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Piktadariai Paspruko Automobiliu.

i -i.

IŠKILMES PRIE 

PALANGOS. 
ATSIĖMIMO.

Kriksčionyjs darbininkai vie

nykitėst Spieskitčs į vieniu-
* ■ * •** J

‘ tūlę darbo žmonių, organiza-
,■ • »• ■ • ■ ■ *

- ei ją. AmerikojeLietuvių .

Darbininkų Sąjungą 3 J:

AUTORIUS ŽYMAUS 
VEIKALO ŽUVO 

NUO PIKTADARIO 
KULKOS.

Detroit, Mieli.—Kun. Leo 
Jarecki, Panelės Švč. para
pijos klebonas mieste Wyan- 
dotte, nušautas bal. 1 d. va
kare. Tąsyk klebonijoj nie
ko nebuvo, kaip tik kunigas 
ir tarnaitė. I*iktadariai pa
skambino, kunigas atidarė

duris ir vietoj buvo nušau
tas. žmogžudžiai automo
biliu pabėgo.

Kun. Jarecki gimęs Len
kijoj 1876 m. Įšventintas į 
kunigus Ryme 1900 m. ir bu
vo • filosofijos profesorius 
lenkų seminarijos Orchard 
Lake, Mich. Jis tik ką bu
vo pabaigęs rašyti veikalų, 
kurs bus .vartojamas rank- 
vedžiu visuose Suv. Valsti
jų katalikų universitetuose.

t

PETROGRADAS 
IŠNYKS.

* Revelis, Estija. — Rusi
jos bolševikų vadas Lenin. 
sumanė ir paskelbė milžiniš
kų pienų. Šitas pienas jau 
nuo senai buvo vykinamas. 
Lenin, tai antras Rusijos 
Petras Didvsis, tik visai 
skirtingos rūšies. Lenin 
jau perkeldamas«sostinę iš 
Petrogrado į Maskvą paro
dė, kad jis pradeda griauti 
tą, ką Petras Didysis pasta
tė.

Lenin atėjo prie įsitikini
mo, kad Petrogradas vis- 
vien nenaturališkaš miestas. 
Milžiniškas pramoninis cen
tras, pastatytas didelėj ba
loj, toli nuo kasyklų. Kad 
Petrogradą palaikyti pra
moniniu centru,, kokiu jis 
buvo prie carų, Teikėjo mil
žiniško darbo be reikalo iš
eikvoti. Todėl Lenin pra
moninį centrą kelia į Done- 
co pakraščius, kur visokios 
kasyklos randasi. Iš Petro
grado vis daugiau gabenama 
mašinerijos į tas apygardas. 
Galop prieis prie to, kad 
Petrogrado tik pėdsakas te
liks.
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DAUG ŽYDŲ SUŽEISTA.

Vienna. — Vengrijos sos
tinėj buvo bekilus tikras žy
dų pogromas. Nors iki tik
ro pogromo nedaejo, bet bu
vo daug žydų sužeista.

J
EN-KARALIUS

SUSIRGO. -
>
f

BEDIEVIO DARBAS.

Syracuse, N. Y.—Holmes 
Beekvith, profesorius Sy
racuse universiteto nušovė 
profesorių Herman Whar- 
toną, pardėtinį biznio admi
nistracijos. Po šituo profe
sorium žmogžudys r prof. 
Beckwitli dirbo.

Žmogžudys prof. Becwith 
buvo socijalistas ir bedievis. 
Nušovęs savo perdėtinį, pats 
nusišovė.

SUGRĮŽO DARBAN.

Chicągo, III. — 1.300 su
streikavusių pakaimių dar
bininkai sugrįžo darban. Ne
susipratimą darbininkų ir 
darbdavių išrišo teisėjas Al- 
schuler. 1

DIDIS GAISRAS.
Manila, Filipinų Salos — 

Sudegė 3.000 namų. Žuvo 
du žmonės. Be duonos ir 
pastogės liko 15.000 žmonių. 
Nuostolių už $3.000.000.

SIUSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ.

f

DŽIO 5 D., 1921

* Žagarės prieglaudos našlaičiai pasipuošę 
vyskupui pasitikti. į
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ŽINIOS Iš LIETUVOS

Vienna. — Buvusis Aus- 
į tro-Vengrijos valdovas Ka- 

rolis, kurs norėjo atgauti 
• i sostą, dabar apsirgo ir pa- 

; prašė alijantų daktaro, Sa- 
į, ko, kad jis tik apsimetęs V*' • •į sergančiu.
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Organas Amerikos Lietuvių
R. K. švento Juozapo 

Darbininkų Są-gos

——
UTARNINKAI8, KETVERGAIS IB 

SUBATOMIS. .
UŽrubeMyj metams .............$5.00
Bostone ir apyllnkėj mietams ....$5.00 
Klotams $4i00

“DARBININKAS”
866 Broadway, Boston 27, Mos*.

Tkl. South Boston 620.
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Kaina d centai.
» « *

*
t

*

* k

ANGLIJA SUSIRŪ
PINUS.

4x

» »> fr,-"

/

*x

./DARBININKO” ADMINIS
TRACIJA nuo pirmos dienos ba
landžio siunčia pinigus į* Lietuvą 
sulig dienos kurso. Tad, kurie 
norite, kad Jūsų giminės, tėvai 
arba broliai gautų siunčiamus pi
nigus greit ir tiek, kiek jiems pri
klauso, tai siųskite per “Darbi
ninko” Administraciją.

Čekį arba “money order” įšpir- 
kite vardu

” DARBININKAS,’ 1
366 Broadway,

Boston 27, Mass.
Pinigų siuntimo , skyrius atda

ras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vaka
re.

ŽAGARE

Mes, Žagariečiai gyvename pa
čiame Pakuršy, latvių ribos pri-; 
eina pyįę. pat mūsųfiĮenįESČįų- LaU 
vių drąsa, jų įsvara, jų užsispyri
mas slenka vis . gilyn ’ Lietuvon, 
lyg smėlis pajūry ir gręsia mums 
nemažas ištautėjimo pavojus.- Jau 
ištisi kaimai (ukriai), viensėdijos, 
dvarai perėjo į latvių rankas. Ža
garės mieste didesnieji namai, 
krautuvės priguli latviams, val
džios girininkijoje yra .58 latviai, 
o tik 2 lietuviai, valdiškose įstai
gose latviai visi Žagariečiai, ir to
liau Šakinėj, Akmenėje, Vegerė- 
je, Skaisgiry lietuviai moka ir šne
ka latviškai,. kaip tikri latviai. 
Mieste šventadieniais ir turgaus 
dienomis neišgirsi ■ kitos kalbos, 
kaip latvišką. Tegul lietuvių bū
ry pasitaiko vienas latvis, — visi 
virsta kuršininkais. Latviai yra 
kieti patrijotai, ir dešimtį metų [ mą, kartu metimą, indiferentizmą 
išgyvenęs tarp mūsiškių latvis ne- 
išsiduoda suprantąs lietuviškais 
Žagarėje turime savo progimnazi
ją, bet joje nėra nei vieno latvio, 
jie bevelyja laikyti savo mokyklą, 
norint žemesnę. /Tiesa, >«nūsų lat
viai šiandiena yra Lietuvos pilie
čiai, tarnauja kariuomenėje, ati
duoda rinkliavas, mokesnius, bet 
jųjų dvasia, įsitikrinimai yra sve
timi ir mūsų tautai ir dar labiau 
mūsų, katalikų tikėjimui ir baž
nyčiai. Jie turi pasistatę Savo 
maldos namus, kirkes, Žagarėje, 
Jonišky, Šiauliuose ir ten ne kar
tą suvilioja mūsų neatsargią jau
nuomenę, dažniausiai per maišy
tas moterystes,’ kuomet mūsų jau
nikiai veda latviukes, ar latviai 
mūsų merginas. Liuteriai latviai 
nemėgsta Bažnyčios ir prikalba 
ne į^tai imti šliūbą kirkėje, žino
ma, tuomet ateity visi vaikai su- 
latvoja. Tokiose šeimynose gir
dėti vien tik latviška kalba, kata
likų įstatai, šventės, pasninkai 
niekinama ir neigiama. Tokiu 
indiferentizmu, gaila sakyti, už
sikrečia susiedai lietuviai^ ūkinin
kai ir tarnautojai. Biednuomenė, 
ypač jaunesnioji, noriai eina į 
Latviją ieškptų tarnystės ir už
darbio, ten užmiršta savo kalbą, 
tikėjimą, ‘ kultūrą, belieka vien 
lietuviškos pavardes.

Per daug pasitikėdami savo pa
jėga ir įsvara latviai panorėjo iš
naudoti sunkią dabnretinę mūsų 

tėvynės padčtį, begėdiškai drąsiai
\ ■ . ,j . ■
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pareikalavo taisant sieną užleisti 
jiems visą Žagarės miestą ir išti
sus kaimus lig 5 kilometrij plot- 
mėSinųo ribų^. .įi.’ 4

Priežastimi mūsų senosios kar
tos nuolaidumo svetimajai kultū
rai, ar tečiau drąsiai ir arrogan- 
cijai yrą mūsų nesusipratimas, 
dvasįos liaunumas ir apsileidimas. 
Egaųie pratę vergauti kitiems, 
niekinti kas savo, d branginti sve
timą, didžiuoties tuomi, kad mo
kame nors latviškai pažvebelduo- 
ti. Ką-gi m'mus gali duoti latvių 
kultūra ? Ką jinai reikia'? Kokie 
jos turtai? O gi niekai, vienas iš
didumas. .. Pagalios, jei jų kuL 
tūra ir būlrt augštesnė, tai ar mes 
turėtume savo pametę jų griebtis.

Latviai su savo kalba bruka ne
atsargiems lietuviams savo sekta- 
rizmą, liuteranizmą, adventizmą 
ir kitus įvairius monus, spiritiz-

ir bolševizmą.

Žagarėje pasirodė net bolševiz* 
nio mėgėją ir lietuvių tarpe, po 
priedanga profesinės darbininkų 
sąjungos jie daro savo sueigas, 
viešai plūsta prieš Valdžios atsto
vus, pravardžiuoja juos krokodi
lais, kiršina žmones, ypač terlio- 
ja bažnyčią.

Tokiai nepakenčiamai padėčiai 
taisyti ir pavojui pašalinti susida
rė geros valios darbuotojų kuope
lė. Jų pastangomis tapo įkurtas 
“Saulės” draugijos- skyrius, į- 
steigt a * ‘ Saulės ’ ’ progimnazija, 
kad apšvietus priaugančią kartą, 
sustiprinus dvasią, išauklėjus 
tvirtus katalikus ir tėvynei išti
kimus piliečius’ Biednuomenės 
kūdikiams liko įsteigta prieglau
da, kame jie gauna globą ir pir
mąjį mokslą,* kurio vargšeliai tė
vai savo naniuose niekuomet ne
sugebėtų suteikti.

Bet apystovos yra sunkios... 
Esame žiauraus ir ilgo karo labai 
nualinti, Spiplėšti, išterioti, kiek 
žalos yra pridarę rusai, vokiečiai, 
bolševikai, bermontininkai... Ir 
dabar dar lenkų pavojus tebegro
sią, reikia rekvizicijų, nepapras
tų pyliąvų, . duoklės, mokesnių, 
mezliavų, paskolų^.. Visą'ką rei
kia pakelti patiems. Todėl bran
genybe didėlė ir darbuotojų inte
ligentų padėtis nenormale. Pro
gimnazijos vedėjas gauna rnėne- 
siuį. 340 rub. oboBt. algos,- iŠ to

*

Balandžio 2 dieną gautas 
yra iš Kauno “Eltos” kab- 
legramas. Čion plačiai ap
rašoma, prie kokių iškilmių 
visas Palangos pajūris tapo 
Kovo 31 dieną perimtas 
Lietuvos Valdžios žinion.

“Dvyliktą valandą visi 
mūsų Valdžios atstovai ir 
kariuomenės dalis atvyko 
prie neitralės zonos sienos, 
kur ties triumfaliniais var
tais Lietuvos Valdžia buvo 
sutikta Palangos Valdybos 
atstovų, kuriems sienų ko-1 
misijos atstovas Yčas su ar
mijos vadu Žukauskiu ir 
Lietuvos Vyriausybės atsto
vais priešakyje įteikė Tau
tos vėliavą, pasakydamas 
atatinkamą kalbą. Kariuo
menės dalis peržengė zonos

šviesą, kurą, apdarą, avalynę, lai
kyti kanceliariją.
je yra 120 vaikų, būtų dar clau-' 
giau, bet ne visi norintieji gali 
ištesėti apsimokėti.

Prieglaudą lanko 200 vaikų 
(du šimtu) nuo 4 metų lyg 14, čia 
jie gauna pirmąjį mokslą skaity
mo, rašymo, darbeliij, dainavimo, 
žaidimo, ir kuomet esame turtin
gesni, pietus. Reikėtų jiems bent 
kiek apdaro, avalynės, vadovėlių, 
popiero, nes diduma yra našlai
tėliai, kurie mokslo ištroškę atei
na net iŠ kaimij nuo keturių kilo
metrų. Bet mūsų galimybė ma
ža. Vedėjos tegauna mėnesiui 50 
rub. obost., t ,y. pusantro dolerio, 
tiek tegalime dėl neturto. O da
bar turime senelių ubagyną, rei
kėtų dar ligoninės, kurios nėra ir 
tt. Visuomenė mūsų yra, lab 
Dievui, geros širdies, bet reika
lai perviręyja josios spėkas.

