomas I................................................... $2.50
KĄ GERO LIETUVIAI TURI Iš SOCIJALISTŲ SĄ- ZOOLOGIJA. Tomas II ...................................  $2.50

JUNGOS.........,.  .... ............. v.............. ,.5c.2Yt)Ų KARALIUS. Teatrališkas veikalas ...........,...30c.
KAIP ATSIRADO JUNGTINE AMERIKOS VALSTI

JOS ..................................................... ......................10c.
KALENDORIUS L. D. SĄJ. 1921 ..............................25c.
KAS TAI YRA KONSTITUCIJA ................................. 15c. .
katalikų bažnyčia ir demokratizmas n.... r>oc. metams $4-00, užrubezyje atba į Lietuvų me-
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS I ....lOc-tamS $5.00.
KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS ........ .....15c.'
katekistas ....  .......... .. ................................. 35c. ■ Dovanas duodame tik dėlto, kad mes per
kelione į europą ..................... .. .......................... 50c. 5 metus niekados nesame dovanų dalinę ir dar
kelione Lietuvon ........................................... 4°c-delto, kad-geriau paminėjus 5,metų sukaktuves

-L........................... ...................•"•"^c‘nuo susįtvėrimo mūsų brangios organizacijos
KRAŽIŲ SKERDYNE ____J.............................15c.'b- D. b-
^wTL?l0»rJXE*SP;ATIJA ............................ . .......Prie dovanų nepriskaitome mūsų įgaliotu
KUR teisybė .. ? .7 " " ” X ~ - £ agentų, kurie gauna nuolaidų.
Laisvos valandos. Eilės  ...............................15c. Asmenys užsirašydami “Darbininkų” ant

AS^ IR^SOCIJ^ L L j * dGVHIlŲ dvigubai tiek. ~

lietuvių demonstracija .................................. 25c, Extra dovana, L. D. S. Kalendorius 1921 m.
lietuvių kalbos gramatika ...............,.......35c. Visus užsakymus prenumeratas ir pinigus
lietuviai katalikai ir kitos'SRoves........įoe siuskite adresu . • -
LIETUVOS ISTORIJA............................................. 40c. "
LIETUVIŲ lenkų UNIJA.....................................  50c«
LIUDVIKAS AVINDHORSTAS ....................................... Re.
MALDOS* GALYBE ..................................................... 25c.
MANO PATYRIMAI 2t>c.
MEDICINOS DAKTARAS. Teatralis veikalus ........1 .

• ••••••

•••••••

/i

“Darbininkas eina 3 sykius į savaitę- ir• ---- ‘ - v - • — -

«

s

“DARBININKAS”
20^366 Broadivay, Boston 27, Mass.
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KATALOGJaR 
aeilte sutaupyti U9MU 

aafc m mbj
trąu)fl?K^mu«ų katalogų. * j

Qr£e? Corporation, I 
fitrfet. J

PRiK PAmNBJim 10-T£E® METŲ KUN. PANKAUS KLEBO
NAVIMO BRIDGEPORT, CONN.

Atstovai būreliiį priėmusių pirmąją Komuniją per dešimtmetį (1911—21) kla- 
.bonauajnt kun. Pankui Bridgeport’e, Ct.

BRIDGEPOBT, CONN.

Kunigas. AI. .Ą. Pankus
Prie 10 MėliuKlebona

vimo Sukaktuvių.

šv. Jurgio parap. Bridgeport, Conn. 
susilaukė dabartinį klebonų kun. M. 
A. Pankų balandžio pradžioje 1911 m. 
Parapijos dalykai, kaip liudija <anų 
meti? Bridgeport Telegram, buvo ne
pavydėtinam stovyj. šv. Jurgio para
pija, mini viršmiriūtas dienraštis iš 
1912 m. lapkr. 28 d. viena iŠ jauniausių 
šitam mieste, organizuota 1907 m. per 
5 metus-matė visokių atmainų.” Kun. 
Panlius (Pankauskis) paskirtas apimt 
parapijų 1911 metais pradžioj balan
džio mėn. rado parapijiečius labai nu
siminusius, su nėmaža parapijos sko
la ir vidujinius parapijos nesutikimus. 
Klebonas kun. M. A. Pankus paėmęs 
į savo rankas didi darbų, kuris jam 
pačiam atrodė neišgalimu, bet-gi ne
paisant į. visa tai, dėdamas visas sa-'

vo pastangas uoliai ėmėsk prie sun
kaus darbo. Kun. M. A.Pankaus 
tikslu buvo pagerinti parapijos stovį, 
sumažint skolas. Sekančiais metais 
padvigubino, parapijos nuosavybe, pa- 
pirkdamaš klebonijų su dideliu žemės 
plotu. Tuo pačiu Leevik laiku senoji 
bažnytėlė pakeistu į svetainę, nes jau 
naujoje bažnyčioje viskas atliekama, o 
svetainė tuo jaus tapo padidinta. Rei
kia, primint, kad nuo 1907 m. per 5 
metus persimainė 4 kunigai ild 1911 
metų. ’ Tas ir liudija, kad pirmieji 
buvo per silpni atlikt tų milžiniškų 
darbų. ’ Ir kelių desėtkų tukstapčių 
dolerių skolos jau nebeliko nei de
šimt tūkstančių dolerių. Laike karo 
buvo kilęs užmanymas užbaigt bažny
čių, bet nežmoniškas brangumas su
trukdė.

