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Krikščionys darbininkai vie- 

nykites! Spieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjungą : '*::

VOL. VI, No. 41 (821)

PARLAMENTO
- ATIDARYMAS.

London. — Karalius Jur
gis sušaukė atstovų ir lordų 
butus posėdin dėl kilusio 
angliakasių streiko. Parla
mentas būtų susirinkęs sa
vaite vėliau, bet karalius 
šaukė atstovus greičiau im
tis darbo.

Premieras Lloyd George 
pasakė parlamente, kad val
džia. paėmė savo kontrolėn 
visas anglis.

, Parlamentas atidarytas 
panedėlį ir premieras pasa
kė, kad streiko svarstymas 
turi ant rytojaus prasidė
si.

Žinių ateina, kad apie ka
syklas kas valanda atsitin
ka riaušių. Rhonddoj ang
liakasiai išvarė kasyklų ve
dėjus ir visokius perdėti- 
nius.

Jei geležinkelių ir trans
porto darbininkai sustrei
kuos, tai bus pirmutinislaip 
vadinamas “Tripple Allian- 
ee” streikas. Tai bus di
džiausias Anglijos istorijoj 
streikas. Yra buvę tokių va
landų, kuomet gręsė toks 
streikas. .

Prieš pat parlamento ati
darymą ministeriai turėjo 
posėdį, kur pripažinta, kad 
“Tripple Alliance” streikas 

%gali kilti, kaikurie-gi minis
teriai sakė, kad toks strei
kas jau neišvengtinas.

SVARSTO AR 
STREIKUOTI.

London. — Transporto 
darbininkų delegatai, atsto
vaujantys pusę milijono 
darbininkų, svarstė ar strei
kuoti tikslu, kad paremti 
angliakasius, Tūli delega
tai’ streikui nepritarė ir sa
kė, kad kitais būdais parem
ti angliakasius. Sako, kad 
reikėtų atsisakyti transpor
tuoti anglis.

Dirbtuvės nuolatai užsi- 
\ darinėja. Bet tūlų spėjama, 

kad tas ne dėl angEų pristi- 
gimo, bet kad algas nuka
poti.

Kensingtono sodnuose da
roma didelė koncentracija 
kariuomenės, ginklų, 
nicijos ir maisto.

amu-
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PRIEŠINGAS 
DARBININKŲ 

' REIKALAVIMUI
London,. — Utarninke lai

ke debatų apie angliakasių 
streiką premieras Lloyd 
George pasakė, kad darbi
ninkų reikalavimti nesą ga
lima išpildyti ir valdžia ne
galinti valdyti kasyklas, 
kaip darbininkai pataria. O 
darbininkai patarė, kad val
džia valdytų Ąasyklas ir kad 
būtų galima mokėti geras 
algas be anglių kainų pakė
limo, tai iš iždo skirti tai 
pramonei subsidiją.

KETVERGAS, BALANDŽIO 7 D, 1921. ' *
-y

i mHIT-Iiim<
•f

Premieras sakė, kad prieš 
kovo 31, kuomet- valdžia 
valdė kasyklas, r tai kas sa
vaitė turėjo pridėti 1.000.- 
000 svarų sterlingų.

STREIKININKŲ 
RIAUŠĖS.

London. ■— Škotijoj, 
feshire, kur yra anglių ka
syklos ir darbininkai su
streikavę ištiko riaušės. Jos 
prasidėjo, kada vienas bo
sas atsisakė liautis dirbti. 
Tuomet jį nustūmė nuo dar
bo. Tas pasišaukė policijos 
ir buvo išgelbėtas.

Ties Edinburgu atsitiko 
tas pat. Bet čia angliaka
siai įveikė policiją.

Bosai ir liuosnoriai dirba 
prie kasyklų pompų, kad ka
syklos nepribėgtų vandens. 
Streikininkai neleidžia prie 
tų pompų dirbti.
• ' ___________________

ANGLIJOJ GIRTYBĖ 
PADIDĖJO.

_ . i * <

Waskington. — Anglijoj 
per 1920 metus svaigalų iš
gerta už $2,285,795,050, o 
1919 m. išgerta už $1.878.- 
469.000.

Pi-

• v

PREZIDENTAS SVARS
TO, KĄ DARYTI SU 

. GELEŽINKELIAIS.
W ashington. — Suv.. Val

stijų geležinkelių klausimas 
vis labiau painiojasi ir „arti
nasi krizio. Prez. Harding 
tuo dalyku susirūpinęs. Dar
bininkų vadai stovi už tai, 
kad geležinkelius imtų į sa
vo rankas valdžia.

NEREIKIA PASPORTŲ.
Washington. — Valstybės 

•Departmentas paskelbė, jog 
Amerikos piliečiams jau ne
reikia pasportii važiuoti už
sienin. Piliečiai gali vykti, 
kur nori ir grįžti kada nori 
be pasporto. Nepiliečiai ir
gi be jokių trukdymų gali 
vykti iš Suv. Valstijų. Bet 
nepiliečių atvykimas į Suv. 
Valstijas tebėra po senovei 
suvaržytas.

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĮ.

L

“DARBININKO” ADMINIS
TRACIJA nuo pirmos dieniu 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” išpir- 
kite vardu

“DARBININKAS,* ’
366 Broadway,

Boston 27, Mass.
• t

Pinigų siuntimo skyrius atda
ras nuo 8* vai. ryto iki 8 vai. vaka-

• t

f
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AMERIKA NEIŠKLAU
SĖ FRANCUOS 

PRAŠYMO.
Washington. — Franci jos 

ypatingam pasiuntiniui Re
ne Viviani, atvykusiam 
prašyti Amerikos stoti į 
Tautų Lygą ir užgirti Ver
saliu taikos sutartį, buvo 
pasakyta, kad Amerika ne- 
siriš nei su jokia lyga, nesi
painios jokiomis politinė
mis ar militarėmis sutarti
mis ir nepripažins Versaliu 
sutarties.

Senatorius McCormick 
buvo surengęs pietus, kur 
Viviani ir žymiausieji sena
toriai buvo.u Po pietų pasi
kalbėjimas tęsėsi keletą va
landų. JŠTieko nepešęs paga
lios Viviani prašė; kad' A- 
merika į Knox taikos rezo
liuciją, kurioj bus paskelb
tą karo stovio pasibaigimas 
su Vokietija, būtų indėta 
pastaba, kad Amerika 
Franci j ai talkon, jei 
kieti j a Franci ją kada 
puls. Tai senatoriai 
pasakė, kad Francija
turėjus Napoleoną, kurs 
norėjo* pavergti visą Euro
pą. Tad jei atsirastų nau
jas Franci jos Napoleonas, 
tai Amerika jungtus ir su. 
Vokietija kad įveikti Fran- 
ciją.