Broliai tautiečiai! Kreipiamės 
į jus. Neužgniaužkite savo del- 
nos, parodykite širdį, prijauskite 
muriis. Jūs darbavotės ir darbuo
jatės kitose sąlygose. Jums ne
ėdė akių dūmai iš jūsų degančių 
grineių, negirdėjote arnotų dun
dėjimo, kulkosvydžių pyškėjimo, 
.nematėte kraujo, nelaidojote sa
vo artimųjų, nukauti pirm laiko/ 
neprityrete okupantų žiaurių 
priespaudos ir plėšimo. Pasigai
lėkite našlaitėlių, kurie auga lyg 
dangaus paukščiai be savo pasto
gės, beztėvo priežiūros, be moti
nos globos ir meilės. Padėkite 
mums išauginti naują lietuvių ka
talikų kartą, susipratusią, tvirtą, 
atsparią. Ypač jūs, Šv. Vincento 
draugijos vedėjai ir nariai, jūsų 
tikslai ir idealai tie patįs, kaip ir 
mūsų...

Dėl Dievo garbės ir tėvynės la
bo!

C

Progimnazijo-

K. JAZDAUŠIUS', 
N. Žagarės Klebonas. 

•A
11. II. 1921.

reikia samdyties sau butą, turėtĮžagnrČ, Lietuvai'
1 t
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sieną su dainomis ir muzįka. 
Prie Palangos įvyko nepa
prastai širdingas ir gražus 
Palangos gyventojų sutiki
mas mūsų kariuomenės ir 
vyriausybėj atstovų, kurie 
žengė tarp ilgiausių, žaliuo- 
mvnų girlandų ir buvo api
barstomi žolynais. . Bažny
čioje įvyko trumpos pamal- 
do’s. Bažnyčia ir šventorius 
tikrai skendo žaliuomynuo- 
se. Iš bažnyčios iškilminga 
eisena visi nuvyko ant Biru
tes kalno. Po pamaldų Bi
rutės koplytėlėje prasidėjo 
sveikinimų kalbos: Seimo 
atstovo Staugaičio, Vidaus 
Reikalų Ministerio Skipičio, 
Sienos Komisijos nario Ant. 
Smetonos, Krašto Apsau
gos Ministerio Žuko ir Klai
pėdos. aUsovo^/Balangiečių. 
vardu sveikino kunigas Kas-, 
paravičius. Ant Birutės 
kalno tapo iškelta Valsty
bės vėliava. 31 gaubicų šū
vis pagerbė iškilmes. Lietu
vaitės inteikė valdžios atsto
vams gėlių pluokštus. Ūpas 
buvo pakilęs. Kalbose buvo 
nuoširdūs jausmai. Pakal
nės aikštėje išsirikiavo ka
riuomenė ir gražiu maršu 
užbaigė iškilmes.i Visi nu
vyko pasveikinti jūrą. Ne
paprastai smarkus vėjas ne
įstengė sudrumsti pakilusio 
ūpo. Šeštą valandą vakare 
bažnyčios svetainėj Palan
gos visuomenė iškėlė pietus 
svečiams. s Buvo padėkos 
kalb.

‘Elta.’’>
Prie'taip iškilmingo ap

rašymo vargu ar galima kas 
nors bepridėti. Galima bū
tų prie tos progos priminti 
Amerikos lietuviams, kad 
gerai būtų čion sutverus 
kokia nors “Palangos drau
gų bendrovė/’ kuri pasirū
pintų ne tik padailinimu šio 
gražaus Palangos pajūrio, 
bet ir prie įtaisymo tinkamų 
kelių ir geležinkelio ant mū
sų pajūrio kranto. Čion pla
ti dirva pasidarbuoti įvai
riems prekybininkams ir 
pramoninkams ir tas^Jfcau- 
symas yra jau keliamas tarp 
Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės* Tarybos 
narių.

Liet. Inf. Biuras. 
2-IV-1921.

v*

“ELTOS” BIULETENIS.

Kovo .31 dieną gantas yra 
iš Kauno tokasi trečias iš 
eilės biuletenis:

1. Argentina pripažino 
Lietuvą de jure.

2. Išėjo Biržyškos naujos 
brošiūros; lietuvių Rusjj 
evakuacines komisijos veiki-

. • * *

t « ' • „a

London. — Sustreikavo 
Angli j os angliakasiai. Strei- 
kuoja 1.200.000 darbininkų. 
Tai šitas atsitikmas Angli
joj padarė tokį krizį, kokio 
nebuvo nuo didžiojo karo 
pradžios. Abu parlamento 
butu pasaukti į sesijas. " *’

Prie angliakasių streiko . 
dar gali prisidėti ir trans- 
porto darbininkai.

Anglių neilgam teužtęks 
naminiems ’ reikalams. O iš 
Anglijos anglių gaudavo 
Italija, Francija, Holandi- 
ja ir kitos Europos šalys. 
Dabar jos turės gabentis aii- , 
gijų iš .Suv. Valstijų. •

o

r.

VOKIETIJOJ KOMU- ” 
NISTAI ĮVEIKTI.

Berlin. — Miesto Halle 
apylinkėse komunistai buvo

jais greit apsidirbo. . Komu
nistų žuvo 20 ir 50 sužeista. 
Komunistų iš viso žuvo 500. 
Nuo jų atimta 150 šautuvų, 
6 kulkosvydžiai ir gerokai a* , 
municijos.

Ikšiol visoj Vokietijoj ko- ■ 
munistų suareštuota 2.000. 
Prūsijos valdžia pasiūlė” 
100.000 markių tam, kurs 
suareštydins Max Hoelz, ko* 
munistų vadą ir kurstytoją.

SUGRĮŽO PO MAIŠTO 
DARBAN.

Koblenz. — ReinhausenO, 7 
Moers ir Crefelldo apskri* 
čiuose, kur yra belgų oku
puota vokiečių komunistai ‘ 
mvo pakėlę maištą. Su bėl- 

gų kariuomenės pagelba 
maištas pasmaugtas ir dar
bininkai sugrįžo darban. 43 
comuni^tai buvo suareštuo
ji ir sušaudyti. Belgai su- t 
areštavo 500 komunistų.

mas ir Sargyboje Vilniuje, 
i 3. Lenkų spauda reikalau- 
Ija kuoveikiausiai rinkimui 
Vilniuje, nes Augščiausioji 
Santarvės Taryba galėtų 
Vilniaus klausimą lenkų ne* 
naudai išspręsti.

4. Prieš kelias dienas at
vyko Klaipedon Lenkų Pro-' 
kybos ir Pramonės Ministe
rijos atstovai ir nepasitarę 
su vietinia valdžia išvažiavo. 
Pasirodė, jie buvo atvykę 
uosto padėtį ištirti. ;

5. Netrukus bus paskelb
tas Zeligowskio 1920 it 1921 
žemės mokesnio įstatymas. 
Už ariamos žemės daržo dhs 
voną 1920 metais nuo dešim
tinės mokama. 25 markės, 
nuo pirmos rūšies Žemės 
1921 metais nuo dešimtinės ..I 
50 markių, kitus kaip 1920. 
“Elta?

Biurai. 
Bal. 1,1921 m. f .
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"Vargšas.e
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PROVIDENCE, R. I.
$•

*..
r**

Velykos.

B. JT.

Dzūkas.

ALBANY, N. Y.
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Svarbus Pareiškimas.

i

nu-

ŽINIOS IŠ RYMO.
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su- 
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A. YUGA, pirm.,
A. PAšAKARNIS, 

801% W.' Broadway, 
Boston 27, Mass.
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NEW HAVEN, CONN.

!» * 
t Lietuvos 

kalams
Kultūros
K. J. Našlaičių Fondo
L. Pašto ženklą 90

nuoš..............    46.57
Lėšų fondo .................246.90

Kovo 1 d. kasoje lieka $34,150.54 į m
Atsargos kapitalo....... 8,166.76 Į WATERBURY, CONN.
Kun. J. Laukaičio {
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do šmeižikams,-jr jo niekin- 
tojaių& v
* Jei šitas sumanymas būtų 
priimtas, tai aš būdamas pa- 
prastų darbininku ir skirda
mas tai mūsų išeivijos daliai 
po $10, dėčiau $25.

«■»

A. Vaisiąuskag, 
T. F. 35 sk. pirm, 
Cambridge* Mass.

t •

PASTABĖLES.

tai labai prastą vardą. Ka
talikus čia atstovauja dau
giausia airiai, kuriuos vi
sur pašiepia.” štai mirs 
kardinolas,, Gibbons. Tai 
nei garsiajam Theodore Ro- 
oseveltui mirus nebųvo to- 
kdo jausmų išsiveržiino pas 
amerikonus, kaip kardino
lui Gibbonsui mirus. Tu nė* 
būt galėję įvykti, jei iatali* 
kai čia turėtų prastą vardą. 
Reiškia, keleivis” pasaulio

NAUJAS MOTERŲ 
SĄ-GOS APSKRITYS

VALBARAISO, IND.

ja roąęrąto. Bet kuomet dabar pri
sišliejo prie tautlnlnkų-laiįvamanlų ir 
pradėję sykiu mį Ule dfektamfo plūsti 
gerbiamus-musą veikėjus Itunlsrue Kau- 
iakl Ir Karklių ir p^iipiue, Ui 7l|t 
labai’pasipiktinę ir saka kad Jau JIb 
iš Wipratu|Ių katalikų daugiau “biz
nio” nedarys. Abdaal it visų katulk 
kų veikčjų girdisi nepasitenkinimai L. 
L. P. Stoties sušlkonipromltayuBialH 
ViršlntUkUis. ir Jeigu nauja valdyba 
nebus išrinkta, tat‘katalikai prie nau
jos pasiūlo#' veiks $kfrltpn,

parbinlnliaįi
, T:-.-’ : . ‘

GRĄŽINKITE.'

' Kovo 10 dienų, ą valandą vakare, Fe
deracijos raštinėje, 222 So. 9-th gi,/ ' 
Brooklyn, N. Y., buvo epectalis žios ‘ 
apylinkės Moterų Sąjungos kuopų su-* f 
girlnkipias kurios buvo atstovaujamos J 
sekančiai: " " ;

Nuo ’ll-tęs kuopos, Newarkį N. J.— : 
P. Radzevičienė Ir B. Vaškevičiutė.

Nuo 24-tos kuopos .Brooklyn, N, Y. 5 
—- O, Daubarienė ir K .Dųmbllenė. > 

Nuo 29-tos kuopos, Brooklyn, N. Y.
— O. Dabravolskienė ir S. Subatte- t 
U6.

Nuo 80-tos kuopos, Maspeth, N. Y. 
•— Alena Brusokienė, A Kazakevičie
nė, Veronika Valentlejėnė.

Susirinkimą atidarė su malda p. I<. 
Dųmbllenė, paaiškino šio susirinkimo 
tikslą IT prašė rinkti apskričiui val
dybą kuri buvo renkama viešu balsa
vimu. Į valdybą pateko sekančios: S. 
Subatienė — pirmininkė, K. Dumblle- 
nė — vlce-pirmininkė, Veronika Va- 
lentiejienė — raštininkė, O, Daubarie
nė — iždininke. Valdybai užėmus vie
tas buvo aptarta apskričio tollniesnls 
veikimas kurio svarbesnieji adlykai y- 
ra sekanti: 1) Sutvarkyams apskri
čio kuopų veikimo, 2) Uoliai darbuo
tis labui sekančio seimo, 8) Sureng
ti apskričio išvažiavimą kurio darbas, 
pavesta komisijai iš Alenos Brusokie- 
ns, K. Daubarienės ir S. Subatienės.

Kadangi apskričio kuopos per savo 
delegates jokią raportą nesuteikė mu
są apskričiui dėlto išnešta pageida
vimas, kad jos teiktųsi sekantlp su- 
strinktmon atsiųsti didelį skaitlių de
legačių su detaliais raportais iš savo 
gyvavimo.

Nutarta laikyti sekantį apskričio su
sirinkimą Balandžio 24 dieną, 3 valan
dą po pietų, 1921 metų, “Garso” na
me, 222 So. 9th Street, Brooklyn, N. 
Y. šiuoml apskričio valdyba nuošir
džiai meldžia visų kuopų atsiųsti skait
lingai delegačių į sekantį susirinkimą, 
nes jame manoma pradėti svarbiau
sieji musų organizacijos veikimai kaip 
New Yorko taip ir New Jerseys vals
tijose.

Veronika R. Valentieįienė, 
Mot. Sąj. Nevv .Yorko Apskr. rašt.

‘ Tėveliai labai džiaugiasi ta dovana. 
Ląt Dievas augina sveiką ir laimin
gą- ■ '
? 29 d. kovo nuo netikėto Šalčio nu
kentėjo daug iSsprogttelą medelių ir 
vaisių. .

Šioje kollonijoje randasi daug darb
ščią ir pasišventusių veikėjų kurie rū
pintai Lietuvos reikalais.