Atminimui jo 10 metų sukaktuvių, 
klebonas kun. M. A. Pankus nusitrau
kė paveikslus su mažais vaikučiais, 
kurie priėmė pirmų šv. komunijų lai
ke jo 10 metų klebonavimo. Taip-pat

su šv. Jurgio parapijos choru Ir su pa
rapijos komitetu.

Mes Bridgeporto parapijonys esam 
labai užganėdinti ir visi katalikai ap
vaikščiosime 3 d. balandžio su iškll- 
mingomis'mlšlomis, nes mes katalikai 
šv. Jurgio parapijonys lšanksto ren
giamės prie tų iškilmių. Tam tyčia, 
yra užprašyta keletą svetimų kunigų, 
o vakare po mišparų tam tikslui va
karienė, kur mes atlduosim karščiau
sius linkėjimus.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimasj- 

vyks utarninke, 5 d. balandžio, para
pijinėje salėje, 20 YVebster St. Į šį 
susirinkimų kviečiame visus narius ko- 
skaitllngia'usia ateiti. v

_ Valdyba.

A,

I KtJRSUI NUPUOLUg"| 
Tai geriausia proga 

auksinų J Lietuvą nūs! 
Greitumą nusiuntimo* 
niejm su manim' negal lėni 
niuotl j Visiems pinigų sluMW- 
jums pristatau kvitus «U patik

Į iaia priėmėjų pinigų.
- Laivakorčių ągentura į Lto- 
pojų. Hamburgą tt visur. 
Pasai kelionei f Lietuvų. 
Padarymas lietuviškų doku* J 

mentų.
I pinigus siųskite, per palto 

Money Order. Rašydami prKl 
dėkite 2 ct. įtampų ir visados, 
adresuokite:

P. Mikolainii,
Į BS Hndson Avė.. Broofclyn, N, Y. Į

J

Ii

f

Šv. Jurgio parapijos choras su savo klebonu kun. 
Pankam, Bridgeport, Conn. •
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Parapijinis Komitetas su savo klebonu kun. Pankum, 
Kun. M. A. Pankaus Darbai

Dėl Tautos ir Apšvietos.
1911 m. pradžioje balandžio mėn. šv. 

Jurgio parap. susilaukė klebono kun. 
M. A. Pankaus ne tik dvasiško vado
vo, bet ir gero apšvietos platintojo, 
organizatoriaus pavyzdingų dr-jų, pa- 
vyzdin šv. Kazimiero Karalaičio, L. R. 
K. S. 9 kp. ir LDS. 39 kp., kurios ir 
po šiai dienai gerai bujoja. Iš mote-* 
rų pusės'suorganizavo po Globa Pane
lės švč. Nekalto Prasidėjimo Dr-jų ir 
LRK. Mot. Sųj. 18 kp. Tautiškais da
lykais rengdavo ir rengia, prakalbas 
tikislu gelbėjimo Lietuvos. Klebono 
pastangomis suorganizuotas T. Fondo 
10 skyrius. Mės Bridgeporto šv. Jur
gio parapijonys tikim tikrai, jei Die
vas duos jam sveikatų ir ilgesnį pa
gyvenimų, tai į 3 metus bus pabaigta 
visai bažnyčia, kuriai reikia viršus 
statyt, nes musų klebonas yru gabus 
ir nenuilstantis veikėjas. Sveikinam, 
linkėdami kogel’lnusių pasekmių, mes 
Bridgeporto katalikai jaučiamės su 
visa širdžių tau, ūvnstSkas vadove vie
nam, o tu vienas minas visiems, Va
lio! Valio!! ‘Talio!!!

•Karklas,

METINĖS PRAKALBOS!
Jt

Rengia
Šv. Vincento Vyrų ir Moterų ‘ 

Draugija
BUS NEDELIOJE,

BALANDŽIO 3 0„ 1920
LIETUVIU DIDELĖJE 

SALĖJE, 
26 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Prasidės 2-rą vai. po pietų.
H-... -H

Gerbiamieji Draugai ir Drau
gės, meldžiam jumis atsilankyti 
ant minėtų pra'kalbų, nes yra už
prašyti garsūs kalbėtojai. Užgir- 
sit daug ką naudingo. Bus dekle- 
macijų ir grieš Cambridge’o Lie
tuvių 'Benas po vadovyste BUB
NIO.