Taip tai nieko francūzas 
ir nepešė.

VOKIETIJA KREIPĖ
SI Į AMERIKĄ.

Washingt^i. — Vokieti
jos užsienio reikalų ministe- 
ris Simoriš atsiuntė Ameri
kos valdžiai Uotą, kurioj sa
ko, kad Vokietija esanti pa- 
gatava mokėti alijantams 
kontribuciją’ pagal išgalių. 
Ir nori,. kad .jos išgalės bū
tų aprokuotos bešališkų eks- 
pąrtų (žinovų). Amerikos 
Valstybės departmento gal
va Hughes atsakė, kad esą 
■malonu išgirsti tokį Vokie
tijos pasiryžimą. Todėl bū
sią galima atnaujinti dery- Ir 
bas ant naujų pagrindų. 7

• •

*
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PRAŠO PRIIMTI 
MAŽESNES ■ • 

ALGAS.
Pittslmrg. — Pennsylva- 

nia geležinkelio kompanija 
paprašė* savo darbininkų, 
kad sutiktų, kad algos bū
tų numuštos 22 nuoš. arba 
vietoj 85c. valandoj priimti 
66c. .Tokiu būdu dienos al
ga būtų ant $1.39 mažiau, ne
gu ikšiol.

KARDINOLO GIB-
BONSO PALIKIMAS.

Bąltiwre. — A. a. kardi
nolo Gibbonso paliktas tur
tas išneša. $100.000. Paliko 
diecezijai. Buvo ir asmeniš
kų palikimų. Tarnams pa
liko po šimtinę.

TURKIJA IR RUSIJA 
REMS VIENA 

ANTRĄ._____  * v

Washington. — Oficia
liuose rateliuose gauta žinia, 
kad Rusija pąsižada remti 
Turkiją, jei ją užpultų ali- 
jantai, arba Graikija. Tur
kija i§ savo pusės pasižada 
nevaryti agitacijos tarp ma
hometonų, esančių po Rusi-

rr''-* T*

« \ ''
--'--y - - - ąifr į rii .‘i i.*

Balandžio 5 dieną gautas 
yra pavėlintas toksai “ Ei
les” bevizio telegrafo pra
nešimas nuo Balandžio 1-os 
dienos:

“Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisija dėl Vil
niaus invykių mananti Kau
ne palikti. Užprašo tam 
tikslui Tautų Sąjungos lei
dimo. Kontrolės Komisijos 
pranešimu Belgijos minis- 
teris Hymans nusprendęs 
yra pasiūlyti Lietuvių ir 
Lenkų Vyriausybėms siųsti 
savo atstovus Balandžio 18 
Brukselin laikinai sutarčiai 
dėl ginčijami sryčių provi
zorinės padėties sudaryti.

Šioms preliminarioms dery
boms gerai pasibaigus tuo
jau prasidėtų tų pačių ats
tovi} derybos dėl galutinos 
sutarties. Pružanų mieste
ly lenkai uždarė*Gudų mo
kyklą. Išvaikydamas vai
kus, žandaras sakė: gausią 
kulką, jei skaitysią. Gudų 
knygas. Vilniuje į Gudų 
mokyklas ateina policinin
kai ir kritikuoja mokini
mą.

į TAIKOS REZOLIUCIJA.
Wa>shington. — Iš pasiti- 

kėtinų šaltinių sužinota, kad 
senatorius 
rezoliuciją 
dėlį kada 
rinks. Ta
už skyrium taikos padarymą 
su Vokietija. Republikonų 
vadai pasiryžę, kad toji re
zoliucija būtų perleista.

Knox ines savo 
ateinantį pane- 

kohgresas susi- 
rezoliucija stovi

‘Elta.’ ”
Toliaus kitame kablegra- 

me iš Balandžio 5 dienos 
“Elta” praneša:

“Atvyko Kaunan iš Ame
rikos ^daktaras Žilius ir- ma
joras Žadeikis^ Vilniaus 
Lenkai, persekiodami Lie
tuvių spaudą, traukia, atsa
komybėn Kirzyšką ir kitus 
redaktorius. “Vilniaus Kur- 
jiero ’ ’ redaktorius?nubaus
tas ant penkios dešimties 
tūkstančių auksinų. Visa 
Lietuvių spauda Vilniuje 
uždaryta. Nuo Balandžio 
pirmos dienos Lietuvos paš-' 
tas nepriima rusų- raidėmis 
telegramų. ‘Elta.’ ”

Liet. Inf. Biuras. 
5-IV-1921?

v«

Versa-

Tautų

KO AMERIKA •
. LAIKYSIS.

Washington. — Netrukus 
valdžia paskelbs formaliai 
ko laikysis nustatant užsie
nio politiką. Po konferen
cijų su republikonų partijos 
vadais nustatyta, kokių pa
grindų laikytis. Kol.kas štai 
kas paskelbta:

1— Perleisti Knox’o rezo
liuciją skyrium taikai dary
ti su Vokietija.

2— Neratifikuoti 
lių taikos sutarties.

3— Nedalyvauti 
Lygoje.

4— Laikyti Vokietiją at- 
sakominga už karą ir todėl 
turinčia atsakyti už padary
tą blėdį.

5— Nedaryti jokiii politi
nių ar militarių sutarčių su 
Europa. • /

6— Padarius taiką, su Vo
kietija užmegsti su ja diplo
matinius santikius ir taip-gi 
susitaikinti su Austrija.

7— Palaikyti teises, privi
legija, ar patogumus ingy- 
tus armisticija lapkr. 11, 
1918.

8— Laikyti vokiečių kon- 
fiskutą nuosavybę iki kon
gresas kitaip nuspręs, arba 
bus susiderėta su Vokietija.

ISPANIJAI REIKALIN
GA SLAUGIŲ.