Daugelis, pasišventę eina perjptu- 
bas rinkdami aukas Lietuvos reika
lams.

Aukotoją vardai bus paskelbti orga
ne “Darbininke.”

AUKA LIETUVOS MOKSLEIVIAMS. 
8uląukę< Velykų Šventės lt aš nu

vykau Į>rjdęl8tl tą brangią dieną pta 
:ibw draugą A Stankų i Guw IM 
Tarp kitko svečiuoae nebuvo užmiršta 
•ir Lietuvos besĮmbkinąntyoit jtomuo* 
pienė. Tuom tarpu pakėlė klaualmą 
P. Misiūnas, ar nebūtu naudinga su
mesti po keletą centą dėl Lietuvos 
mokslus einančios Jaunuomenės. Ki
tiems pritarus tam geram sumanymui, 
prasidėjo aukavimas. Aukavo sekan
čios ypatos: P. Misiūnas—$5.00,_ B. 
Stankus, J. Gedvilą, K. Kazluliunas po 
$1.00.

Pinigai pasiųsti Į Tautos Fondą.
. A. Deįmeika.

Ir beprotis niekus beva- temato' tiek/ kiek kalytis 
paliodamas kartais teisingų* -
sakinį pasako. Tai štai’ pa
našiai atsitiko sandarie- 
Čiams. Nuolatai niekus be- 
zaunijant teisybes pasakė. 
“ Sandaroj ”num. 13 sanda-. 
riečiai duoda atsakymą savo 
vienminčiams Lietuvos soci- 
jalistams liaudininkams. 
Ten pasakyta mes tariam 
ačiū už apvertinimą mūsij 
taip nedidelio Tėvynės labui 
darbo.” Kas užginčys tei
singumų šito pasakymo? 
Juk mes nuo senai sakėme, 
kad sandarieeių darbas dėl 
Lietuvos tik žodžiai. Matyt 
jau įsitikino tame, -ką mes 
senai jiems, nurodinėjome. 
Ar yra bent vieųa Sandaros 
kuopa, pirkusi L. L. P; bo- 
ną? Kuri nežinomos šalies 
Piliečių . Sąjungos kuopa 
pirko boną? Kelios laisva
manių Susivienijimo kuopos 
pirko boną?

prieŠ’dėvintą savo gyvenimo’ 
dieną,

9

APSKAITA
&

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BU 
IŠLAIDU ATSKAITA.

PAJAMOS VASARIO MENESIO.

’ Kiek laiko atgal Soz Bostono ėx-ka- 
šrelvių valdyba išsiuntinėjo kitų kolto’ 
nijų ex-kareiviams rezoliucijas pasira
šymui ir buvo prašytu grąžinti. Llg- 
Šiol dar negavome, prašoma kogrei- 
čiausta grąžinti už ką buąlinė dėkin
gi.

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.
»><■■■•................. . • ...... ............
PAMINĖKIME TAUTOS

• ■ EONDO NUOPELNĄ.
■ * _____

Tautos Fondo sekretorius 
skelbia, kad nuo jo įsteigi- 

r mo įplaukė jau pusė milijo
no dolerių. Tai svarbus į- 

. vyids ir ar neverta jį kokiu 
nors ypatingu būdu paminė
ti. Iš tos priežasties būtų 
gerai paskelbti vajų, kad 
yienil mėnesiu . surinkti 
$100.000. Sakysime tegu 
Tautos Fondo valdyba ga-

• vusi pritarimą katalikiškų 
laikraščių, didžiųjų organi
zacijų ir veikėjų paskelbia 
gegužio mėnesiui vajų tiks
lu surinkti .$100.000.'

• Ne vienas tokį sumanymą 
išgirdęs pasakys: Nedarbas, 
algos nukapotos ir dirban
tieji neužtikrinti darbu, 
žmonės jau išsiaukavę. Tas 
Vištas teisybė, bet ar tai dėl
to Ir reikėtų nuleisti ran
kas? Ar Lietuvos žmonės ne 
Jabiau turėtų teisės pasaky
ti, kad pailso remti kovą už 
neprigulmybę ir už naminį 
tvarkymąsi ? *Tr kas tada 
būtų, kiekvienam aišku.

Taigi dėl savo bėdų nega
lime atsižadėti Lietuvos rė- 

.mimo.
■ Štai ką aš manau, kas ga
lima būtų padaryti. Visi 
Uolesnieji Lietuvos rėmėjai 

didesnieji Tautos Fondo 
prieteliai pasiryžkime po 
Stambesnę auką dėti. Saky- 

' •sime profesionalai — dakta
rai, kiuiigai, redaktoriai, 
advokatai ir biznieriai dėtų 
po $25. Uždarbiaujantieji 
ąmatninkai, meistrai dėtų 

■ jo $15. Pagalios dirbantie- 
' ji darbininkai dėtų po $10. 

Bedarbiams ir-gi būtų pro
ga pasidarbuoti : jų dalyku 

. būtų tas aukas iškąlektuoti. 
Tai matote be prakalbų, 

be jokių kitokių ypatingų iš
laidų būtų surinkta didi su
ma.
« Kiek būt galima surinkti? 

Kunigų ir kitokių profer
• sionalų, kurie neatsisakytų 

. aukuoti Tautos Fondui šito- 
. kiame vajuje būtų bent 300. 

Biznierių ir-gi sakysime 
300, Jie reiškia, dėdami po 
^sudėtų $15.000. Dirban
čių amatninkų be abejonės 
yra 2.000. - Jie reiškia, dė
dami po $Į5., sudėtų $30.000. 
Ktaip darbininkams lieka 
sudėti $55.000, jei pasibrie- 
žiame surinkti $100.000. Tai
gi tereikėtų 5.500 darbinin
kų, kurie dėdami po dešim
kę, kad sudaryti jų sumą. 
^ Ka’jūs manote apie šitą 
dalyką ? Pažymėkime Tau
tos Fondo susilaukimą pusės 
milijono dolerių surenkant 
jin per gegužį’ $100.000.

Be kito ko tai tūtų didelei “Keleivis” rašol- “Kata- 
žandta visiems Taųtoš Fon-1 JSų Įderinate' ^ei’ikoje

“Vienybėj” rašoma: “Lie
tuvos Valstybė, ant kiek 
mums žinoma,, nesitikėjo 
sukelti tiek paskolos vienu 
metu Amerikoj, kiek Lietu
vos Misija sukėlė.” Jei ne
sitikėjo vieno milijono dole
rių per metus ‘ tada, kada 
tarp lietuvių nebuvo bedar
bių, kada algos tebebuvo ka
ro laikų, tai ko dabar gali 
tikėtis, kada didesnė pusė 
lietuvių bedarbiau j a, kiti 
■ dirba tik dvi tris dienas sa
vaitėj ir visiems algos nuka
potos? Reiškia gali tikėtis 
tik apie ketvirtadalį milijo
no. Bet suprantama kodėl 
“Vienybė” rašo tokius nie
kus. Juk paskolą kėlė lais
vamanių giriamoji misija.

Rene Viviani, Franci jos 
ypatingas atstovas Ameri
kon, yra vienas iš aršiausių 
bedievių. Ęet norėdamas A- 
merikos prielankumo, vyko 
į kardinolo Gibbonso laido-i 
tuves. Vileišis matyt yra1 
ščyresnis laisvamanis, kad 
nevyko į tas iškilmes repre
zentuoti lietuvius, nors tas 
biit buvę Lietuvos naudai.

Kaip. Official Catholic 
Directorv skelbia, tai po 
Suv. Valstijų vėliava kata
likų yra 28.122.859. Pačio
se Suvienytose Valstijose y- 
ra 17.855.646. Per 1920 m. 
katalikų skaičius pasididino 
ant 150.073, o inimant po- 
zesijas, tai pilnas pasididi- 
nimas yra 300.000. Kunigų 
Suv. Valstijose yra 21,643, 
bažnyčių 16,580, seminarijų 
113 su 8,291 seminaristų, ko
legijų vaikams 215, akade
mijų mergaitėms 715, para
pijinių mokyklų 6.048 su 1,- 
771,418 mokinių.

Mėnraštis Tite Narth Ame- 
rican Revieiv .bal. menesio 
laidoje turi straipsnį ant- 
galviu The Useless League. 
Išrodinėjama, kaip Tautų 
Lyga nieko neįstengė nu
veikti. Lygos tikrai nega
lei parodyti ima šantikiu^ 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Cituojama prof. Voldemaro 
ir Paderevrskio pareiškimai 
Lygos konferencijoj. Pary
žiuje ir kaip pagalios iŠ to, 
nieko neišėjo. - ‘ ‘ ’■

26.75 
................ 28.00 
...............167.14

................ 8.00
............. 488.97
....... ...400.00

............. 174.00 
............. 70.00

................ 1,000.00
• • •

• •

Dar nei ant vieną Velykų nebuvo 
tiek žmonių kiek šįmet. Kleb. V. ICar- 
kauskas pasakė gražų pamokslą. Cho
ras giedojo naujas mišias, kurios lėša- 
vo $20.00. Choras iŠ savo kasos už
mokėjo. Tikimės, kad musų choras

TPamaųua, Pa. L. P. Z. 
■Rockville, Conn. ..... 
Springfield, III. 69 sk.. 
Curtis Bay, Md. 28’ sk. 
CIeveland, Ohio 22 sk. 
Miųersvlfte, Pa. 26 sk. 
Kanknkee, III. 101 sk.
Woterbury, Conn. 40 sk. 
Pitfston, Pa. 63 sk.
Plttsburgh, Pa. W. E. 94 sk. ....20.25 |{aii<ui bėgant bus vienas geriausių, nes 
Mahanoy City, Pa. K. Z. .......225.00 Iturime veiklių merginų, jų tarpe žy- 
Frackvillė, Pa. 103 sk. .................5.00 |mią kalbėtoją M. Jokubąitę. Tik bė-
Collinsvllel, 111. SLRKA 161 kp. 5.50 I t]a Su vyručiais. Klek jau buvo ra- 
Middleboro, Mass. 66 sk. .......44.00 |ginta, kiek kalbinama prisirašyti prie 
Vandergrift, Pa. Vyčių 46 kp.......35.00.Į choro, bet veltui.
Cicero, III. 59 sk. ..........  315.00
Newark, N. J. 1 sk. .....................100.00

pT w i60 .s.k;::::::: i worcester, mass.
Curtis Bay, Md. 28 sk. .................7.50 Į - ------- ‘
Chicago, III. B’t 32 sk................ 161.77 Į Komitetas laikraščių siuntimo į Lie-
Chicago, III. N. S. 43 sk. ..........554.32 1 tuvą atsišaukia į skaitytojus laikraš-
Cleveland, Ohio 22 sk. ............. 126.11 L‘hl “Darbininko," “Draugo,” “Garso”
St. Clair, Pa. 50 sk...............  .50.00 [ir kitokių katalikiškų laikraščių. ,
Chicago, Iii. ISth St. 31 sk. ....207.30 Gerbiamieji Worcesteriečiai, daug 
Inkerman, Pa. SLRKA 19'4 kp.. .76.00 kam jau žinomas musų užmanytas dar- 
Detroit, Mich. 93 sk.................... 90.66 bas siųsti perskaitytus laikraščius į
Maspeth, N. Y. Mot.SųJ. 30 kp. 10.00 | Lietuvą kareiviams, kurte tarnauja 
Elizabeth, N. J. A. C.................10.00 [ kariuomenėj už musų tėvynę Lietuvą,
Blisville, N. Y.’ 29 sk. ...?......... 36.00 mes prisidėkim nors pasiuntimu iš A-
Granford, N. J. M. G. ................ 10.00 Į merikos lietuviškų laikraščių. Musų

---------- | darbas pradėtas nuo lapkričio 1 d. 1920 
Viso .......................$4,505.37 Į m. Iki gruodžio 31 d. 1920 m. yra
Laisvės rei- [pasiųsta ’4,105 egzempliorių. Iš pra-
............... ...2,292.46 Idžių geros pasekmės buvo. Dabar jau 
reikalams 1,896.69 , [eina vis mažyn, šiais 1921 m. sausio 

23.75............ • |mėn. yra pasiųsta 1,518 dkz.’, vasario
Jmėn. „580 egz., kovo mėn. 637 egz. 
1 Reiškia mažinusi musų siuntimas lai- 
[kraščių į Lietuvą. ’ ■

-1 Siuntimo Komitetas susideda iš šių 
Viso ....................... $4,506.37 J df-jų Lietuvos Vyčių, LDS., Susiv. 98

VASARIO M£N. IŠLAIDOS. |lr 41 kuopų. Mes gauname aukštas
Sekretoriaus alga už vasario [ padėkavones nuo Lietuvos kareivių per

mėnesį....................... 150.00- [laiškus. Jie širdingai dėkavoja vi-
Krasaženkliai »...............10.92 Įsiems Worcesterio lietuviams už laik-
Mineografo stencU..........3.50 Jraščius. Prašo nesustabdyti siuntimą,

-............. ] bet darbuotis ant tolinus. Todėl ma- 
Viso ...............*------ $164.42jlonėkite perskaitę laikraščius nemes-

Nuo įsteigimo T. Fon- J ti, bet atnešti į Vyčių namų 22 ,Wa-
do pajamų buvo $499,380.20 J verly- St. Mes pasiunčiam Lietuvon

Nuo įsteigimo T. F. [kareiviams dėl pasiskaitymo.
išmokėta ....... ...465,229.66 • | • K. A. šavėnis.