Tą dieną galėsite prisirašyti į 
Draugiją.už PUSĘiĮSTOJDIO.-

S
£8

RM Q 13• Jčl>« A «
I

EUROPA; .
■Kas dvi sąvąitčs “O” Laivai
NEW YORK - HAMHBURG

Sustoja___ _____
Cherbourg ir fiouthamptop 

ORBITA .. Gegužio 21 į 
OROPESA .. Birželio 4d. 1 
ORDUNA .. Birželio 18 d.f

1-os, 2-os ir B-ios kiesos pasažleria» 
Trečios kiesos pasažlerlal pilnai, 

•puuuidnjdu *
THE ROYAL MAIL 

STEAM PACKET CO, 
sanderson & son, Agentai;

Steamshlp & Tourlst Agency, . 
įo oongress st., boston, Maįgg 

Arba pas laivakorGfy agentą,'

• •

i

T 7

AMERICAN LINE
Tiesus Kelias iŠ NEW YORK’O į HAMBURGU 

Parankiausia kelionė dėl RUSŲ , ir LIETUVIŲ
Dideli Moderniški D u b e 11 a v a i s klubais LAIVAI ’

MANCHURIA................................. Balandžio 14
MONGOLIA ......................................     Balandžio 28
MINNEKAHDA NAUJAS (tik 3-čia klės) Gegužio 12 

Trečia klesa'iš New York’o j iLe^ojų $132.00. 
Trečia klesa iš Ncw York/o i Eitkūnus $130.00 

(Su dadėliu $5.00 karės taksų)
Trečios klejos keleiviai aprūpinami tarnų sų valgiu dideliame valgo*’* 

majam kambary. Uždaryti kambariai dėl moterų.ir vaikų. , * 
Kreipkitės! Kompanijos ofisų 84 . STATĖ St., Bos ton’e arba pas agentus, .. ----- - : ■ i-  ........ -■-•■r-

• i

«
r

t

m

f

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

U.S.MAB
Generalini Agentai CENTRALfiJ ir RYTINĖJ EUROPOJ.'

NORTH GERMAN LLOYD

j

G, J. BARTAŠIUSIMMĮGRANT SERVICE CORPM
Keliauk į Lietuvą ir Lietuvos į Ameriką per

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
Parduodu LAIVAKORTES į Lietuvą ant geriausių ir grei
čiausių laivų, už žemiausias kompanijų nustatytas kai-‘ 
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. A4A1
LAIVAKORTĖS KAINA IKI EITKŪNŲ.... X | (JO'aOlJ

■ Parūpinu pasportus keliaujantiems į Lietuvą.
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn.
I D MllfAi AIICtfAC 248 west fourth street, Ji Di IhIaALAuMAOi south ėoston 27, mass.

Iš NEW YORKO, be permainymo laivų, TIESIĄ! j

PILIAVį (KARALIAUčlĮI) PER DANCIGį '
PERSĖST Iš LAIVO Į LAIVA'

S. S. SUSQUEHANNA išplaukia....... :.. Bal. 6irGeg.21dz
S. S. NEW ROCHELLE išplaukia *
S. S. ANTIGONE išplaukia............
Atsišaukit į 'pasažiėrų Dept. 99 STATĖ St., Bostn. Tel. Fort Hill tyli

« 7

__ _ 5
Balandžio. 9 

Gegužio 3 ir Birž. 15

KAP1T.UL1ZACIJA $100,000. •
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų I 

sus pasaulio dalis; ne tik iŠ NUW JOJIKO Ir BOSTONO, bet ir £ 
kitų Amerikos portų.

Išmalnom ir siunčiam pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO po* 
gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTŲOTAS.. Meti-te* , 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO JBANKOJ> 
KAUNE,

Pasportus ir kitokius,, dokumentus padarome, Atliekame .Viso* 
klus lietuvių reikalus. Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie
tuvoje. . , . “ •

Užlaikome DU KOTELIU dėl lietuvių keliaujančių Į Lietuvą
Kviečiame visuk lietuvius |u reikalais kreiptis t artimiau*! m* ; 

bu ofisų per laiškų arba ypatižkalt . .
Ceiitralis Ofisas: * 498 VZ^sliington St., Nevr York^ N* Y* 

Skyrius: . 414 ; Broadway, Boston 27, Mane.
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Stanislovas Chamo.
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Norėčiau atsllankytumėt 
Hospital City Hartford,
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TEATRAS IR 
KONCERTAS.,

‘Šv.Agnietū” Antru Kartu 
Scenoje/

i-

BIRMAS “DARBININKO” 
NAUJOJO PRESO

- < • ___

ĮKURTUVIŲ f

'KAS GYVAS Į 
KOKCERTĄ.