MADRID. — Aprūpinti kraštui 
slaugių, mokslo kursai įsteigti po 
priežiūr^Ispanų Raudonojo Kry
žiaus. Apart kursų Madride, lu
ti tapo organizuoti Toledoj ir Se- 
gavioj. Visi civiliški ir militariš- 
ki viršininkai labai užinteresuoti 

t

judėjime aprūpinti ligonbučiams 
slaugius, kur visuomet pernašai

PRIPAŽINO
nepasisekimą 

Berlin. — Vokietijos 
munistų partija išleido pt( 
klemaciją, kur pasakomž 
kad pastarasis sukilimas ne 
pavykęs ir kad dabar reiki 
jo atsižadėti. ProklemaCijo 
smerkiama socijalistai, f kt 
rie esą darbininkų išdavike 
ir smeigia darbininkų judč 
jimui į nugarą. Toliau sa 
koma, kad 2.500.000 kointi 
nistų negalėję įveikti 60, 
000.000 buržujų ir reiki; 
laukti geresnio laiko.

RINKS KARALIŲ.
' Paryžius. — Iš Vienu 

pranešama, kad 
valdžia paskyrė rugpj, 20 < 
balsavimui ar grąžinti 
lių ant sosto.

• •

ŽYDAI KRIKŠTIJASI.
Vienna. — Iš Vengrijos 

sostinės pranešama, kad 
nuo šių metų pradžios nema
žiau, kaip 10.000 žydų pri
ėmė krikščionybę. Tuo pat 
laiku buvo 526 maišytų vedi
mų žydų su krikščionimis.

v •

ELTOS ŽINIOS.

KAUNAS, II. 22. “Unser 
Tog” pranešimu, Žydų Tautos 
Taryba nusprendė pasiųsti į A- 
meriką d-rą Rachmilevičių politi
kos tikslais.

DIDELE AUDRA 
JAPONIJOJ. r

Tokio. — Pietiniais Japo
nijos pakraščiais buvo baisi 
audra. Audra palietė ir so
stinę. Žuvo 30 žmonių. 
Nuostolių už daug milijonų 
dolerių.

PIRATU KARTU GAVO 
* ALGĄ.

Washington. — Preziden
tas Harding gavo pirmą al
gą už pirmo mėnesio’darbą. 
Gavo $5.520.84.

NEAPKALTINO.

KAUNAS, II. 22. Gautom iš 
fronto žiniomis, lenkai, vietos gy
ventojų pranešimu, padarę tiltą 
per Merkio upę Varėnoje. Vasa
rio 13 d. lenkai gavę įsakymą nie
ko nepraleisti per frontą, būk 
dėlto, kad lenkai rengiasi mus 
pulti.

Vasario 16 d. į Ripaičių kaimą 
apie 23 vai. atvyko 40 lenkų ka
reivių su vienu kulkosvydžiu, ap
siautė kaimą1 ir apiplėšė gyvento
jus, atimdami javus, mėsą ir bul
vės. Pasiplėšę, lenkai sugrįžę į 
Linkmenis. ,Tą pačią dieną į 
Linkmenis atvykt) dar viena len
kų kuopa su kulkosvydžiu. Taip 
pat ten susispietė 3 pėstininkų 
kuopos. Vasario 18 d. apie 13 vai.

visos krautuvės Ir įstaigosr-* : 
vo uždarytos.

Rytą 10 vai. bažnyčioje įvyk 
iškilmingos pamaldos. Pamaldi 
se dalyvavo tokia minia, kad i 
šventadieniais tiek nebūna.

Po pamaldų prieš bažnyčią ail 
štėje komendantas, apskrities yii 
šininkas, gimnazijos mokyt. » 
Sedainas ir žydų atstovas sak 
trumpas, karštas prakalbas. Nor 
buvo šalčio apie 16”, tačiau aik 
štė buvo pilna minios, čia buv 
kareivių ir Šaulių būrys, gaišti 
ninku kuopa, liet) gimnazijos mč 
kiniai ir žydų mokyklų bei liąti 
dies mokyklų vaikai, valdininkai 
nekurios draugijos ir daug liau 
dies, net iš kaimų atvykusios* 
prakalbų trimytų orkestras gdėž* 
Lietuvos himną, o minia draugi 
balsiai giedojo.

Vakarą “Džugo” salėje Gyni 
mo Komitetas surengė vakari 
“Kanklių” choras sudainavo, ke 
lėtą dainų, gimnazistės giedčįb; 
solo, giinnazijos mokytojas J. Ko 
šys skaitė paskaitą apie lietuviu 
praeities darbus, galop vienas pa 
skolos bonas išleistas loterijai;. .

, z ■&[ lenkų, kareiviai tikslu pasiplėšti 
j ' Užpuolė Krivaselių kaimą, bet mū-

Oklakoiha Citg. — Guber
natorius Robertson buvo į- 
tartas suktybėse ir atstovų 
butas teėjo po ištyrinto 
pripažinti ar kaltinti guber
natorių ar ne. Tai balsai ly
giai pasidalino, aštuonįems 
atstovams nedalyvaujanti

žvalgai juos išvaikė.

KAUNAS, II. 22. Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo skyrius 
praneša, kad vasario 23 d. at
vyksta į Obelius 520 tremtinių. 
Lietuvos piliečių, grįžtančių iš 
Rusijos.

TELŠIAI, II. 22. Eltos kores
pondento pranešimu, Telšiuose 
Lietuvos Nepriklausomybės Šven
tė vasario 16 d. Švęsta, kaip vie
na didžiausių švenčių. Visi na
mai buvo papuošti tautinėmis vė
liavomis, darbą dirbant nešima*,

KAUNAS, H. 23. Tremtimi, 
ir Belaisviij grąžinimo skyriui 
praneša, kad vasario 24 d. atvyk 
sta į Obelių karantiną 599 frėifr 
tinių, Lietuvos piliečių.

TAURAGĖ, ni 5. Eltos ko 
respondento pranešimu, TauragSi 
Apskrities miškų komisija kovo1 
d. perėmė valdžios žinion dvari 
ninkSs V. Žilinskienės miškl| vi
so 47 hekt. Kaltinėnų valsčiuj ii 
dvarininko V. GriŠkevičiąus mič 
ką viso 45 hegt. Vainuto valsčiuj 
Abudu savininkai Lietuvoj ne
gyvena, o jų dvarus valdė .savi
ninkų įgaliotiniai. • ‘

Galutinai valdžios žinion perei
na iš Šilalės Rašiusio miškas — 
viso 500 hegtarų.