Laisvamanių Velykos 
Nuovadoj. ' ' 

5 -r... _
Tūli mus sandariečlal ir laisvama

niai praleido. nesmagiai Velykas. Jų 
būrelis susirinko Palace Casino ir u- 
liavojo. Ėmė kaziruoti. Atėjo vėly
bas laikas ir buvo jau 1:30 vai. nak
ties. Bet nelabas policistas pastebė
jęs šviesą tokiu laiku, kyštelėjo no
sį vidun. ' Tai sandariečlams viskas 
iškrito iš nagų. Reikėjo klausyti ko. 
mandos Ir eiti nakvoti į policijos nuo
vadą num. 2. Tečtaus keletui pasise
kė pasprukti, šeši nakvojo nuovadoj. 
Ant rytojaus paleido, bet turėjo stoti 
prieš teisėją.

i KoVo 28 d. tą pat dieną vakare ang
liški laikraščiai paskelbė, kad užsimo
kėjo po $5 ir kaštus. Pasimokėjo An
tanas Andrulionis, W. Jonis, J. šmio- 
das, A Klimavičius, A. Marčiulionis, 
W. Mečiunas. Tai tokios laisvamanių 
nelaimės.

LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 10 d. balandžio tuojaus- 
po pamaldų šv. Jurgio parapijos sve
tainėje.’ Visi biriai malonėkite pribū
ti paskirtu laiku, nes turim adug svar
bių reikalų aptarti. Taipo-gl nariai 
kurie užsilikę su mėnesinėmis duoklė
mis malonės ateiti ir užsimokėti. At
siveskite ir naujų narių.

Pirm. M. K. Mart inkus.

L. P. SĄ-GOS ŠULO 
MELAGYSTES.

Fonde...........•........ 10,154.41
Kud. J. Naši. Fonde 2,583.19
Kultūros reikalams 1,896.69
Universiteto Fondo 1,033.73
Lietuvos Laisvės rei-

kiilžuus • • • • • ««•»* .7,565.67
b. L. reikalams L. L.

P. Bonų ................ .2,300.00
L. L. reikalams že-

mes Banko šėrų.... . .100.00
L. Pašto ženklų......... ...46.57
Lėšų Fonde.............. ..303.52

| ■ Koo 13 d. š. m. Amerikos Lietuvių 
I Rymo Katalikų Federacijos 20-tas sk. 
| laikė savo mėnesinį susirinkimą, kur 
| dalyvavo atstovai nuo 17 dr-jų ir iš- 
Inešė sekantį pareišikmą:
f Visoms draugijoms bei kuopos gy- 
| vuojančioms visose Amerikos lietuvių 
,| kolonijose, ypatingai pašelpinėms, kad 
[ nuo šio laiko viršminėtas A. L. R. K. 
|F. skyrius Waterbury, Ct. pasistengs 

- [ patarnauti toms dr-joms, kurios turi
Labu ......................$34,150.54 | savo narius po pasportais šiame mies-
■ Kazys J. Krušinskas, | te ir kuomet apsirgtų, tokių draugijų

T. Fondo. Sekretorius, | nariai , tai tuomet valdybos malonėkl- 
222 South 9-th St, I te kreiptis ant žemiau nurodyto antra-
Brooklyn, N. Y. • |šo, tai yra į tam tikrą išrinktą sky

riaus komisiją, kuri rūpinsis atlanky
ti sergančius narius ir^praneš dr-jai a- 
pie nario padėtį ir jo ligą. Be to virš
minėtas A. L. R. K. F. skyrius prašo

Iš . Italijos Justas Kudirka siunčia | visus tos organizacijos skyrius jau gy- 
nuoširdžius linkėjimus L. Vyčiams ir I vuojancius įvairiose Amerikos lietuvių 
praneša, kad nesunku buvo priprast I kolonijose, kati ir jie jpasistengtų to- 
prie Italijos keistumų bei gyvenimo, kius nutarimus padaryti i? tokias ko- 
Taip-gi, džiaugiasi- susilaukęs dviejų Į misijas išrinkti. Be to dar prašėme 
dainininką — pJės Podenaitės (Pir-1 Federacijos Centro, kad pasistengtą tą 
mosios Lietuvos Operos dainininkė) ir musų sumanymą paremti raginant ki- 
p. Sodeikos (amerikietis). Po Velykų tus skyrius tai padaryti, nes toks da- 
Ryme žada surengt lietuviškų ■ dainų I lykas yra naudingas ir dr-joms būtinai 
koncertą. Į reikalingas, -štai patarnavimo komisi-

P. S. Justas Kudirka yra gerai ži-1 jos antrašai: 
nomųs Amerikos lietuviams akipo dai-1 Jonas Riktoraitis, 
nininkas. Jis ne viepą Vyčių vakarą I 5 N. Leonartl St.,
puošė savo maloniu balsu. Mums, vy-1 Waterbury, Conn.
čipms reiktą atmint, gabaus dalninin- j Juozas Ašakunas,
ko nuopelnus ir jo dabartinę padėtį, y- Į • ■ 3 J Gongress A ve.,
pač turėtų tai padaryt vyčiai chica- Į . WaterUury, Conn.
glečtai. I Pureiškimo Komisija:

Stasys Daunoras. | P. J. Tutoraitis,
P. Sopis, 
J. Vaičiūnas.

I, .1.1 I — , ■

ŽUVO GELBĖDAMA 
KATĘ. NEW PHILADELPHIA, 

Mass.—Ašiuo- ’ 
nių metų mergaitė norėjo iš
gelbėti : katę nuo strytkario 
stogo. Bet pagriebė elektri- 
.kos vielą ir vietoj buvo už
mušta

I iVelykų Margučiai.

' LDS. 87 kp. iždininkui gerb. Ą. JM1- 
Blkevičlui prieš Velykos subatoje, gąr-

Inys ntnešč
IJupKiapasR

marguty <** ‘stinų s vairiu

PROVIDENCE, R. I. — Kuomet ka
talikai pradeda Btfslprastl ir nebesl- 
duoda, kad laisvamaniai juos mulkin
tą bei niekintą tikybinius ją įsitikini
mus, tai laisvamaniai, netekdami pro
to lygsvaros, dar labiau uja Ir der
gia ne tik pačius katalikus ir ją vei
kėjus, bet tuo derglrtiu ir šmeižtais, 
patys patampa aklais ir nemato, kaip . 
liekasi viešais melagiais.

štai kad ir vienas nuotlkis. Vasa
rio 27 d. laisvamaniai rengė Lietuvių 
Dienos paminėjimą. Kadangi plaka
tuose buvo pagarsinta, kad tos die
nos rengėjais esą L. L. P. Stoties val
dyba, tad Ir vietos klebonas neatsi
sakė bažnyčioje pagarsinti Bet dabar 
pažiūrėkime, kaip laisvamanių ir so- 
cial-liaudinlnkų Sąjungos “pilietis” iš
kraipo tą tiesą. Jis “Vienybės” 14 
num. rašo: “Musą kun. Tumuliunas, 
kuris jau kelis syk užsikeikė, kad ji
sai L. p. Sąjungą būtinai “griausiąs” 
ir šiuo sykiu savo prižadą dalalkė. Ji
sai tą dieną per pamokslą viešai pa
sakė: ‘Eikit, bet auką neduokit,’ o 
slapčiai atsiuntė savo vargonlnką, kai
po ‘reporterį’ ir savo klapčiukus: Dvo- 
reckl, Bernotavlčių, Aglumavičlų Ir 
keletą kitų, kurie visi sykiu atmar- 
šavo salėn, kad prakalbas ardytą. Tai
gi tie tik. ir laukė progos. Dar vis 
kentė kalbant piJ. Baniuliui. Bet kaip 
tik pil. Sirvydas kalbėdamas vienoje 
vietoje prasitarė, kad ‘seiliaus Lietu
vos bažnyčiose buvo sakoma lenkiškos 
evangelijos,’ tuojaus p. Dvoreckis šo
ko protestuoti. Jam pagalbon kibo ki
ti sėbrai Ypač skietriojosi Bernota- 
vičlus ir Agląmavlčlus, kurie prie es
trados pribėgę pradėjo su kumščiais 
ant kalbėtojo mosikuoti. Pakilo ter
mas. Didžiuma susirinkusią ėmė lenk- 

’bernlus stabdyti, net ir švilpti ant jų. 
Bet tne vis .nerimo ir kibo prie estra- 
do...” Ir tt.

Teisingą pus? paėmus, dalykai štai 
kaip atsibuvo. Gerb. kun. Tamuliunas 
paminėjęs apie busiantį Vasario 27 d. 
Lietuvių Dienos paminėjimą, kuri ren
gė L. L. P. Stoties valdyba (kaip gar- 
slnosl), pasakęs, kad visi eikite ir 
priedermiai paminėkite taip brangią 
Lietuvių 8-ją metą nepriklausomybės 
šventę, bet taip-gl nepamirškite, kad 
kovo 6 d. yra rengiama Lietuvių šv. 
Kazimiera Diena ir visi atsilankykite. 
Bet visai nepasakė, kad “aukų neduo
kit.” Rašantysis “pilietis” “Vienybės” 
14 num. pats lešal sumelavo ir nepa
matė, kaip padarė pirmą viešą mela
gystę.

Minėtas “pilietis” viešai apsiriko ir 
padarė antrą dvigubą viešą melagys
tę, sakydamas, buk kun. A T. “už
sikeikė,” kad jis L, P. Sąjungą kutinai 
“griausiąs.” Tas visai netiesa. Gerb. 
kun. A. T. niekad viešai nėra panašaus 
ko išsireiškęs arba pasakęs. Jis, kai
po kataliką kunigas, tiesa, kelis syk 
viešai išsitarė, kad katalikai nepriva- ' " 
lo priklausyti prie’ laisvamanių ir so-

AMSTERDAM, N. Y.
Kovo 27 d. š. m. šv. Kazimiero pa

rapijos šv. Cecilijos choro tapo su
šauktas nepaprastas susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė pirm. P. Plankis ir 
pranešė, kad choro iždininkas B. Pad- 
villkls apleidžia šią šalį ir mus. Pa
sirengęs Keliauti Lietuvon, šv. Ceci
lijos choro nariai dėl didesnės atmin
tie paskyrė jam 15 dol. ant dovanėlės 
ir tapo nupirtkas žiedas.

Kovo 28 d. š. m. Stakni,stuboje ta
po surengta vakarienė B. Padvilikui. 
Surengė L. Vyčių 100 kp. pagerbdama 
savo ištikimą narį. Į vakarienę buvo 
pakviesti J3. Padvilklp tėveliai ir se
selės, kurte drauge iškeliauja. ®Po pa
maldų, vali, visi vyt-lai ir .vytės suėjo
ir pirmiausiai pradėjo žaisti. Vytės Į PHILADEEPHIA, PA. 
J. Kisieliūtė ir S. Vasiliauskaitė pri- Į ____ 7
rengė skanių valgių ir atnešė pavaišin-{ v tt- x m •
tl. Pirm. M. Žukaitė Išreiškė prie- . Vien Katalikai 
žastį musų susirinkimo, pratarus ke-1 .LeSluarDUOja.
Uus žodžius-į susirinkimą, perstatė vy-[ ‘
tį V. B. Rusilų į programą. V. B. R. [ . Jei&u ne katalikai, tai Philadelphi- 
prakalbėjo, palinkėdamas svečiams J j°-l nebutų jokio veikimo. Tuutinin- 
laimingos kelionę^. Vėliaus vytė J. Ja- J Iml-laisvamaniai, kurie peeritą metą 
kaičiutė ‘pasakė eilutes “Grįšiu į Tė- šiuo laiku labal št>kinėjo iš “darbavl- 
vynę, grįšiu pas savus.” Vytis M. mosi,” šįmet sulindo jau i bačkų ir už- 
Kazlauskas pasakė gana ilgą ir liūdną I braukė, 
prakalbėlę. Vytė V. Kisieliūtė paša-[ Katalikai rengia visokius vakarus 
kė eilutes “Į karužę.” Vytė S. Vaši- [savoj mokyklos svetainėj ir renka au- 
liauskaitė pasakė trumpą ir gražią [ Į Tautos londą. Publika visus pa- 
prakalbėlę, ramindama svečius. Z. J rengimus lanjto gana skaitlingai pe- 
Kisieliutė pasakė eilutes ir pratarė [ n^au tautininkai laisvamaniai gyrėsi, 
kelius žodžius į B. P., suteikdama jam [kad Jie visus katalikus pas save par- 
dovanėlę nuo L. Vyčių 100 kuopos spil- sulosią. -O šiuom tarpu pasirodė vi- 
kutę su klausimo ženklu, ar matysim H1 kas kita‘ Pas katalikus visa pub- 
savo draugą ar ne? Jlika eina’ 0 tautininkai kai ką tik ne-

Pagalios. vytis M. Kazlauskas paša-1 reQ®^ visuomet prakišo. Ir dabar jie 
kė juokingą monologą, iš kurio visi [Jau ^out;b pusėj bijo ir pasirodyti. Jel- 
vėl buvo linksmi ir vėl žaidė. Besi- [ k^ ^aro aut Richmondo 
linksminant užbaigė vakarėlį atsisvei- [ s^indę ir jau mieste visai nieko 
kindami su Padvllikių visu šeimyna, |ne Susina, 
kuri apleidžia Amsterdamą. J Tautininkai-laisvamaniai šįmet

Kcndrelė. I I)Uo16 todėl, kad pas juos užėmė vado- 
| vaujančias vietas “garsus” buvusio 

irzAvrmr>TT' a t ’ri a at a tj a‘ I klinlko “daktarai” ir “tlumočiai,” ku: 
MONIREAIj, GAN ADA. |rie su svetimomis pačiomis gyvena.