Subatoj, baL 2 d. So. Bos
tone Šy. Petro lietuvių, salej 

J bus koncertas, kokio nėra 
žia t$rp lietuvių buvę. Pro
gramų išpildys gerb. Grei- 
ęiene, žavejanti soliste. Ant 
geru, naujo piano skambys 
Vincas Greičius ir akompa- 
fliuos savo žmonai.

r- »

; Seredoj gerb. GreiČienė 
koncertavo Rochester, N. Y. 
Tai žmoųes negalėjo atsige
rėti koncertu. Reikėjo pro- 
gramą patrigubinti ir tęsti 
iki gilios nakties, nes žmo
nes nepaleido solistės. Ro- 
chesterio lietuvių klebonas 
kun. J. Kasakaitis sako, kad 
antru kartu atvykus gerb. 
Greieienei koncertuoti ne
bus lietuvio, kurs neateitų 
koncertam

* Gerb. klebonas kun. J. 
Kasakaitis - visų kolonijų 
lietuviams pataria rengti 
Greieienei koncertus ir kiek
vienam lietuviui bei' lietuvei 
pataria atsilankyti, kur tik 
ji koncertuos.

Kas tik skaitote šiuos žo
džius pasakykite savo pažįs
tamiems it draugams apie šį 
nepaprastų koncertų ir pa
raginkite būtinai atsilanky
ti. /

Pradžia 7:30 vai. vakare.

-v-rr.4

■KETVERGE, kovo 31 d-, buvo susi
rinkimas Tautos Fondo 11 skyriaus. 
Padaryta daug gerų nutarimų. Atsto
vai pasižadėjo eiti per stubas išrinkti 
.mėnesines Ir šiaip aukas. Yra rengto* 

' mos prakalbos gegužės 1 d. š. m. ir nu
tarta kviesti kalbėtojų Dr. Rutkauskų 
kų tik sugrįžusį Iš Lietuvos.

t '* 
t AUKOS ŠIAULIŲ ŠV. 

* JURGIO BAŽNYČIAI.
Aukavo “Darbininko" Adm. šie po 

• $1.00: A. Vaisiauskas, Jonas Urbonas, 
A. Pocaltė, ’ Pr. Gudas ir A. F. Knei- 

‘ žys.
.Surinko Jonas Urbonas nuo šių as

menų: Kun. K. Urbonavyčius $3.00, 
Lietuvių Prekybos Bendrovė $2.50; po 
$1,00: P. Bronušaitė, EI. Urbonienė, 
M. Žloba, A. Naudžiūnas, A. Andrulis, 
J. Dusevičienė, O. Vitkienė, P. Vaitkus, 
JT. Matilionis, J. E. Karosas, St. Valt- 

. . kevicz, J. Prlelgosky, D. Panczynsky ; 
po 50c.: F. Tamošiūnas, N. Rastautis, 

Deresky,~W. Cohen; po 25c.: K. 
' , Jakštas. Smulkių $1.15.

, Raginame ir kitus aukoti. Aukas 
duokite tik savo gerai žinomiems 
draugams ir tiems, kurie turjs įgalio
simų iš Lietuvos su parašu ir antspau
du’ šv. Jurgio bažnyčios administrato
riaus kun. J. Lapio. i

k - CAMBRIDGE, MASS. 
Svarbus Susirinkimas.

A. L. Rj K. Federacijos vietinio sky
riaus susirinkimas Įvyks nedėlioj 3 d. 
balandžio 1:30 vai. po pietų bažnyti- 
neje salėje. Visi draugijų atstovai pra
šomi skaitlingai susirinkti, nes turime 

' daug svarbių reikalų.
• - * Kviečia Valdyba.

STA SĖ STEFANIJA GKEIČIENĖ, .
Clevelandiete, viepta žymiausių Amerikos lietuviu solisčių, coloraturą soprano

met lengvai pergalėsime visus savo 
priešus.

Siųskite delegatus visos LDS. kuo
pos kurios tik išgalite, o ypatingai šios 
kollonljos: So. Bethlehem, Pa., Easton, 
Pa., Nevv Philadėlphia, Pa., Cumbola, 
Pa., Middleport, Pa., Scranton, Pa., 

■ VVilkes Barre, Kingston, Pittston, 
Dryea ir kitos. Kurios kuopos nega
lės pasiųsti atstovų, siųskite raportų 

; laiškais su linkėjimais. Visi atstovai 
turi turėti nuo kuopų įgaliojimus, o be 
įgaliojimo galės dalyvauti kaipo sve
čiai. Laiškus siųskLte šiuo, adresu: J. 
Abromaitis, Bos 148, Silver Creek, P. 
O. New Philadėlphia, Pa.