Šis miškas jau apskrities mišk\ 
komisijos buvo nusavintas, bet 
Miškų Departmentas laikinai bu
vo palikęs pačiam Račinskiui miš
ką prižiūrėti.

Kadangi Račinskis mišką tin- 
karnai neprižiūrėjo, tai dabai) 
Miškų Departmentas 
miškas galutinai nusavinamai.
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Boston’o utarninkals, 
i ir subatomls. Leld^ta Aią 

r- Ririkp 1 JiįjfoMra

ki& BįjpusiAJt Tai-iyiiKi.Y Patik. 
Bnblisbed every Tuųi&ųr,!. 'Ėhųrgday, 

’Kd. fiaturday by St. JosrPH’s Ima- 
TUMiksr R.O. As«ociA'TioN.Kor Labo*.

8UBBORIPTION KATES:
f,«^Į4.00 

anĄ’suburbs
fiountrleų yearly, .......?5.00 

“Uatered as ,second-class matter Sept.
1915 at the post office at Boston, 

.MIMU, ūndėr the Act of March 8,1879”-
— t

*Ab^f&uce for malllng at speciatrate 
postage provided for in Sectlon 1103, 

Act ėf Oct. 8,1917, authorized on July 
1^1918,”
aii.mi*in i.*i .■ i i f' i . m .m.. ..... . ■

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

KAS BUS SU ANGLI
JOS ANGLIAKASIŲ 

' STREIKU?

pereitos savaitės pabaigo
je sustreikavo Anglijos ang
liakasiai. Anglijos anglia
kasiai reikalauja, kad ka
syklas valdytą valdžia. Ka
ro metu valdžia ir valdę ka
syklas, bet paskui kasyklos 
buvo kompanijoms sugrą
žintos. Gal būt, kad Angli
ja yra didelių perversmią 
prieaušryje. Pastaruoju 

. laiku Anglijos premieras 
Lloyd George po keletą kar
tį išsitarė apie galybę Dar
bo Partijos ir išsitarė, kad 

• Ji yra socijalistinio kryp
snio. Turbūt angliakasių 
streikas nėra kokia nors de- 
^mstracija ar maniebras,

■ j [i
ti Pernai jie bandė euiior- 
ganizuoti ir buvo streikan 
iššaukti. Betiš 200darbi
ninkų streikan i4ėjo tik 13 
darbininkų.

. Bet organizuotų darbinin
kų kompanijos negalėją iš
laikyti konkurencijos su mi
nėta neorganizuotų, darbi
ninkų kompimija. Tai orga
nizuotų darbininkų kompa
nijos kreipėsi į galingų dar
bininkų unijų — Intema- 
tional Assoęiation of Ma- 
ehinists, kiiri turi 400.000 
narių. Toji darbininkų or- 
ganizaęlja pradėjo kovų. 
Keistas atsitikimas, kad 
kompanijos paprašė darbi
ninkų talkos ir kad darbi
ninkai stoj o į kovų. Taigi 
International Association of 
Machiništs tuoj pranešė, 
kad niekas nepirktų Duplex 
Printing Ųo. presų, kad jo
kie darbininkai tų presų ne
gabentų, kad taisymo dirb
tuvės tų presų netaisytų. 
TuometjDuplex Printing 
Press Co. pareikalavo in- 
junction’o. Dviejuose teis
muose injųnction buvo atsa
kytas^ bet • Augščiausysis 
Suv. Valstijų Teismas išda
vė injunction’ą. .

įTodel jei šitame atsiti
kime kompanija išgavo' in- 
junetioną, tai anglių kasyk- 
li| kompanijos dar greičiau 
gautų injunctioną, jei darbi- 

,ninku organizacijos nutartų 
neleisti .anglių iš Amerikos 
Anglijon, kur angliakasiai 
išėjo streikan.

Tet^tikras ^pasiryžimas* To
« * « • W I t *» • • •> .prie pasibriežto tikslo ir lai- 

’kytis tol? kol valdžia sutiks 
kasyklas valdyti išlygomis 
'jiį pastatytomis.

Angliakasiams laimėjus, 
gal seks juos kitij pramonių 
darbininkai. Po angliaka- 

\ siiį pirmutiniai būti} geležin- 
\ keliu darbininkai.

KĄ DARYS AMERIKOS 
l DARBININKAI.

^Angliją be abejonės netu- 
daug anglių,. Daugiau- 

šia jų. turi trinis, keturioms
- Savaitėms. „ Jei angliakasių 

streikas užsitęs, tai Angli
jair kitos Europos šalys, 
gaudavusios anglių iš Ang-

. lijos ims kreiptis į Ameriką. 
Be abejonės jau derybos yra 
vedamos su Amerikos ang
lių kasyklų kompanijomis.

- Jei iš Amerikos pradės ga
benti Anglijos pramoninin- 
,jkai anglius, tai tuomi pa
sunkins sustreikavusiems 
angliakasiams pastatyti ant 
savo. Ar neprivalėtų Ame
rikos organizuoti darbinin
kai stoti už tai kad neleisti

J ii Amerikos anglių gabenti 
Anglijon, kur streikuoja 

■j anglių kasėjai To turbut 
v'nebus ir vargu būt galima 

ką nors pasekmingai pada
lyti* Amerikos valdžia tam 
nepritartų. Kad iš to nieko 
nebūtų, tai parodę atsitiki- 
mas iš naminės darbininkų 
kovos su kapitalistais. Štai 
kas yra atsitikę.
* ‘ Suvienytose valstijose yra 
keturios kompanijos išdir- 

? bančįos duplex presus. (Tos 
Tošies? presų- dabar “Darbi- 

i- ninkas” yra įsigijęs). Tri- 
Jų tijį. kompanijų darbinin-- 
kai yi*a susiorganizavę, o 

? Vienos kompanijos ne.
Ihiples Frinting Press 

Cd., Battle Creek, Mich. kos 
. darbininkai nėra organizuo-

»»
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KIEK ATSEINA 
VOKIETIJOS 

. SMAUGIMAS.
Treti metai, kai ‘didysis 

Europos karas pertrauktas, 
o tikrosios taikos taip nesi- 
Įnajto, kaip prieš tris metus. 
Tokios taikos nėra dėlto, 
kad alijantai nori iš Vokie
tijos išplėšti didelę kontri
buciją. Alijantai reikalau
ja daug maž 20 bilijonų do
lerių, Vokietija sakosi teiš- 
galinti 7 bilijonus. Tad ali
jantai pradėjo Vokietiją 
smaugti, kad pasižadėtų iš
mokėti visą ^reikalaujamą 
sumą ir užiminėja Vokieti
jos žemes., Alijantai leidžia 
Vokietijai išmokinėti minė
tą kontribuciją per 42 me
tu.