■------- [jie taip “veikę,” taip “prisidarbavo,”
’ Iš šios kolonijos mažai kas girdėt [ kad dabar jau bijo viešai publikai pa- 
Aš turiu pabrėžt keletą žodžių apie [ sirodyti. Kuomet atvažiavo į Ameri- cial-liaudininkų Sąjungos ir nuo jos
šios kolonijos lietuvių judėjimą. Mont-1 ką Liet Misija ir buvo organizuoja- 
realio lietuviai katalikai dasiekū švie- Į męS Paskolos Stotys, tai tautininkai su 
sos laipsnio, gražiai žengia pirmyn, I “daktarriis” priešakyj, susirinkę pa
neš Montręalio lietuviai katalikai tu-1 tįs vieni apsišaukė save L. P. Stoties 
ri savo brangų globėją gerb. kleboną | viršininkais, o paskui neva pakvietė 
kun. J. Šimkų, kuris pasišventęs savo I draugijas dėl “formališkumo,” ne kad 
brangų darbą veikti. Be to dar Mon-|nauj4 valdybą rinkti, bet kad tų pa- 
.trealio lietuviai atsižymėjo apšvietos Lią užtivirtinti. /Taip Jiems nesųmo- 
•skyriuj. Visų lietuvių kataliką vai-1 nlškai veikant tuojau South pusės tauš
kučiai ir mergaitės, lanko lietuvišką I tinęs ąraugystės atsisakė, o paskui ir 
mokyklą, išskyrus vieną ar du. Turim j bažnytinės draugijos, pamatę kokie 
darbščias mokytojas ir mokytojus. I ten žmonės dalyvauja, atsimetė, jdu 

Pavasario Zėkas. | jie viešai nei nepasiiodo. Gali visi 
------ -  j suprasti kokią jie žmonyse turi įtek- 

HARRISON-KEARNEY, ”><■• “ su Laisves Ąskoios psua- 
-^r -r- I-delphia paliko paskutinioj vietoj. Na
•** • " • Į ir kur-gi žmonės gali jiems tikėti, kuo-

Įmet tik vos keli metai ir visi žmonės 
[gerai pamena, kaip vienas iš tų “dak- 
|tarų,’’ L. P. S. viršininkas ant Walnut 

.L. \jčių 90 kp..rengta subatoj bal. Į gtjjimikoJ, “gydydavo” žmonių kiše- 
16 d. L. Hartman. salėj šokius. Pra-1 n|US Dabar gi žmonės Jį ant scenos 
džia 7:80 vai. vak. Jaunimas kvle-1 pamaįę kryžiavojrtnties, agituojant už 
Člamaš atsilankyti. _ - I Lietuvos bonus, pasipiktina visi ir

Komitetas. I mažftĮ Uorių teperka.
■ ■ , I Kitas dr. Dambrauskas su savo pra-

GIRARDVILLE, PA. I kalbomis irgi žmones įpykino. Tas tik-1 
Musų parapijinis chorus buvo lyg rus lepšėj į kurią pusę vėjus pučia ten 

susilpnėjęs. ‘ Dabar atvytais naujam Į jis -linkstu. Vieną prakalbą pasako 
•vargonininkui Dulkė! ylskas pagerėjo, I prieš bolševikus, o kiltą sakydamas bol- 
Enrc rašytis .naujų narių, Velykų su- [ Berikus išgirta, žmonės panašių per- 
baloj gražiai atgiedojo mišparus.

Dabar ehoras'rengiasi duoti kon
certų,

' PRAMOGA

.į* . M

lų prisiklausę išeina, spjaudydamlesl. , 
Trečias Allktas, kuris pįtmiaus bu

vo prisišliejęs prie bažnytinių dra'u-
V “d*1 Mato?' kimiau imn®<

privalo kuotoliausiai alikytls. Tai juk . 
pačio kunigo priedermė yra perspėti 
katalikus nuo prigulėjimo prie tokios 
Sąjungos, kurioje kataliką tikybiniai 
įsitikinimai yra pavojuje Už tokį per
spėjimą katalikai privalo gerb. kuni
gui A T. viešai padėkoti. Dvasios 
vadovo perspėjimas, tai dar nereiškia 
L. P. Sąjungos, “griovimą.” Minimas 
“pilietis” privalėtą supusti, kad kiek
vienas žmogus turi llousą valią, tai gi 
yra laisvas priklausyti arba nepriklau
syti, kaip kad ir pats “pilietis.” Juk 
kunigas negali Jo “atbaidyti” nuo L. 
P. Sąjungos, jeigu jos laikosi.’ Tre
čia, vieša “piliečio” melagystė yra ta, 
kuomet sako: “Šiuo Jįykiu savo prižadą 
dalalkė.” Supraskie; kunigas “keikė.” 
Tą dieną buvau bažnyčioje ir visai 
negirdėjau, kad kunigas butą bent ką 
užsiminęs apie minimą Sąjungą. Tur • 
būti laisvamanių korespondentas bai
siai nubudo, kad tikrieji katalikai ne
besirašo į Sąjungų,- tai mat reikia už
mesti kalte ant kunigo, kam jis “griau- 
tV* ją. . ‘ „

Ketvirta vieša “piliečio” melagystė 
yra šakiny, buk kunigus “slapčiai at
siuntė savo vargoninką, kaipo “ropor- 
nrį.” iš kur, gi “pilietis”-žino tą vis

ką? Iš niekur ir .visai nieko. Jeigu 
vargoninkas butų “slapčiai” buvęs at
siųstas, kaipo kunigo "reporterių” tat 
jis butą užsiliktą pet visą talką. Gi
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caĄ buk kunigas “slap-1 
W atatyntfe Ir “temt kii^pčinkuji” 
Ir it. kaip* viriui čittfdta. Ęir-

• blausią apie* asmenis; “Dvoreckio” ne* 
■ buvo, bet buvo Dvareckas/ Pažymėto

Aglumavlčiaus visai nesiranda Provi- 
I . dencft nei gi jo apylinkėse. Gi kalbėti 

apie -Bemoapie BerUotaVičių, kad'jis 
’ prie estrados pribėgęs “ant kalbėtojo 

su kumščių musikuotų,” tai Jau niek- 
šiškaa šmeižtas. Reikia Viešai pa
reikšti, kad Bernotayičluš yra žino-, 
mag visiems, kaipo ramiausias žmo
gus. Pažymėti asmenys nieko bendrų 
beturi ųu kunigu. Ir, nežinia, kaip 
galimą juos pavadinti kunigo “klap
čiukais”?! • ■ ' '

šešta vieša ‘‘piliečio” melagystė yrą 
pasakyme, kad viršui minėti asmenys 
esu “lenkbernlaL” Ar tai tik dėl to, 
kad jie atsimetė nuo ’laisvamanių ir 
soeial-liaudininkų piliečių Sąjungos, o 
Bernotavičlus rezignavo nuo Sąjungos 
iždininko pareigų Ir visi pradėjo dar
bų tautinėje krikščionių demokratų 
dirvoje? Kad viršui minėti asmenys 
dvasioje persiskyrė-su laisvamaniais,

• o savo darbais parodo dar didesnį, vei
kimų dėl Tėynės, tai laisvamaniai der
gia juos ir. nemato, kaip pro akis me
luoja.

Septinta vieša “piliečio” melagystė 
yra ta, kur sakoma, kad ‘‘didžiuma 
susirinkusių ėmė lenkbernius (su
prask: viršui paminėtus asmenis)stab
dyti, net ir švilpt ant jų.” Tikreny
bėje buvo taip: kuomet L. P. Sų-gos 
pilietis J. O. Sirvydas savo kalboje į- 
Žeidė tikybinius katalikų jausmus, tuo
met tai didžiuma pakilo protestuoti, 
kad begėdiška J. O. Sirvydo kalba bu
tų sustabdyta. Bet laisvamanių ir so- 
cial-liaudininkų Sųjungos piliečiai pra
dėjo rėkti, kad jų sėbro kalba tęstųsi. 
Iš to tai kilo termas. Jeigu ne lais
vamaniai sųjungiečiai, tai jokio triukš
mo butų visai nebuvę.

Aštunta vieša “piliečio” melagystė 
yra tame, kur sakoma, kad polician- 
tai reikalavo nurodyti/^ kas kėlė 
triukšmų ir butų juos šu savim ant 
rekolekcijų, pasiėmę, bet piliečiai ren
gėjai neišmanėlių pasigailėjo ir nebe- 
išdavė.” Dalykai gi sekančiai buvo: 
laisvamaniai sųjungiečiai baisiausia į- 
slgandę, kad prieš juos viešai užpro
testuota,- pasišaukė policijų. Ir, jei
gu butų jiems buvę pasakyta, kad J. 
O. Sirvydas kalba prieš tikėjimų, tai 
jį patį ir jo pasekėjus butų paėmę į 
cypę, o ne katalikus, kurių tikybinius 
įžeidė jausmus. Vienok, katalikai ne
norėjo viešai daryti gėdos lietuviams.

Devinta vieša “piliečio” melagystė y- 
ra sakiny: “ta ‘lenkiškoji povstania’ 
ėmė ir sulužo, aut didesnės garbės 
kun. Tamuliunui, kuris"tų organizavo 
dar nuo pereitųjų pll. Liutkausko pra
kalbų.” Didesnio viešo šmeižto ir me
lagysčių nebegalėjo tur būt būti iš lais
vamanių sųjungiečių pusės. Supran
tamas juk dalykas, na, o laisvama
niai pasirengę viskų padaryti, kad 
tik tikinčius žmones atitraukti nuo 
bažnyčios ir tikėjimo, dėl to tai jie pa
naudoja visokias priemones katalikų, 
suklaidinimui. * Pirmučiausia užsi
puola ant katalikų kunigų. Bet gi mes 
žlpome, kad kun. A. Tamuliunas, mu
sų dvasios vadas, yra geras tėvynai
nis ir už lenkus niekuomet nestoja. 
Dar niekad neišgirdome, kad kų nors 
gero butų taręs už lenkus. Matyti Čia 
yra laisvamanių tikslas, kad atitrauk
ti nesusipratusius katalikus nuo para
pijos. Mat, pirmiau čia buvo neza- 
ležninkų, o paskui, laisvamanių, liz
dai, bet, kuomet kuu. A. T, pribuvo, 
jis pradėjo aiškinti žmonėms, kad jie 
susiprastų ir žinotų, kuomi esu. Už 
tad gi dabar neliaujama • plūsti ant 
kun. A. Tamuliuno, kam jis žmonėms 
aiškina tiesų, trokšdamas lietuviams 
tikrosios švieŠbs ir išganymo., Už tų 
viskų Providence’o tikrieji lietuviai 
katalikai yra ir" bus dėkingi kun. A. 
Tamuliunui.

’ tokių tamsunų 
tuvių kolonijos, 
nes ilgus-ilgus 
tulikų kunigo-, 
įvairiems išgamoms ir judošiams ge
ra ii’ pelninga čia buvo atvažiuoti ir 
mulkinti nesusipratusius. Kad juos 
visus atversti, žinome, dėl kunigo sun
ki yra dalis. Mes gi katalikai priva
lėtume susiprasti ir klausyti musų 
dvasios vadovo balso, o niekuomet ne- 
apsivilsime. Dėl to tai pasidavę viens 
kitam rankas išien stokim darban ir 
dirbkime dėl Bažnyčios labo ir Tėy
nės geręvės. *

Tikiu, kad šis atsakymas, kad ir ne
pilnas, nurodys katalikams, kaip lais
vamanių ir soeial-liaudininkų Piliečių 
Sųjungos piliečiai šmeižia katalikus ii: 
'jų veikėjus. Laisvamaniai sųjungie- 
Člai, kaip iš visko matyti, tai neren
ka aukų suvargusiai Lietuvai, bet ren
ka aukas propagandai prieš katalikus 
ir nusmukusios ‘ jų partijos palaiky
mui.

Katalikui turėtų susiprasti Ir nesi-' 
duoti lais\ amoniams už nosies vedžio
ti. Tegu Jie šmeižia katalikus ir jų 
vadovas, bet Lietuva gorinu žino, ku
ris dirba išganingų darbų.