Ieškau pusbrolio Mikolo Barzdevi- 
člaus, paeina iš Kauno ęėd., Panevėžio 
apskr., Rozalino vai., Smilgių par., 
Tarvydų sodžiaus. Mikolas Barzdevi- 
čla metai atgal gyveno Unlon City, Ct. 
•Pranešu broliui, kad aš jau 8 savaitės 
kaip -sergu, 
į Municipal 
Conn.

aps-

SVARBUS KAZLO 
PRANEŠIMAS.

PennsylvanŲos valstijos LDS. 
kričlo suvažiavimas įvyks 17 d. balan
džio 1921 tuojau po šv. Mišių Bažny
tinėje Setainėje New Philadėlphia, Pa. 

. Maloniai kviečiamos LDS. kuopų val
dybos ir jų nariai gerai prisirengti su 

’3t?jjais sumanymais dėl mus brangios 
organizacijos ir laisvos Lietuvos, kas 
Atneši didelę naudų dėl mus brolių dar
bininkų ir dėl mus pačių. Mes visi 
susijungę į vienų būrelį į LDS. apskrl- 

, tjdaug kų galėsime nuveikti sau ir 
Vialems darbininkams. Tad visi rū
pinkimės, kad šis susivažiavimas butų 
pasekmingas. Sutraukime geriausias 
Ijr stipriausias pajėgas į šį apskritį, 
klid galėtume nors dalinai užslbrležtų- 
jį tikslų atsiekti ir kad trumpu laiku 
Visi mašinos ratai lengvai butų suka- 
mb Tad stokime į darbų visi o visli 

Stokime į kovų su Išnaudotojais ka
pitalistais ir šiaip visokio plauko lals- 
Vamanlals’“lr tomiško rojaus vykinto- 
jįkis, kurie ltį Judas parsiduoda dar
bo žmonių Išnaudotojams ir savo keliu 
tampu darbininkų- išnaudotojais ir 
Skriaudėjais. Mes turime apsisaugoti. 
Kws tik jaučiatės lietuviu, stokite į ei*
lę organizuotų darbininkų Ir tik tuo-

NEDALIOJ, bus statomas antru 

kartu

SUSTIPRINKIT SAVO 
SISTĮEM4.

Pirmutinis pranešimas iš
leistas sveikatos žinovų, kad 
naujas “flu” atsilankymas 
gali atistikti tuojau. Jūs ne
privalote laukti neveikliai 
iki nebus pervelu. Prašali- 
nimas ligos, sutvirtinimas 
ištvermingumo jūsų siste
mos, yra jušų pareiga. Kas
dieninis vidurių paliuosavi- 
mas padidins jūsų atsispyri
mo jėgų ir suteiks jums kuo- 
didžiausią pagalbų kovoje 
su nepageidaujamu svečiu. 
Trinerio Kartusis Vynas y- 
ra labiausiai patikėtina gy
duolė šiame reikale. Jos 
sudėtis kalba pati už save : 
cascara sagrada ir kitos kar
čiosios šaknys padaro Tri
nerio Kartųjį Vynų geriau
siu vidurių išvalytoju. O 
svarbiausiu dalyku yra, ku? 
rio jūs niekad ’ neprivalote 
užmiršti,’ tai kad Trinerio 
Kartusis Vynas pagelbsti 
nesilpnindamas - vidurių. 
Priešingai—sudrūtina ' visų 
sistemą. Reikalaukite pas 
savo aptiekorių ar vaistų 
pardavėjų taip-gi ir Trine
rio Antiputrin. Sumaišius 
jį su šiltu vandeniu (vienų 
dalį Antiputrin o 4 dalis 
vandens) yra geriausiu vais
tu gargaliavimui, burnos iš
plovimui ir nosies iščystiji^ 
mui. T ’ ™
panyy 
Avė.,

Joseph Triner Com-
1333-45 S. Ashland 

Chicago, BĮ, 
(Apgarsinimas*

veikalas “ŠV. AGNIETE.” Ren-
kviečia visus koskaitlingiausla

Įžanga labai prieinama. Bus
gėjai 
ateiti, 

bažnytinėje salėje 7:30 vai. vakare.
>

Sugrąžina. man sveikatą fr p^Jle- 
gas, saka Ponas Matnsėvicis

Dalzell, UI.
“Ištariu savą neaprubežioutą padūkavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui. Jos duodą naują 
gyvybę. Buvau labai nusupnetas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką neT 
geibioje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energija ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius dauginus darba negut. 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kęžnam patariu Nuga-Tone.”

’ PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas <121,silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivin 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša-- 
!in gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapa ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną 
vieną mėnesi gydymą, o preke yra 31.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- , 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu >ne 
busite visai užganėdinti, aptiekorius sugrąžis 
Jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną} mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo- 
kietį pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago, Iii.