Kad alijantai galėti} Vo
kietiją smaugti, tai turi lai
kyti po ginklu arti 1.000.000 
kareivių.

Jei rokųosime, kad vyras 
per dieną gali gėrybių paga
minti už $3, tai 1.000.000 vy
rų per dieną gėrybių paga
mins už $3.000.000, per me
tus už arti 1 bilijoną dole
rių.

Ekspertai (žinovai) sako, 
kad Vokietija neįstengti, 
alijantų reikalaujamos su
mos išmokėti ir negali apsi
imti tą atlikti.

Tad ar ne be reikalo ali
jantai laiko po ginklu mili
joninę armiją Vokietijai 
smaugti ir tuomi neleidžia 
pasauliui ineiti į normalio 
gyvenimo vėžes ir neleidžia 
tikrajai.taikai įvykti?

LAIKRAŠČIAI Iš ' 
LIETUVOS.

Žinokite, kad dabar lai
kraščiai iš Lietuvos regule- 
riai ateina. “Darbininke” 
j ii nuolatai turime. Išsira
šykite už kiek norite* Gau
site po didelį glėbį. Už $1.00 
gausite 40 ekz. įvairių laik
raščių.0

Pusė visų Rumunijos vaikų 
miršta nesulaukiant penktų me
tų ir penkta dalis visų vaikų nesu
laukę pirmų me^ sulig Ameri- 

Raudonojo Kryžiaus rapor-
< , i.

KAUJOČ?? ŽAGABĖ* < PADĖKA Iš .
II. 1921 m. atsisveikino »[ ’ ŲIBĖTUVOS.

sakyklos n *x .
g&fe,^ kunigasQ . Vdeikjs iž 
pasidMba.yęs šioje pmpijoje V Į ;
r|8S: J6? apėjome nw W

JOM tofao dvMitto ko. . Atritini^„

?? b “ darfe a8Įu. jiį, m()li3ieiV61iai vargdie-
- „ paTOdingMuaųrt ;51ia. caame atro5k žini Jš A- 

dartamkų Khstaus dirvoje. Jo Letikoa broU lietuvi tautieQ4 
toimngt psmofaM kelfa-keĮS !m0 Toda jfl3 dovanaa 
klausytojų sielas prie aukštesnių L. ..
j x -r*. ...nlaikrąseHjs) sutikome su diažiau-aaiktų prie tikros Dievo meiles.!'. z XT. . m .v. . .v. ... ' - . |siu džiaugsmu. Visi Tamstos lai-Ypac gi atsižymėjo nepaprastu I. w. . ,

•n i. x - j JKrasciais naudojamės ir mdomiaiveiklumii katalikiškosios spaudos . T T t.• v i ■ -. . _ x v . . įjuos skaitome. Labai linksmaplatinime. Ir tame darbe jo ne- r , . t , . .. . ». . . .
. n-x . x x • .i/ . {mums darosi kad. broliai lietuviaisigaileta nei turto, nei darbo, nei | . ... „ . v. . . .

-i x ik- x • x x \ Amerikoje neužmiršta musą jau-sveikatos. Mat jo suprasta to dar- . ■. . ..
, ~ x- t x • « x a' nų moksleivei įų ir atjaučia jie bo verte. Ir tas jo 7 metų dar-1 1 .... . .. , . . . ■ _ musų idėją, kad mes norime reng-bas atneše gausią vaisią. Jam L. 6 . * _
x-- » -i1t7 «vi . t n tis gyveniman. — prie visuomenesatėjus Žagaren katalikiškųjų laak- į, ? . . . ......
„t. -i ii. ! v. | darbo ir rengtis taipos«gi į sviestąraSoiu atetdąvo vos kelios desim- L prakiln^ ateitj. Toda dar tar. 

t,s . nes eis būta daugiau pimiei- iauBųj, m0Meivh}
vi&os pakraipos pasėkėję Jypae I ūž Tamst05 dlMsmmiį 
rastų skaityme). Jam pabuvus 3ū8elpi ma3 iaikraSiaai3. Tiki.
porų metų virto vmm kitmp kų m5s - biamo.o tautiedio su.
parodo atemaneių kat. laikraščių da -aus lail£I.a.
skaitymas W J®4 Sčių. A» f galo visi velijame Tam-
”a;. J’ u- J' pasekmingų vaisių, darbuose
nio 40, “Vienybės” 150, "AuS- L, tg„n5a 
ros” 40, “Spindulio” 15, “Gar- Sa pagarįai , (
nio” 20. Į Telšių moksleivių “J-jų At-kų”