Tųd gi žinoki m, kad —
“Gražu už tėvynę pavargti keritetl; 
'“Palaimintus darbus šalies prigimtos; 
“Laimingas, kurs, pradedant aušrai 

teketi,
“Su broliais 

. Stoy,

a
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Bangos putodamospuola fe puola, 
Šniokščia fe veržias į krantą smarkiai, 
Rodoą aufeąpfeff jos feantmet** 
Kriokdamos veržiasi bangos plačiai. 
Vėtros, lyg siųsdamos, bangas putoja* 
Ir varo,; ’i& varo ją (Udžias 
Rod’s velnio vestuves ant jūrės užstojo, 
Rod’s krantai fe Žeme tuoj £riusį gelmes, 
Bet stovi galingos, nejudant uolos — : 
Nevirsta į gelmes nuo bangą krantai, 
Nors smarkiosios bangos vis puola ir puola 
Ir maišosi, vėtros ir audros garsai.
lenai jau tos bangos krantus smarkiai puola, 
Bet stov* jie galingi—jiems niekai audra, 
Prieš audrą ir bangas išlaiko ją uolos* 
Ir jos išlaikys—ją didesne jėga.

•*

.*>
‘1-

*

f

!

« M

Nors puola varguolius žiaurus Kapitalas 
Ir stengias į pančius užkalt juos visus, 
Tik bus tam puolimui ir tinkamas galas, 
Varguolią teisingi troškimai nežus. 
Į būrius sustoję visi darbininkai 
STuo didžio siaubūno vistiek apsigins, 
Ir žus Kapitalas ir jo talkininkai, — 
Ją velniškas jėgas vienybę sutrins.
STuvargę kovoje dėl būvio varguoliai 
^int žemės brolybės vėliavą išskleis,— 
Jie vergais užgimę—kovoje narsuoliai, 
Jiems kraujo siurbikai kovoj nusileis. 
Kaip uolą galingą kad bangos ne’veikia, 
Taip darbo žmonių pastangą niek’s ne’veiks, 
Tas niekšas, kas kliudo jiems burtis, ar pei- 
Vienybę jų tvirtą, ar kovą išpeiks!,. [kia 
Vistiek, darbininkai, užmuš tą siaubūną, 
Kurs laiko vergijoj milijonus silpnų, 
Užmuš Kapitalą—valdovą-galiūną, 
Kuris neb’kankins nors varguolių vaikų. 
Iš kelio, skriaudėjai! Pirmyn darbininkai! 
Lai ves jus varguolių kovos vėliava, 
Kurioj užrašykim; “Mums Diev’s talkinin- 
Su Juo nebaisi mums nė jokia audra!” [ku, 
Kovoj, darbininkai, vistiek mes laimėsim— 
Mūs’ pusėj Teisybė, o priešo—ginklai 
Ir gaujos policijos,—prieš juos ištesėsim, 
Pirmyn, tik su Dievo pagelb

1921 m. f >

raugai!..

Vargo Poetą.

AEt ILGAI TAIP
l&iltaB, gražūs gegužes, mėnesio vakaras 

traukte ištraukia eiti pasivaikščioti dailiais Ne- 
mūrio pakrančiaia. Tas Lietuvos upių ievas 
tyliai plauke nešdamas aut; swo nugaroj sielius 
ir vaitelį aą Žfeonėmis, nuo darbo grįztan- 
čiais nakties poilsįn.— Taip buvo tylu ir ramu.» 
$akoo paskutiniai saulutes spindimai, atsisvei
kindami su dienair su milžinu Nemunu, nardėsi 
tykiame ir tyrame jo vandenyje, lyg tos pasa
gos žuvelytes fcukžnes. ‘Nw. .aukoto kalno 
Nemuno veidrodyje atsimušė daili su savo mil
žiniškais bokštais mūro Bažnyčia. Sielių eilės, 
kurias Nemunas vasaros ląetu visada nešioja 
ant savo kupros, artinasi prie kranto ir pasislė
pus saulutei UŽ girią ir kalną,- ant ją sužibo 
mažučiai žiburėliai: mat, sielininkai, rengėsi 
prie vakarienės ir nakvynės. >. Netoli kranto, 
ant augšto gražaus kalnelio — beržynėlio gegu
tė pasakė labanaktį siųsdama paskutinį kukū. 
Čia pat krūmuose Lietvous soliste lakštutė nu
vargusius, nuo darbo žmones ėmė linksminti 
kaip ir liepdama pasigrožėti jos dailiu balseliu 
... Pradėjo temti ir močiutė naktis artinosi, 
nešdama visiems poilsį... Nors gaila buvo skir
tis, bet Nemunėliui ir jo dailioms apylinkėm pa
sakęs sudiv ir prižadėjęs dažniau lankytis grį
žau, pilnai patenkintas iŠ pasimaikšČiojimo, na- 
m. štai miestelis ir vėl ritinaus ant augšto smil
čių kalno. Beeidamas privijau tris linksmai šse- 
kučiuojančius jaunikaičius. Nenorėdamas par
traukti ją šnekos, tylomis ėjau iš paskos. 
— Kadan-gi, atsiliepė vienas, vėl sumesim visi 
po' keletą auksiną »geram tikslui? Na manau 
au vienas, čia galėsiu išgirsti mūsą gražiąją 
jaunikaičių įdomią kalbą, gal ir aš galėsiu pri
sidėti. Apie kokį tikslą šnekėtu? Žinoma,, 
dilktelėjo mintis, kad apie laikraščius, knygas, 
žodžiu—apie švietimo reikalus ir dideliu įdomu
mu ir viltimi, įtempęs visas jėgas, ėmiau klau
syti toliau. Būtu neblogai, atsiliepė^ antras, 
tik vargas su Juozu Liutkum: jis už vis labiaus 
priešinasi, kartais gali sutrukdyti ir patį suma
nymą, bet argi K viešų jaunimas gali apsileisti 
kokiam liurbiui?!. — Žinoma, žinoma, pirma
sis ir visą laiką tylėjęs trečiasis šuktelėjo vie- 
nan balsan. — O ką jis padarė, tęsė trečiasis, 
kada per Velykas sudėjome, viso kaimo jauni
mas, 140 auksimj-ir parsivežę dropo baltakės 
gerai pasilinksminome, ką jis vienas prieš visus, 
spiaut!.. Toliaus žodžių nenugirdau, buvau, 
kaip perk ūso trenktas tais baiisais paskutiniais 
žodžiais ir nepasijutau, kaip vietoje sustojau ir 
tie tamsybės rūke klaidžiojantieji jaunikaičiai 
iš mano akių pasukę į kitą kelią. Ir mano 
puikios svajonės, gražios mintys malonus vaka
ro įspūdžiai visa tai akies mirksnyje išdulkėjo. 
Galvą nuleidęs, liūdnas dūlinau namo, kankina^ 
mas tamsią, kaip rudens naktis, minčių; lindo 
klausimai vienas po kito: ar ilgai taip bus? 
Kame priežasties ieškoti tos ueparlaužiamos 
tamsumo sienos ir kaip silpnučiai, tie jaunikai- 
ciai!..
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“DARBININKAS”
8 PUSLAPIŲ.

Nuo balandžio 15 d. Š. m. 
“Darbininkas” išeis subato- 
mis 8 puslapių.

Jau nuo senai buvo pagei; 
daujama leisti “Darbinin
ką” 8 pusi., bet delei svar
bią priežasčių to nebuvo 
galima padaryti.

Pora svarbesnią priežas
čių. paduodame čia:

1) Neturėjome preso, kad 
galėtume spausdinti be di
deliu nuostolią,

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

gauti popiero tiek kiek rei
kalinga.

Dabar tik reikia daugiau 
skaitytoją, kad “Darbinin
ką” leisdami 8 puslapių ga
ištame kas kart gerinti turi
niu.

Dovanas duosime iki ba
landžio 25 d. š. m.-

Tad i Darbą Visi!

Tur būti niekur ųerasi 
ir nesusipratusių lie- 
kokia čia buvo lig šiol, 
metus neturėjome ku
tai gi neįstabu, kad

Turime nuosavą naują 
presą ant kurio galime 
spausdinti 4, 6 ir 8 pusi, 
ant syk ir spausdindami 4 
pusi, sutaupome apie 10 "Vai. 
laiko, o spausdindami 8 pu
slapiu sutaupysime mažiau
sia 15 vai.

Taip-gi kainos ant popie- 
ro žymiai nupuolė ir galima

Suraskh/ie bent 10,000 
naufy skaitytojų ir narių 
iki Balandžio 25 d. •

Tą labai lengvai atsieksi
me, jeigu tik visi senieji L. 
D. S. nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai stos į darbą. 
Sttraskime nors po vieną 
narį arba skaitytoją ir tai 
turėsime 10,000 naują narių 
arba skaitytoją su dideliu 
kaupu. Iki šiol jau keletas 
pasidarbavo ir surado ne po 
vieną, bet po keeletą naują 
skaitytoją ir ją vardus pa
skelbsime vėliau.te

“Darbininko” adminis
tracija tiems, kurie pasi
darbavo ir tiems, kurie užsi
rašė pasiuntė dovaną $1.00 
vertės knygą.

Raginkite savo draugūs fe 
pažįstamus, užsirašyti laik-* 
raštį “Darbininką.” Užra
šykite laikraštį “Darbinin
ką” į Lietuvą savo gimi
nėms ir pažįstamiems ir at- 
nąujinkite savo prenumėfeh 
tą.

t

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

Žinokite, kad dovanos 
knygomis $1.00 vertes duo
dame tam, kuris užsirašo 
“Darbininką” ant metą- ii? 
tam; kuris prikalbino užsi- 
rąšyti.

Žemiau talpiname surašą 
knygų pasirinkimui.

^Minėja.... kaip išgamų musų\dienos!
Galop, vienų gi išvadų reikia pa

daryti, užklausiant: kas gi rašė tų ko
respondencijų, tilpusių “Vienybės” 14 
numery, kurioje randasi tiek viešo 
šmeižto ir melagysčių?! Žinančiam gi 
vietos lietuvius, jų būdų ir aplinky
bes, trumpai atsakau, spręsdamas iš 
minimos korespondencijos, kad “pilie
tis” korespondentas, nėra tai vietinis, 
bet laisvamanių ir soeial-liaudininkų 
Piliečių Sujungus šulas — pilietis J. 
O. Sirvydas, kurs musų kolonijoje va
sario 27 dienų 1921 m. savo prakal
boje ne tik kad įžeidė tikybinius vie
tinių katalikų jausmus, bet dar per jo 
priežastį ir aklus jo pasekėjus sukėlė 
tokį triukšmų, kokio čia niekad dar ne
buvo ir pridarė tokios žalos, kurios 
blėdingumas negreitai išnyks.

Vietins.

L. 0. S. REIKALAI.
LAWRENCE, MASS.

LDS. 70 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 10 d. bal. u vai. po 
pietų bažnytinėje salėje 94. Bradford 
S t šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

GREENFIELD, MASS.

LDS; 79 kp. mėnesinis susirinkimas 
(vyks nedėlioj, 10 d. baland. 2 vai. po 
pietų 4 Laurel Street. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsives
kite naujų narių.

JERSEY CIT Y, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

'vyks nedėlioj, 10 d. baland. 2;3O’val. 
Talp-gl bus renkama nauja valdyba, 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turime^ daug svarbių reikalų aptarti, 
po pietų paprastoj vietoj. Visi nariai 
Atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

11 d. bak 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių. reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

tams po 5 egz. laikraščio- “Darbinin
ko” ir už tai iš aukšto apmokėjo. Tai 
gražus pavyzdys ir kitoms LDS. kuo
pom.

“Darbininko" Adm.

C. R.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pelnyčio j, 8 d. balandžio, 8 vai. 
vakare šv. Jurgio svetainėje 190 New 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Kviečia Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. mėnesinių susirinkimas 

įvyks 12 d. balandžio 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje salėje. Kviečiame visus 
narius būtinai ateiti. Taip-gi atsi
veskite naujų narių. •

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks seredoj, 13 d. balandžio 8:00 vai. 
vakare paprastoj vietoj. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsiveski
te naujų narių.

Valdyba.

NORWOOD, MASS.
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 10 d. balandžio tuo jaus 
po sumai bažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai malonėkite susirinkti i rnaujų 
narių atsivesti.

Valdyba.
HARTFORD, CONN.

LDŠ. 6 kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, 10. dienų bal. tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capitol Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Valdyba.

MINNERSVILLE, PA.

Gerbiamasis L. D. S. 
Centro Sekretoriau:—

pranešu Jums iš savo veikimo LDS. 
ir mus brolių ir sesučių darbininkų 
labui. Nors kelionės našta sunki ir 
varginga,' vienok pasiryžau pasitar
nauti savo.vienminčiams darbininkams 
nepaisant laisvamanių šmeižtų ir pa
sikėsinimų. ’ ’

Aš labai džiaugiuose, kad kasdien 
vis daugiau ir daugiau sutinku gerų 
draugų, kurie man tų darbų padeda 
stumti pirmyn, šioje apielinkėje dau
geliui LDS. tikslas ir'veikimas .visai 
nebuvo žinomas ir išnaudotojams buvo 
gyvenimas. Dabar jau kas kita. Dar
bininkai apgailestauja, kad jie iki šiol 
neturėjo progos dirbti naudingų darbų 
sau, savo broliams darbininkams ir 
Lietuvos.

šiandiena jau daugelis meta šlamš
tus ir griebiasi už gerų ir naudingų 
laikraščių ir knygų.

Tos kuopos, kurias man teko suor
ganizuoti jau išrinko kolektorius pa
rinkti aukų Lietuvos reikalams.