Pamėginkite naujo '

Su užregistruotu viLbaženkliuSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos,, gemalus nžmušan- 

čios ypatybės šiame vaiete idėtos, 
su priemaiša- priimniai švęlnaua 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalĮįtojas—begalimai 
puikus plauku 'sutaisytojas, koris

f.ArrichĮer&čoi
BlISH TERMINAI. fUDG 5 I 

■ BROOKLYN.
NEWYOIUC. .

r.4ArJf ■•iad*.
U 5 PATI Hf O» I Rt U

V- t

V* 
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patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po65e. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atarsime 
per paštęĮ 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Satinai 
' reikalau
kite 
šitokio 
pakelto. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

Lietuvių Rakandų Bendrovė
(FURNITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokes- 
čio. Užlaikom savo trokų, pristatom daiktus į kitus miestus ir per- ‘ 
kraustam iš vienų namų į kitus.
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 830-t-W.

rs

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

ATEIKITE ŠIANDIENA * v.
Aš noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris, ateitų į mano ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminacijų 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
sergančių žmonių -kurie ėjo’ prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta
ras be pasekmių. Kų aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš'jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
cialę atydų. Per šių savaitę aš už savo 
darbų parokuoslu tik mnžį mokestį 1- 
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge
rą gydymų nebrangiai.

Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak.. 
Kedčlioms: 10 ryte iki 2 p. p.

5Č

220 TRE

Priešais Majastic Teatrą

f 
f

I

Statys Mot. Sąjungos 13-ta kp. 3-čių 
d. Balandžio (Apr.) 1921M Petro P0- 
bftžnytlnęj svetainėj ant 5?tos gatvės 
So, Boston, Mass. Pradžia 7:30 vai, 
vakare.

“šv. Agnietė" yra vienas iš gražiau
sių tikėjimiškų veikalų,

Protarpiais dainuos visi vietiniai so* 
IIstn| naujausias daineles kų tik at
vežtas iŠ Lietuvos, akompanlnojant p. 
M. Karbauskui. ,

Tvarku laike perstatymo .bus gera. 
Tvarkos pridabotojomls bus A. Stra- 
kauskiėne, V. Koliansklenė Ir O. Auk
šti Rainienė .

Nuoširdžiai visus užkviečiame atsi
lankyti.

Taip-gi da bus juokingų monologų.
Kviečia Rengtos.

MINERSVILLE, PA.
Pasišventęs darbininkas A. Kazlus 

iš Netvark, N. .J. smarkiai darbuojasi 
l’ennsylvanijos valstijoje Ir jau sutvė
rė keletu LDS.' naujų kuopų.

Dabar kaip man teko kalbėti kelio
se lietuvių kolionijose jau užmegsta 
pradžia ir greitu laiku sulauksime -vėl 
naujų LDS. kuopų. Gerb. A. Kazlus 
važinėdamas po lietuvių kollonljas 
patirė daug kų iš darbininkų gyveni
mo ir kaip Jie yra išnaudojami.
. Taip-gi po keletu kartų jam teko 
susidurti su laisvamaniais “sandarie- 
čiais.” Jų žiaurumas |r besųžinišku- 
mas perviršija visus kitus darbininkų 
priešus.

Tad dnrbininkal turėdami reikalų su 
“sandoriečiais” žinokite, kad turite 
reikalų su šmeižikais ir darbininkų 
priešais.

Draugas.

BRIGHTON, MASS. 
“Žydu Karalius.”

Kovo 19 d. 1921 m. buvo perstatytas 
puikus tikybinis veikalas “žydų Kara
lius.” Statė So. Bostono LDS. 1 kp. 
ir A. L. P. B. 49 kp. teatrališkas ra
telis. Surengė LDS. 22 kp. ir A. L.

IR. K. Moterų.Sujungęs 41
| Aktoriai Visi save roles atliko atsa* J 
kančiai ir parodė didį pasišventimų. 
Už tdl jiems priklauso garbė.

■Atsilankiusieji,perstatymu buvo: pil
nai patenkinti. ..
1 Prk\š perstatymų A. F, Khęižys 
trumpai paaiškino- veikalo turinį ir 
prašė korainhiuaift, užsilaikyti kų su* 
atrinkusieji.ir paklausė. Užsilaikė la
bai pavyzdingai. Gaila tik, kad mu
lai publikos-buvo, .Vietos' lietuviai 
penktini už nerangumų. Yra net ir 
.mtallkų, kurie greičiau parems tani- 
lybės apaštalus, negu atsilankys į ge
rų Ir naudingų vakarų. Jiems geriau 
jlatlnkn purvai ir nešvarumui negu 
lankytis į gerus ir naudingus vakarus.

Bedieviai Šeimynų 
Ardytojai.