Ir šiandiena taip sunkiais^ Kat. Valdyba: 
Bažnyčios persekiojimo laikais,.ir Pirmininkas J. Šileikis,
dar tokiam kampe kaip Žagarėj, Už Sekretorių G. Valančius,
kur lyg koki epidemij’a plaukia _____ ______
prieštikybinė srovė iš Kuršo ir iš 1<z. r D.-PROFE-
eia _ gyvenančių pnestikybinių SIN£S SĄJUNGOS SU 
veikėjų -_yra tiek kataltakos KUN J. VAITIE- 
jaunuomenes, tiek katalikiško TTATZiTTT
veikimo. Vis-tai, galima sakyt, - •
darbas to uolaus darbininko gerb. ’«Socialdemokratas ’ ’
kun. P. Raščiuko, i Taip šiandie- Nr 18 (32) 1920 m. Šakių Ž. U.' 
na ateina katalikiškųjų laikraščių p Profesinės Sąjungos Valdyba 
ne kelios dešimtys, bet kįeli šim- Lpraneše visuomenei, pareiškimą 
tai. Šv. Kaz. Draugijon įsirašo-|p Sįan]<aus, jOg kun. A. Vaitie- 
ma kas met po 200 ir suvirs.^ Jo Įkaitis atvažiavęs 15. VI. 20 m. pas 
rūpesniu įsteigtas katalikiškas j0 žmoną Plieniškių dvaran, dis- 
knygynas. Nę vienas nemylėjęs lp0nu0ti mirtin, elgėsi su ja, kaip 
katalikiškųjų raštų skaityti, ačiū!žmogžudys, rovė'plaūkns ir barė- 
jo darbui, šiandiena yra uoliau- si> kam ana baisavusi už « Nr. 
siu jų platintoju. Taigi, galima |@aiOp ligonė-mirusi be išpažintiesi 
pasakyt, kad- toje srytyje jo nu-1 jęa^angj išrišti šį šmeižtą galėję 
veikta. kuodaugiaušiai. Bet n,e- teismas todėl pasirašęs Sąjun- 
maža jo taip-gi pasidarbuota ir gOg varįu a. Dumbrauskas ir pra- 
katalikiškųjų draugijų veikime, nešėjas Stankus buvo patraukti 
kaip tai šiose: Blaivybės, Pavasa- atsakomybėn. 
rininkų, Šv. Juozapo Darbininkų . »
ir kitose. Blaivybės draugijoje! Sakią Apskrities Taikos Teisėk 
(kurios buvo pirmininku) jisai p®8. lapkričio 1920, išnagri- 
buvo tikras pavizdys. Patsai bū-|n®^S8^ nusprendė J. Stan- 
damas didžiausis to tikslo sekėjas!^ nubausti 1 mėn. kalėjimu ir 
(abstinentas), ragindavo rašytis I . Dumbauską Šakių Ž. U. D. 
ton draugijon; laike susirinkimų profesinės Sąjungos pirmininką, 
sakydavo prakalbas, arba paskai- j nĮe^U0 n®pa“atnotas melagin- 
tose aiškinadvo to sdraugijoS rei- p->as žinias, skelbiančias per laik- 
kalingumą ir vertę. Vaikučių Pir- paščius, nubausti pinigine pabau- 
mos Komunijos Dienoje raginda- auksinų ir paskelbtų
vo nors keliems, metams įsirašy
ti blaivybėn ant ko vaikučiai vi
suomet noriai sutikdavo. Jo rū
pesniu įkurta Jaunimo Pavasari
ninkų Draugija irgi nustojo jo 
kaipo pirmininko. •

Nors buvo girdėta kad t gerb. 
kun. Raščiukas važiuosiąs Ameri
kon kaipo įgaliotinis šv. Kaz. dr- 
jos (tikslu rinkti ton draugijon 
narius), bet nesitikėtą taip veikiai 
jo netekti. Tai-gi ir buvo bema
noma, besvarstoma (draugijose) 
kaip prisirengti prie išleistuvių 
taip uolaus darbininko, taip bran
gaus dvasiško vadovo*, kurs visą 
karo laiką su mumis vargo. Bet 
toji liūdna naujiena išgirsta tik 
per valandą prieš išvažiuosiant. 
Tik Pavasarininkų-jaunolių būrys 
besuspėjo atsisveikinti su savo 

.gerbiamuoju pirmininku. Nors 
ašaros veržėsi i šakių, bet uždai
navo “Ilgiausių metų” ir įteikė 
gyvų gėlių bukietą, kaipo ženklą 
^jsų dorybių. Tik j’ie turėjo lai
mės. išgirsti paskutinius- pamoki
nančius žodžius atminčiai atsisvei
kinimo. Tie brangūs žodžiai, be 
abejo, liks ant visados tą jįamiuo- 

. .lių širdyse, Kitos-gi draugijos, 
kaip šv. Juozapo darbininką (ku
rios įsteigėjais buvo gerb, K. Ka- . _
stiukas ir-huvusis kleb. Jerulai- nors visi turėtume žūt fronte,xbet 
tis), Blaivybės,. Gyvojo Rožan
čiaus, be abej‘o liūdi negalėjusios 
ištarti nei vieno padėkos < žodelio 
gerb. veikėjui. Taip mus apleido- 
tas siolųs Kristaus dirvoje darbi
ninkas, mūsų, geriausi vadas. .

LtotuviM*

KALVARIJA; 
=. Aš Izidorius Valončauskis Že
maičiu Kalvarijas Lietuvos Kata
liką Jaunimo Sąjungos “Pava^ 
Barį” kuopos vice-pirmininkat 
vardu visą p&vaaarinniką atsi
šaukiu į Amerikos visas lietuvių 
katidikMąs organizacijas, xeg& 
damąs, kad Žemaičių Kalvarijos 
jaunimas turi didį norą lavintis ir 
skaityti knygas, bet dęl stokos 
literątūroa turi jaunimas badauti 
'ir gktnutL Kalvarijoje ir apielin- 
kčje esti daug įvairaus plauko sd- 
cijalųitų, katrie įvairiajikiaii? bū
dais klaidina jaunimą- Ją geriau
sias įrankis yra jaunimui suklai
dinti, tai prieštikybinč literatū
ra, kurią jie skleidžia kiek galė
dami tarp jaunimo. Kitokio mums 
išėjimo nebera, kaip tik šaukties 
prie Amerikos lietuvią katalikiš
ką organizaciją, o labiausiai prie 

•‘^Darbininko” redakcijos ir prie 
Vyeią kaip artimiausią pavasa
rininką draugą, kad sušelptūmčt 
mus katalikiškomis knygomis ir 
laikraščiais, kad mes jaunimas 
apsišarvojęs reikalingomis žinio
mis galėtumėm drąsiai stoti ko
von su soeijalizmu, bedievybe, iš
tvirkimu, girtuoklyste ir su kitais 
jaunimo priešais. Nors Ž. Kalva
rijos pavasarininkai ir turi šiokį- 
tokį knygynėlį, bet daug knygą 
yra skolintą, o kitos Krikščioniu 
Demokratą ir tas -pats knygynė
lis visai neskaitlingas^ Taip pat 
prašau, gat kas norins užsakytu
mėte mums “Vytį,” “Meilę” ir 
tt. Dauguma nerenka laikraščią 
ar įvairią žurnalą kompletij, nuo
širdžiai prašau, kad perskaitytus 
laikraščius siuntinėtūmėt mums. 
Išanksto sakau gerbiamiems siun- 
tinėtojams vardu pavasarininką 
tvirtą ir nuoširdą ačiū. Prie kny
gą ir laikraščių siųsdami pridėki
te savo adresą, kad mes' galėtū- 

, me padėkos laišką pasiųsti. Pra
šau literatūrą siųsti šiuo adresu: 1 
Sedos paštas, Ž. Kalvarija, Jer- 
dauskiškių kaimo, Iz. Valančaus- 1 
kui. LITHUANIA. , ‘

šmeižtų, tam pačiam “Socialde
mokrate” apšaukti. Neužapelia- 
vus paskirtam laike, minėtu teis
mo nutarimu, patys pripažino sa
ve kaltais. Ar nelenda yla iš ami- 
šo ? Ar ne puiki * ‘Sąjungos ’ ’ ‘ tei
sybė? Ar dar labiau neparaus 
“Socialdemokratas” iš gėdos kad 
šmeižtus talpina?