Dabar laukiu Pennsylvanijos Aps
kričio suvažiavimo, kuris įvyks 17 d. 
balandžio. Tikiuosi, kad šis susiva
žiavimas priduos daugiau energijos ir 
gyvumo veikime dėl LDS.

Buvau Shenandoah. Ir ten gera dir
va dėl LDS. Esu tikras, kad neužil
go turėsime LDS. kuopų. Taip-gi or
ganizuojasi nauja LDS. kuopa Tama- 
qua, Pa.

Jeigu Dievas leis sveikam krutėti, 
iki LDS. Seimo tikiuosi suorganizuo- 

’ti dar keletu naujų kuopų.
Su tikra pagarba.
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“Darbininkas eina 3 sykius į savaitę ir

LEVHSTON, ME.
LDS. 87 kp. mėnesinis susir.inkimas 

įvyks nedėlioj, 10 d. bal. paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti
nai ateiti, nes turime svarbių reika
lų.

a. Kasias. • • • • +
Prierašas. Tokių darbininkų kaip 

A. Kazlus mums reikia koduugiausia. 
šiais metais iki LDS. Seimo turime su
organizuoti iki šimto kuopų ir .mažiau
sia bent S,000 naujų LDS. narių. Var
dan suvargusių, išnaudojamų darbi
ninkų padvigubinkime savo energijų ir 

t darbų, pašvęskime visų savo lluosų lai
kų raginimui brolių Ir sesučių darbi
ninkų dėtis prie Lietuty Darbininkų 
Sujungus, ‘ į

Talp-gl atsiveskite naujų narių.
BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis atsirinkimas 
vyks panedėlyj, 11 B. balandžio 7:30 
vai. vaakre Karalienės Anlolų parapi. 
jos svetainėj. Visi nariai malonėkite 
susirinkti ir naujų narių atsivesti.
.n* & &.Z. ..

i

Gražus Pavyzdys.v

I

kp. užsisakė visiems »Vaidyba me«

< CICERO, ILL.
•r'

f

į darbų, kaip milžinus,

- i
M

“O tu, kurs lietuvio tik vardų nešioji, 
“O dvasių užspaustum tėvynės jaunos...

' ■•‘Tegul ir tave ateitis tolimoji

*
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“DARBININKAS”
4 Boston 27, b!
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PAIEŠKOJIMAI Iš LIETUVOS.

Darbo žmogus.

DUODAMA DYKAI.
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Reikalavimų kainos 2c. už Žo
dį už kiekvieną syki. .

i 
v t

sv. Kazimiero r. k. draugijos 
. VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MASS.

t >
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"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis—' 
yra užtektinai BAUBINO 
jum abiem!’’

f 1
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mODARIEČIŲ
* ŠMEIŽTAS. 

tlSandaros” No. 12 kovo 24 d. 
etos žiniose tilpo biaurus melas. 
t6 matyt, kad “sandariem^’’ 

įfedaktoriaus protas į bafczdą su- 
>, Joks -pakvaišėlis nėra dar 

padaręs, kaip kad. “Sandaros” 
■Redaktorius apsimelavo patalpin- 
įCtoas ią žinutę, nes jis pats ge- 

" Rai žinojo ir matė kuo “Darbinin- 
* ks«” buvo papuoštas.

Karštas “sandarietis”. matyt 
Pakurstytas kitą pasirašęs “Lie
tuvos Venta” rašo būk LDS. 
Centras susidedąs daugiau iš ku- 

žemina lietuvių tautą, 
Šmeiždami kovojančius už lietuvių 
laisvę ir nepriklausomybę Čionai 
Amerikoje ir Lietuvoje. Toliau 
sako, kad LDS. Centras trokšta 
Suvienyti lenkus su lietuviais ir 
kad būk neapkenčia Lietuvos vė
liavos. Tat yra girnas melas ir 
paleistas su tikslu, kad apjuodi
nus tą įstaigą pro kurią jie (san- 
darfeeiai) nori ar nenori turi kas
dien praeiti ir iš pavydo gatavi 
ant sausos šakos pasikabinti ma
tydami LDS. namą iš lauko ir iš 
Vidaus išpuoštą. Jie pastebėjo, 
kad “Darbininkas” per ameri
kiečių šventę buvo papuoštas ame
rikoniškomis vėliavomis, o jie ne
išgalėjo to padaryti, tai nors 
bjauriai apšmeižė informuodami 
savo skaitytojus, kad būk “Dar
bininkas” pasipuošė franeūzų vė
liavomis. Jie matyt ligšiol dar 
nepažįsta tos šalies vėliavos ir ka
dangi jiems artimesni franeūzai, 
tai apie juos ir sapnuoja.

“Sandariečiai” puošiasi ne tik 
prancūzų vėliava, bet kiek mums 
žinama tai turi labai artimus ry- 

' sius su viena prancūze Paryžiuje, 
kuri jiems gal būt ir duoda- in
strukcijas kaip geriau galėtų pa
sitarnauti lenkams.

“Sandariečiai” perdaug susirū
pino LDS. Centru. Mat jie per 
G metus gyvavimo taip nusmuko, 
kad ne fik vietos-neišgalėjo geres- 

‘ nes pasiimti, bet -į^iu ir mašinas 
•priseina su šniūrais raišioti, kad 
pratęsus dieną kitą savo gyvavi- 

A mo.
\ Jie-džiaugiasi, kad įsigyjo ma- 

‘ tšinas už dyką. Visi tą žino, kad 
iš. “Ateities” virto “Sandara” ir 
mašinos nors ir sudilusios liko 
‘‘sandariečiams. ” Bet kur tie 
darbininkai, kurie sudėjo po ke
letą šimtų. Jūs primetate pro- 

f lenkiamą žmonėms, kurie su pasi- 
B šventimu dirba Lietuvos labui tik 

dėlto, kad tamsius nesusipratu- 
P siųs darbininkus suklaidinus ir 
< palaikius tamsybėje.
K.-‘ “Vagie kepurė dega!” Taip ir 
ff.. jūs. Rėkiate ant kitii ir primeta- 
B • t? tą kas patiems priklauso. Pas 
fe jūs, “sandariečiai,” |gauna progą 
į į lenkai susirinkti ir padaryti nu- 
i/ tarimus prieš Lietuvos nepriklau- 

c
- somybę. Pas jus geriems tiks- 

. lams Lietuvos reikalais niekas nė
ra gavęs salės dykai, o pas kle

is, bonus net ir jūs patys, kuomet 
į - darbas, dėl Lietuvos buvo bendrai 
k Veikiamas po kelius sykius gavo- 

te dykai jau nekalbant apie kata
likiškas draugijas ar kuopas.

Tad ir pagalvokite, • lietuviai, 
k kode! jie taip daro ir prie ko ga

lima prieiti sekant “sandarie- 
‘ . • čius?”

k.

JPirmai akompanavo M. Karbaus
kas vietos choro vedėjas, o'pasta
rąja! akompanavo sesuo Oi Gri
baite.. Programa buvo įvairi ir 
turiningas, Vedėja vakaro buvo 
p-lū K. Alisevieiutė.

Buvęs.
..... . ■ 1

NEDELIOJ, Balandžio 3 d. kle-. 
rikas P. V. Strakąuskas, buvęs 
“Tautos Ryto” administratorius, 
didis LDS. rėmėjas, kalbėjo Nor- 
vrood’e LDS. 3 kp. surengtose 
prakalbose.

SVARBUS PRANEŠI
MAS*

Visiems jau jau žinoma, kad šv. 
Petro Bažnytinis choras rengiasi 
prie milžiniško, koncerto, kuris 
bus Balandžio (April) 18 d. š. m. 
Vį?i choristai ir choristės taip-gi 
asmenys iš apielinkių miestelių 
turinti tikietus pardavimui malo
nėsite sugrąžinti paskirtai komisi
jai ne vėliaus kaip pancdėlyj, ba
landžio 11 d.

BROADWAY . (Sale Pašto) SOUTH BOSTON
§!Į....................... .......... ........................ ................................... .

PAN. UTARN7 SBRED 

AURIU (Bal.) 4—5--6 
D vigubas Specialis ' 

Vargonuos Hog D. FraijBe 
BROADWAY SAVAITINIS 

ŽINYNAS
Featurc—“Airijos Revoliucija’ 
Feature—•‘ * Heliotrope ”
Daly & Thomaa— .

“Komedijantai Akrobatai’
Burke & Burke— 

“Westem Union 
Flirtaviiąas” ’

Kouaędįja-
Žinynas—-Vargonuos 

Feature—“The NUt’’.
Bixley Lorellar- .

“Akrobatas Komedijantas’
Morse Seserys— .. .

“Daininiikės ir Šokėjos”
Thornįike & Curraii—

“Komedijantai ir 
Dainininkai”

Kahe, Morey & MoOrę—
“Akrobat Aktas”.

--------- - - •' ............ ....................■ ■ - --------- --------------g—-

PARSIDUODA ’
• EORNIČIAI 

dėl penkių ruimą labai pigiai. Prie
žastis:, iSvaŽIuojaią 1 Lietuvą* Atsi- 
Saukite: M. EČYS, 183 H S t, Soutli 
Boston*

ANT PARDAVIMO 
(Sutvarkyti Palikimu)

Astuonių Šeimynų mūrinis namas, 
kuris randasi 524 BR0ADWAY, South 
Boston. Atsišaukite: FRANK E. 
DRAW, 811 Olrt South Bldg., Boston.

PARSIDUODA
AUZA, STORAS Ir FVKNICIS. Sa- 

vlnlnkas nori išvažiuoti 1 Lietuva ir 
parduos vislių pigiai. Galima pama
tyti by kada, atsišnukiartf pas savinin
kų : J. LINGVINAS, 465 E. EJghth St., 
So. Boston, Mass.

i

c 
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11 PRISIKĖLĖ Iš 
NUMIRUSIŲ.”

M. Petrauskui sugrįžus iš Lie
tuvos ‘ ‘ sandariečhj ’ ’ surengtoje 
vakarienėje vienas “garsus” kal
bėtojas “bankininkus” sako: “S. 
Bostonas M. Petrauskui išvažia
vus į Lietuvą buvo visai apmiręs. 
Dabar sugrįžus prisikėlė iš numi
rusių. ” Matyt “kalbėtojas” su
klydo ir vietoj pasakyti aprimęs, 
pasakė apmiręs.

Na, tiek to. Kad So. Bostonas 
yra gyvas ir buvo gyvas, tai ne
reikia ne aiškinti. Kas šventadie
nis, koncertas, prakalbos, persta
tymai ir t.

Nedėlioj, balandžio 3 d. š. m. 
“sandariečiai” ar “ gabijiečiai” 
surengė ir-gi vakarą su perstaty
mu ‘ Kaminakrėtys. ’ ’ V akaras, 
kaip vakaras, bet jau solistai, tai 
“pirmos klesos.” Kad paduoti 
misą, tai vedėjas turi eiti už sce
nos palikęs orkestrą ir paskui vėl 
grįžti atgal prie orkestroš, kas iš- 
tikrųjįj pridavė kaikuriems gyvu
mo. Antra, tai šufleriij už scenos 
diksmas. Jie matyt norėjo paro
dyt savo “išlavintus” balsus.

Žmonių buvo mažai ir rengėjai 
turės nuostolius.

“Prisikėlęs.”

. .Lavrrence, Mass. — Cliam- 
non International Paper 
Co. uždarė savo dirbtuvę. 
Neteko darbo 600 darbinin- 
kų. Už kelių savaičių keti
na atidarvti.

v

Kūdikiai mėgsta jį f 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

PRANEŠKITE!
Kas nori parduoti SALDAINIŲ, CI

GARŲ Ir MINKŠTŲ GfiRIMŲ KRAU
TUVŲ arba žino toki biznį ant' par
davimo praneškite man už kų gausi
te atlyginimų, jeigu man patiks šiuo 
adresu:

" ' J. MICKEVIČIUS,
205 Farren Avė., New Haven, Conn.

BAMBUKO
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda gari Esybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per v>ną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiokoso parsiduoda po 50c. arba už 60e. 
apmokėtu pašto siuntiniu pririnučiame tiesiog iš lakuatorijos.

. F. AD. FJCKTEP. <2 CO.
3rd Avenus & 3Slh cf Htz/oilyr, H f -.v Vc-i x Ci' i

U.S.MAIL*8S£SRE
Generalini Agentai CENTRALE.J ir RYTINĖJ EUROPOJ.
..............NORTH GERMAN LLOYD............. 

Iš NEW YORKO, TIESIAI į 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ per Dancigu. Tiesus persimal- 
nymas nuo laivo ant laivo.

S. S. NEW R0CHELLĖ išplaukia.............Balandžio 9 d.
S. S. ANTIGONE. išplaukia....... . Gegužio# jr Birž. 15
S. S. SUSQUEHANNA išplaukia ...... Geg. 21,ir Liep. 5 d.

Atsišauklt 99 ŠTATE S t, Bostn. Arba pas vietihį agentų.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ! .

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

KRAUTUVE.
Jeigu reikia gerų vaisių ir daržo

vių, visuomet kreipkitės pas mane. 
JUOZAS IKASALA, •

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

mažos šeimynos be valkų. Geroje vie
toje ir labai puikus kambariai. 650 
6-th St., (arti L Street) So. Boston, 
Mass.