Musų kollonijoj randasi ir tokių, 
.airie draudžia, moterį ir vaikus eiti 
j bažnyčių ir išpažinties. . Buvo,ir to
lių atsitikimu, kad sena motina sun- 
dui susirgusi prašė' savo vedusios 
.ukreles pašaukti kunigų, ir to nepa- 
’.arė, bet dar nusijuokė. Tad atėjus 
mhninkal, ligonė pasiskundė.ant savo 
’.ukrelės ir vyro Ir prašė pnšnukti Icu- 
.lgų, Rus ir buvo padaryta. Pašauk
us kun. I1. .Tuškaitis iš Unmbridge, 
hiss. Jam atėjus duktė neįsileido. 

,’uomet kun. I'. Jušl;aitls kreipėsi į 
minų savininko anglo, kuris privertė 
itklaryti duris ir prileisti pr|e sun
kiai sergančios motinos.

Nors motina prašė dukters ir sunrtlis 
mlaldoti su šv. Mišiolais ir ant ka- 
allklškų kapinių, bet jie to neišpildė 
r paalklojo ant protestonų kapinių. 

Kooperatyviškos Bendrovės 
Veikimas.

ši bendrove sutverta ant blznlškij 
minatų. Turi puikių krautuvę ir salę. 
Ciek buvo susilpnėjus kuomet J vedė- 
us krautuvės buvo įsisukęs bedievė- 
is. Tuomet visi buo sotus, o bendro- 
ės kasa alkana. Dabar gavus nau- 
ų vedėjų visai kitaip eina.
Karšta žemiško rojaus vykintoju 

-aip girdėti susilaukė garnio. Jų ap- 
lovanojo dukrele, kurių kaip girdėt 
uojau paslėpė ir užsigynė, kad nieko 
okio nebuvo. Dabar kpip girdėtis Dė- 
ės Šamo tarnai tų reikalų tirinėja ir 
■amatyslme kas iš to išeis.

. Vilyčiu.

T«l. Bo. Bortaa W88 

DR, J, C, LANDŽIUS 
(SMMOUR) 

'Lietuvis 
Gydytojau na Chirurgas 

Gydo aStrias Ir chroniškas llga« 
„vyrų, moterų Ir vaikų. Egzami
nuoja kVauj4, spjaudalus, šlapu- 
mųTr tt kovo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas: . '

366 Broadway, 
South: Bostok, Mass. 

(Kambario No. L) 
(LDS, name, kamp. E ir B^ay)l

Telefonas

.M.GAFFNEY
DANTISTAS

il4 Broad.way, S. Boston
(Viršuj LietjPrek. B-vės ofiso) 

Galima Susikalbėt Lietuviškai.

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.LKAIJNAUSKAJ
ADVOKATAS

414 Bbozdway, S, Boston, Mašs. 
Tel. S. B. 441.

Gyvenimo vieta:
Annapolis St., Dorciiester. 

Columbla 9159-J.
■ , —....... I — - .........................
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10 Metų South Bostone

DR.H. S. STONE
Akuj Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos : Nuo 9 r. lld 7 v. vak.

I

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO, BOSTON, MASS,

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
136 Bovven St., So. Boston, Mass. • 

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas,
63 Telegraph St., Boston 27, Mass. 

FIN. RAšT. — Juozas Juška,
Merycliff Academy 
Arlinghton Helgths, Mass.

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

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

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

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

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

Draugystės susirinkimai laikomi ka> 
antrų nedėldienį mėnesio 1-ų vai. pc 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So 
Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DR-STES VALDYBOS ADRESAI. 

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

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

PROT. RAšT. — K. Luirils,
47 Vale St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — M. Karčiauskienė,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
10 Vinfield St,, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečif? 

nedėldienį 2-ų vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUk 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Antanas Kmltas,

284 Fiftli St., Boston 27, Mass 
VICE-PIRM. 7- Juozas Kavolinas, 

• 63 Gold St., Boston 27, Mass.
PROT. RAŠT. — Vincas Vaikšnorlus 

178 Bolton St, Boston 27, Mass 
FIN. RAšT. Pranas Sinkevičius, 

132 Bowen St., Boston 27, Mass.
KASIERIUS — Jurgfe Kanevičius, 

174 Bolton St., Boston 27, MasS
MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 

405 E. 7-th St., Boston 27, Mass.
Susirinkimai laikomi kas pirmų ne 

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. p« 
pietų Šv. Petro Bažnytinėj salėj, So 
Boston. Mass. • * t

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAL 
■ DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
■PIRM. — Motiejus Verseckas,

41 Gatės St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Bižokas,

140 W. 6th St., So. Boston, Mass 
PROT. RAšT. — Ant. Moelejunns,

450 E. 7th St„ So. Boston, Mass 
FIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St.,. Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckns,

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

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

sinius susirinkimus kas pirmų nedėl * 
dieni kiekviena mėnesio? po No. 694 
\Vnshlngton St., Boston, Mass. 6-tų v. 
vakare. Ateidami drmige Ir naūjų na> 
riti su savim atislveakit prie musų dn 
jos prlralytL

k

Reikalavimai
----------- ------- -^^9 --- --------------

Reikalavimų kainos 2c. už žo
dį už kiekvienų sykį.