‘ (Kauno “Laisvė”)

PRANEŠIMAS.%

Gerbiamiems Amerikiečiams lie
tuviams reiškiu dideles padėkos 
už siuntimą iš‘Amerikos man lai
kraščio “Darbininko,” “Drau
go,” “Garso.” Ačiū jums mieli 
broliai amerikiečiai ką nepamir
šote manęs sužeisto vyr. puskari- 
ninko. Negaila mums ką mes taip 
daug kentėjom už savų tėvynę 
Lietuvą nors Tamstos negalite ei
ti ’su ginklu mums į pagelbą, tai 
nors kitokiais dalykais pagelbsti- 
te mums ginti tėvynę Lietuvą. 
Negaila ką mes daug vargo nune
šėm būdami fronte, ne vienas su
žeistas fronte vargsta gulėdaams 
visas kraujuose paplūdęs .negalė
damas pasikelti nuo peršovjmo 
baisaus priešo lenko. Ne vienas 
šaukėsi'mirties, bet mirdamas ta
ria, negaila ką mirštu už tėvynę,

nei vienas nesigajim mirdamas, 
nes mirštame uM tėvynę.

. K .
Glušauskas,

Navicką k., •
Antnemunio' .
Alytaus apskr-r

LITHUkNU.
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WOROESTER, MASg J CHICA^ILL, 

Darbininku Gyvenimas* I • -k*
JL . 7 fmų kovo20d. 1921 m, Nekalto Prasld.

Tau Šeštas mėnuo kaip nedarbas įvy* I taneles PUW» svetainėje Brlgh-
ko Ir kuo toliau, tai vis lubinu bedar-l*0*1 Park’e* Susltlnklmą atidarė pirm, 
bių skaičius didinas. dva*
cestlu nuklrto 40 nuoš. bet ir už mažų plžkas vadovas kun. Ant, Brlška. 

atlyginimų negali darbo gauti, žednoe l Praeito susirinkimo-nutarimai buvo 
dirbtuvės languose ir ant durų pabrl- rpjrskttltKtl Ir VlettbnlMfiil prlmfl. Dė
tų parašytai kad nereiklų darbininkų. I tesatų buvo atsilankę iš 5 kuopų, , 
Bedarbių y\’a virš 30,000, o 24,000 dlr- Į Raportas komisijoj sudarymo Biure.' 
ba tik po dvi dienas. 8,475 tędlrba plb Raportų iždavė kun; A. Brička. Koml-„ 
nų laikų ir visas pavasaris eina alma- ĮsiJt turėjus du .posėdžiu Ir kųn. Pr. 
navimaf didelių šęlmynų, kad .trūksta Bučys dalyvavęs posėdy Ir davęs daug 
duonos kųsnlo, o uždarbio niekur ne- naudingų patarimų. Vieta biurui bus 
galima gauti. Miesto ofisai pilni be- “draugo” name. Ižkaba bus lškabin- 

; darbių ir Iš ofisų negali niekur išsiųs- Į ta lange* Valandos bus nuo 8 Iki 10. 
ti prie darbo. Drataunės dar dirba 2 [ryte, Darbininko dar neturi- Telefo- 
ar 8 dienas į savaitę o toolšapės Ir ma- nas reikalingas turėt atskiras. Ir rel- 
chlnešapės visai uždarytos nuo spalio kalinga Susižinot su svetimom organl- 
mėii, 11)20 m. Liejyklų daug stovi, 15 Įzacijom ir visom dirbtuvėm, kad rei- 
llejyklų visai uždarytos nuo spalio 23, Į kale kreiptųsi į biurų. Leidimas gaut 
1920 m. O 4 liejyklose dirba kelt žmo-1 iŠ valdžios pavesta Clbulsklul. Apie 
nxs po‘3 dienas. Vilnonės pirma ned biznio vedimų bus apkalbėta sekan- 
dirbo, buvo uždarytos, bet jau pradėĮčiam posėdyj. Raportas vienbalsiai 
dirbti 300 darbininkų. Ir veikimai [priimtas.
Worcesteryje susilpnėjo, Išėmus Vyčių | Raporta8 organizatorių. Raportų 15- 
26 kp. Tik Vyčiai nepaiso eina, vėl-1 davg jį Andrullunas. Town of Lake 
Ida Ir kitoms draugijoms gelbsti Ir c'at.l kuopa jftU yra atgalvlnta lr tUrgJo vle. 
LDS. 7-ta kp. tvirtėja. Jau siais me-1 nĮį Susirašė keletas dur
tais pasidvlgubino Ir jau pradėjo veik Mnlnkų ir 2adS;jo 8uSankt dWeles 
ti. žinoma veikla vieni bet sumanė | kalba3 ir pakviest kaU)5tojll Organlza- 
pasirodyti Ir su indomlais savo veik twl A BriSkų, kuris išaiškins
mals ir prašė vyčių kad bendru velki- darbInlnkų vIsą judgJIniJj.
nu ilgų žingsnį nužengt. Sulaukus šv. Nftuja kuopa yra pramatoma West 
♦elyky visi kilbejos, kad LDS. 7-ta tik reikta surengt ptakal-
kp. labai gražų vakarų rengia. Vai-1. 
dlnta “Grafas Kaimiečio Bernu”. Va-1
karo vedėju buvo J. Cunys. Pirmiau- Į Organizatorius kun. A. Briška pu
sią pasakė prakalbėlę moksleivis V. slžadėjo su prakalbom apvažluot visus 
Bačys apie darbininkų* vienybę lr jų | kuopas ir nurodyt kadi darbininkai 
galybę.. 1
Pertraukoj 
gerb. kun. 
bd žmonių 
veikimų.