PARSIDUODA geri FORNIČIAI už 
pigių kainų. Kas nupirks, tai galės 
ir kambarius laikyti, nes renda pigi ir 
paranku gyventi. Atsišaukite tuojaus. 

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

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

VICE-PIRM. — Vladas Paulauskas,’
186 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

FIN. RAšTrf — Jupžga Juška,
Merycliff Academy 
Arlinghton Helgths, Mass.

IŽD. — Leonas švagždis,-
75 Silver St, So. Boston, Mass. 

•IŽDO GLOBŠJAI — J. Grubinskas,
8 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. 

Draugystes susirinkimai laikomi kas 
antru nedėldienį mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston, Mass.

A. L. R. K. MOTERŲ 
/ SĄ-GOS 13 KUOPOS 
>V - VAKARAS.

*žBaJandžio 3 d. š. m. šv. Petro
- bažnytinėje salėje buvo pastaty

tus puikus istoriškas veikalas ‘Šv. 
Agnietė. ’ ’ Tas veikalas buvo sta- 

1 ■ tytas antru kartu ir išėjo su ge- 
tiūtisiomis pasekmėmis. Žmonitj 
buvo neperdaugiausia, vienok 
kuopai liks pelno. Apart veikalo 
buvo ir margumynų. Ypač pri
juokino publiką “Nauja Kalbėto
ja,” kurios rolę lošė p-lė M. Sa
kalauskaitė ir iš minios uždavė 
Mausimus p-le Z. Gurkliutė.

. > Taip-gi p-ni 'S. Greieiene atsi
sveikinant sudainavo keletą dai- 

• Helių, Jos malonus balsas taip su
žavėjo publiką ir Bostoniečiai jos 
atsilankymą ilgai minės.

Dar dainavo vietines solistės p- 
lės G.-Motiejūnaitė ir M. Gribaite.
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1) Kas prisius 1 dol. gaus K--------- Į
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MUZIKA!
JUOZO ČIŽAUSKO.

Naujų Labai Gražių Dai
nų mišram chorui. XĮž pusę 
tuzino arba daugiau 75c. egz.

2) Kas prisius 50c. įmoney 
order) gaus: Asperges me, 
Vidi aąuam, Avė Maria, 
Justus ut paima ir Laudate 
Dom., mišram chorui su var
gonais. Pusė tuzino arba dau
giau — 85c. ezempl.

Galima gauti pas:.
J. KERBERIS,

0RCHARD LAKE, MICH.

j I. tta
ii

H Tai geriausia proga daug H
■ auksinų | Lietuvą nusiųsti. ■
■ Greitume nusiuntimo pinigų ■
■ nieks bu manim negal lenkty- ■

■■ ninotl; visiems pinigų siuntė- ■ 
jams pristatau kvitas «u para- ■ 
Šals priėmėjų pinigų. ■

Laivakorčių agentūra 1 Lio- ■ 
pojų, Hamburgą ir visur. ■ 
Pasai kelionei 1 Lietuvą. ■ 
Padarymas UetuvlSkų doku- ■ 

menių. a ■
Pinigus siųskite per palto ■ 

Money Order. Rąžydami pri
dėkite 2 ct štampą ir visados 
adresuokite:

Keliauk j Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. J. BARTĄŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N.

J KAPITALIZACIJA $100,000.
j Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Linijų j vi-
I sas pasaulio dalis; ne tik iš NEW YORKO ir BOSTONO, bet ir iš
j kitų Amerikos portų.
i Išmainom ir siunčiam pinigus į VISAS DALIS PASAULIO pa

gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKO J,.

! KAUNE. *■ į •
I Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso-
I klus lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lle-
i tuvoje.
j Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių į Lietuvų. 
j Kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis į artimiausi mu- 
j sų ofisų per laiškų arba ypatiškai:
Į Centralis Ofisas: 498 AVashington St., Nevr York, N. Y.
I Skyrius: 414 Broadway, Boston 27, Mass.
hiaiaiajaiaiaiBiaBiaiaiaiaiBiiaiBiaBiBBBĮBiaiaiaiaiBiaialS
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ŠV. JONO . EV. BL. PASALPINBS 
DR-STES VALDYBOS ADRESAI. 

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

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

PROT. RAST. — K. Luinls,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

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

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
16 Vinfield St, Šo. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečiu 

nedėldienį 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

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

ATEIKITE ŠIANDIENA
Aš noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitų į mano ofisą 
šią savaitę, nepaisant kokią Ilgą turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagėlbėjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie, manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Ką aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir Jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
cialę atydą. Per šią savaitę aš už buvo 
dlirbą parokuosiu tik mažį mokestį i-‘
dant kiekvienas turėtų progą gauti ge- yflSO vai. 9 ryte iki 8 vak* 
rą! gydymą nebrangiai. Ncdėlioms; 10 ryte iki 2 p, p.

Dr;M0R0NEY2M?K-’
Priešais Majastic Teatrą

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

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

284 Fifth St., Boston 27, Mass. 
VICE-PIRM. — Juozas Kavollnas,

63 Gold St, Boston 27, Mass. 
PROT. RAST. — Vincas Valkšnorius.

178 Bolton St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius,

182 Bowen St, Boston 27, Mass. 
KASIERIUS — Jurgiu Kanevičius,

174 BoItonvSt, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 

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

dėldienĮ kiekvieno mėnesio 3 vai. po 
pietų šv._ Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass. u

Statement of the Owneriihip, 
- Management, Oirculation, ėtc., 
Reąuired by the Ąct ot Congresa 

of August 24, -1912, >
■Of DARBININKAS pttblished thvee 
times a week nt Boston, Mdss. for 
1921. Štate of MnssacĮiusetts, Count 
ofSuffolk.

Before mė, a Notary Public In nncl 
fbr the Štate nnd county aforesaid, 
pėrspnally ųppeared Anthony F, Knei- 
zįs, who, havlng been dūly šA’prn 
accordlng to law, deposes ancl says thttt 
lle is tlie BUsiness Mnnager of tlie 
Darbininkas, • •

L That the narnės nnd addresses of 
the publlslierr edltor, managing eilitor, 
and buslnes manngers nre: Pųbllslier 
Sį, Josep’s Lltlumnla.p R. Č. Ass’n of 
Labo!’, So. Boston, Mass.; Edltor 
Frank Gudas, 25 Story St., Boston 27, 
Mass.; Managlng Edltor none; Busf- 
ness Managers A. F. Knelzls, 52 G St., 
Boston 27, Mass.

2. TImt j the oivners are: St. Jos. 
Lith. R. C. Ass’n of Ixibor, 360 Broad- 
way, Boston 27, Mass.'; M. Abracins- 
kns Pres., 187 Aines St., Montello, 
Mass.; A. F. Kneizis Sec.,. 52 G St., 
Boston 27, Mass.; J. Gllneckls Treas., 
277 Silver St., Boston .27, Mass..

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security holders 
oi' lioldlng 1 per cent or more'of totai 
amount of bonds, mortgages, or other 
securities are: So. Boston Trust Co., 
Boston 27, Mass.; Goss I’rintlng Press 
Co., Chlcago, III.; Intertype Corp., 
Brooklyn, N. Y.

Aiifhonu F. Kneizis, 
Buslness Mannager.

Sworn to and subscrlbed before me 
thls 31st (Iny of Mareli, 1921

John R. Mikdlauskna,
Notary Public.

(My commisslon expires .Tanimry 15, 
1923).

DR.J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
•.' Gydo aštria* ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja krauJą. BpJaudalua, Šlapu
mą ir tt. savo laboratorijoj, itu- > 

i teikia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas:

366 Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Kambario No. L) 
(LDS. name, kamp. E ir Ę’wfty)

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414: Broadway, S. Boston
(Viršuj LletfPrek. B-vės ofiso) • 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

RegistbuoTas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIJNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bbozdvvat, S. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 441.

Gyvenimo vieta: 
Annapolis St., Dorchesteb. 

Columbia 9159-J.

10 Metų South Bostone

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

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

Pajięskojiniai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį I metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prletellams už 3 
sykius $1.50.

Pilone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutarti. 

2588 E. Allegheny Avk. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Pbi&mimo Valandos: • -.
9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

Paieškau Petro Mikutalčlo. Jis gy
veno New Haven, Conn. ir po tam iš
važiavo I Waterbury, Conn. ir ten ap
sivedė. Iš ten išvažiavo rodos f Det- 
roit; Mich. ir išsivežė mano pinigų. Jei 
kas jį pa t ėm y tu t, meldžiu pranešti.

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

Paieškau savo vyro Igno Sutkaus, 
paeina Iš šiatflių apskr., Triškių mies
to. Jau 10 metų kaip Amerikoj. Pir- 
mlaus gyveno Rumford, Me. Kas a- 
ple jį žinote, arba jis pats malonėkite 
atsišaukti sekančiu anrašu:

.PRANAS ŠALAVIEJUS,
1 St. James Avė., Norvvood, Mass.

Paieškau savo tetos Antaninos Po- 
vilauskienės, 4 metai atgal gyveno 
Brooklyn, N. Y., o dabar nežinau kur. 
Turlji labai svarbų reikalų ir meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jų žinote, 
pranešikte, už ką busiu dėkingas.

PETRAS AMBRASAS,
219 Hartford, Rd., So. Manchester, Ct.

Ona- Tamulienė ieško savo vyrų Juo
zų Tamulį, 9 metai Amerike. Gyveno 
Newark’e, iš ten persikėlė į Bridgeport, 
Ct. 41 m. senumo. Paeina iš Šiaulių 
miesto, Kauno rėd., gyvenimo Simso 
priemiestis. Jeigu kas žino, prašau 
pranešti. Ona • Tamulienė. LITH- 
UANIA.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Lioab

> Pbiskibia Akinius. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, y 
woroester, masš.

Tel. So. Boston 828.
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. CASEER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisų po No.
425 Bboadvyay, So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos:
■ Nuo 10 iki 12:80 ryte It 

" 1:30—6 tr 6:80—0 P. M.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo

mi 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. 
NedEliom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St./Philadelphia, Pa.

Listuvu Daktaras ir Chirurgas.
į Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

Ncdslismis iki 4 popHtu. •

BeU Phone Dicktaoąn 8995

KAS ŽINO?
Prieš karų yra Amerikoje miręs 

Kazys Kazio sūnūs Platukis, Daugų 
parapijietis. Jisai yra užrašęs turtų 
^avo seselei. Viena tolimesniųjų gimi
nių prašo atsiųsti metrikų, bet už
klausta, kur mirė ir kokiame banke 
mirusiojo pinigai, tai į tų - klausimų 
neatsako, bet prašo totiau tik metri
kų. Toji tolimesnioji giminė yra: 
Mary Balukonls, Eynon, Pa. Prašau 
žinančių pranešti, kur gyveno tr mirė 
Kazys Platukis, kpksai jo turtas ir 
kaip jisai galima Išgauti. Už’ vlskų už
tikrinu. kad 5 bus tinkamai atlyginta. 
Kun. V. Mironas, Alytus, Daugai. 
LITHUANLk

Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra- 
Sau susirašinėti su manimi Lietuvos 
armijos sanitaru. Atsiliepkite: B. 
Aukštikalnis, 5 p. pulkas, 7 kuopa. 
LITHŪANIA.

Amerikos lietuvių ir lietuvaičių pra
šau susirašinėti su manimi, Lietuvos 
armijos kareiviu. Turbūt jums ne
trūksta laiko parašyti laiškų, l^iul pa
smaginti sunkų kareivio gyvenimų. K. 
šarkunas, 5 p. pulkas 7 kuopa. Sani
taras K. šarkunas. LITHŪANIA.

[DR.PAULJ. JAKMAUH
(Jakimavičius)

609 BAST BR0ADWAY
TBLEPHONE 502.TtL So. Boston -270

DR. JOHN MtcDONNELL, M. D. 
Galima stuGMlMH ir įjotavUtori. 
Oiriso Valandos:

Rytais Ik 9 vaL
. Po pietų Ilki 8 vai.

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. BostonD. L. K. KEISTUČIO DR-JOS V AL 

DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
PIRM. — Motiejus Verseckas, .

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

. 140 W. 6th St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Ant Moclejunas,

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

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

140 XV. 6th St, So. Boston, Mara. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

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

sinius susirinkimus kas pirmų nedfil- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Bostnu, iMara G-tų v. 
vakare. Ateidami drauge Ir nauju na
rių bu savim atslvesklt prie mukų dr- 
jospriražytl*

P. Mikolainis,
58 Hūdson Avė,. Brooklyn

t Tęneatsisako Amerikos lietuviai ir 
lietuvaitės susirašinėti su manimi Lie
tuvos armijos feldčeriumi. Kareiviui 
gauti laiškas, o dar iŠ tolimos Ameri
kos yra didelis gillukla ir tipo pakė
limas. Rašykite. P. Jankūnas, 5-tnsi 

 

pulkas, 7-ta kuopa. LITHŪANIA.

Dėl Geresniu
EF PASEKMIŲ^ 
Tarpe Amerikonų 

garsinkite

INOUIRER
' OFISAS

4 GATĖS STREET
Tel. S, B. 720.
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