PRANEŠKITE!
Kas nori parduoti SALDAINIŲ, CI- 

IARŲ ir MINKŠTŲ GĖRIMŲ KRAU- 
'UVŲ arba žino tokį biznį ant par- 
!avimo praneškite man už kų gausl- 
e atlyginimų, jeigu man patiks šiuo 
dresu:

J. MICKEVIČIUS,
05 Farren Avė., New Haven, Conn.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

KRAUTUVĖ.
Jeigu reikia gerų vaisių Ir daržo- 

ių, visuomet kreipkitės pas mane. 
JUOZAS ĮKAS ALA, * .

4 Arthur St., Montello, Mass..
ANT RENDOS 3 kambariai delei 

oažos šeimynos be vaikų. Geroje vie- 
oje ir labai puikus kambariai. 650 

th St., (arti. L Street) So. Boston, 
Vlass.

PARSIDUODA geri FORNK’IAI už 
ūgių kainų. Kas nupirks, tai galės 
r kambarius laikyti, nes remia pigi ir 
>aranku gyventi. Atsišaukite tuojaus.

D. STASIULAITIS,
02 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

»

Paieškau Petro Mikutaičlo. Jis gy- 
eno New Haven, Conn. ir po tam iš- 
-ažiavo i Wąterbury, Conn. ir ten ap- 
ivedė. Iš ten išvažiavo rodos į Det- 
•oit, Mich. ir išsivežė mano_plnigų. Jei 
cas jį patėmytut, meldžiu pranešti.

JUOZAS GRIKAITIS,
36 Beach St., New Haven, Conn.

Paieškau savo vyro Igno Sutkaus^, 
meina iš Šiaulių apskr., Triškių mies* 
o. Jau 10 metų.kaip Amerikoj. Pir- 
niaus gyveno Rumford, Me. Kas ’ a- 
)ie jį žinote, arba jis pats malonėkite 
įsišaukti sekančiu anrašu:

PRANAS ŠALAVIEJUS,
l St. James-Ave., Norvrood, Mass.v kV-- . , ---- . j~......... . - - -

Pa Ieškau savo tetos Antaninos Po- 
•llauskienės, 4 metai. atgal gyveno 
Irooklyn, N. Y., o dabar nežinau kur. 
Puriu labai svarbų reikalų ir meldžiu 
itslšaukti arba kas apie, jų žinote, 
jranešikte, už kų busiu dėkingas.

PETRAS AMBRASAS,
119 Hartford, Rd.,' So. Manehester, Ct

M-

Ona Tamultenė ieško savo vyrų Juo- 
m Tarnuiį, 0 metai Amerlke. Gyveno 
Nevvark’^ iš teh persikėlė į Bridgeport, 
Ct. 41 m. senumo. Paeina iš Šiaulių 
miesto, Kauno rėd>, gyvenimo Simso 
prlemftstis. Jeigu kns žino, .prašau 
pranešti. Ona1 TamuUenR LITIS* 
UANIA. . .

I

Pilone—Kenflngton 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. Alleoheny Avė. 
PHILADĖLPHIA, PA. ' ~

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

PbiEmimo Valandos:
9-10 vai. ryte Ir 6-8 vai, vakare.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Priskiria Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Tel. So. Boston 828.
Lietuvis Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikina! perkėlė ofisų po No. 
425Bboadway, So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki I2;80 ryte ir 

»» Į ;3G—A l^6;so__9 p.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami .ir pripildo' 

ml visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais," su nauju išradi
mu. ; .

469 Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester' St.) 
Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
Nedeeiom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

- ■ BeU Phone Diolrinren 3995 M-
J

Dr. Ignotas Stankui
Š210 Š. Broad St., Philadėlphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofise Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 Iki 9 P. M.

Nedelionds iki 4 popižta.

DR.PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

509 KAST BR0ADWAV
, TELEPHpNE 502.

■aaMMHMMI

Tel. So. Boston 270 
DR. JOHN HtcDONNELL, M. D. 
Galinto susikalbįti ir lietuviškai. 
Omsa Valandos:

Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1 iki S vaL 

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

Dėl Geresniu 
KT PASEKMIŲ 
Tarpe AmeriRonų 

GARSINKITE

INIJUIRER
ofisas"

4 GATĖS STREET 
Tai. fik B. TM
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