1. '

PADĖKA IŠ LIETUVOS 
UŽ LAIKRAŠČIUS, 

Esu gavęs ne nuo vieno asmens 
laikraščių iš Lietuvos. Visus iš
vardinti, kas atsiuntė būtų per- 
ilga litanija. Tad reiškiu gilią 
padėką už užuojautą ir už uolu
mą platinti gerą spaudą tarpe lie
tuvių. Daugiausia esu gavęs 
“Darbininko,” kurs pas mus dar 
nebuvo prasiplatinęs. Tad ku- 
piškiečiai. Amerikoje užrašinėkite 
saviškiams Lietuvoj “Darbinin
ką” ir perskaitytus laikraščius ir 
knygas siųskite mums į Lietuvą. 
Reiika budinti žmones iš letargiš
ko miego. Aš gaudamas dalinsiu 
tarp žmonių. Amerikiečiai ,išpla-’ 
tinkite po Lietuvą gerus laikraš
čius ir geras knygas.

Jurgis Stank us, 
Kupiškio apšta, Viešintų “ 
LITHUANIA.

m.

i

►
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Paskui buvo vaidinimas. Į daugiau suprastų reikalų rištles į vle- 
i pasakė gražių prakalbų Į nų organizacijų, kad veikiančios kuo- 

L. Kavaliauskas apie dar-1 pos daugiau veiktų, kad silpnesnėms 
padėjimų ir organizuotų I atgaivint, kad pradėt daugiau veikti.

Bedarbis. |Kur nėra kuopų, tai sutvert naujas ir 
_____________ I nurodyt svarbų darbininkų vienijimo-

CAMBRIDGE, MASS. I Jg gu^ngto- vakaro kovo 6 d. rapor- 

SLBKA. 127 kp. benamius susina. “8 .“e,’Un“8,r1Xae‘ 
kimas bus balandžio 10 d. tuoj po su-1 
mos bažnytinėje salėje ant Windsor| Antras vakaras su šokiais yri reu- 
gatvės. Visi nariai maloniai kviečia-1 glamas nedėlioj balandžio 24 d. Dievo 
ml būtinai pribūti ir taip-gi atsivesti j Apveizdos parap. svet Darbininkai dėl 
nauj prirašymui. j vakaro palikta išrinkt iš kuopų po 4.

. Valdj/ba. Į Įžanga 25c. ypatai. Pagarsinimų pa-
| daryt 3,000. Muzikantai paimt geri.

Komitetų raportas priimtas.
'' Streikierlų Fondas yra paliktas 
liuosnoriai, kas nori gali-mokėt ar ne- 
mokėt ant kuopų valios. Apskritis pa
tarė kad visos kuopos pirktų bent po 
vienų LDS. namo bopų.

Buvo įnešta, ka dapskritls surengtų 
piknikų. įnešimas priimtas ir atidė
tas sekančiam susirinkimui aptart. - 

Susirinkimų uždarė su malda pirm. - 
B. Andriliunas.

Sekantis susirinkimas bus balandžio
24 d. Nekalto Prus. Panelės švč. par. 
svetainėj Brigbton Parke.

Rašt. 2. Bislis.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Andriui Bižokųi rašo švogeris 

Motiejus Verbickas iš Lietuvos 
nuo Valkininkų paarpijos, Čeba- 
torių kaimo.
Mielas Švogeri Andriejau:—’

. I Ą Nors trumpais' žodeliais* 
pranešam, kad pas mumis valdy
ba ponų legijonų Valkininkuose 
stovi, o Pūekornėj stovi lietuviai. 
Tai kur stovi lietuviai, tai ten 
žmoneliai džiaugiasi; o pas mumis 
tai visi balsu rėkia ir dejuoja nuo 
lenkų žiaurumo. Nuo visų gyven
tojų atėmė visokius gyvulius ir 
javus, paliko tik ant vienos kar
vės ir dar maža ką apiplėšė gy-. 
ventojus, bet kur tiktai lietuviai 
gyvena, tai muša ir plaka bizū
nais kobaisiausia. Tai tokie po
nai legijonai, yrą baisesni negu 
šėtonai. Pas mumis valdė Lietu
vos Valdžia tiktai vieną mėnesį ir 
tada buvo pas mus linksmybė, 
malonumas ir grožybė neapsaky
ta. Paskui greitai užėjo vėl juo
das debesys su ledais ir perkūni
jomis ir Dievas žino .kada bus 
perkentėta ir pergyventa t’oš bai
sios Valandos .nuo tų neprašytų 
svečių lenkų. Jūs broliai ameri
kiečiai apsakykite visiems Ameri
kos gyventojams lenkų Žiauru
mus ir gelbėkite mus pasiliuosūo- 
ti .nuo tų žvėi'iškų kankinimų. O 
kaip būtų malonu kad mūsų troš- 
lamas* kogreičinusia išsipildytų!4

2.

3.

4.

5.

BROOKLYN, N. Y.

New Yorko L. R. K. Fede
racijos Darbuotojų 24-ta 

Konferencija.

Į lietuvių katalikų Federacijos dar
buotojų 24-tą konferencijų, laikytų ko
vo 22 d., 8 valandų vakare, 1921 m., 
Federacijos raštinėje, 222 Soutli Ninth 
Street, Brooklyn, N. Y., atsilankė: L. 
šimutis, B. Petraitis, P. Lukas, K. 
Kružinskas, A. Staknys, V. Bendorai- 
tis, J. žerolis, J. Mačiulis, M. Kulia- 
vas, P. Lenkauskas, V. Pūkas, V. Barz- 
daitis, P. Kyrius, J. Tumasonis, M. 
Varneckis ir A. Valantiejus. .

Konferencijos pirmininku išrinkta P. 
Kyrius, raštininku .A. Valantiejus. 
Valdybai užėmus vietas, raštininkas 
perskaitė pereitos konferencijos pro
tokolų, kurį priėmus, buvo paduota se
kanti dienotvarkė:

1. Pranešimas paskiausių iš Lietu
vos žinių.
Federacijos ’ Tarybos suvažiavi
mas Chicagoje.
Lietuvos Naujos Misijos Ameri
kon priėmimo klausimas.
Federacijos Organizuotos reika
lai.
Federacijos sekančio seimo klau
simas.

L. šimutis patiekė keletu įdomių iš 
Lietuvos žinių. Federacijos sekreto-1 
rius nusiskundė negavęs jokių iš Chi- 
cagos Federacijos Tarybos suvažiavi
mo pranešimų. Darbuotojai tokį at
sitikimų apgailestavo. Trečiame klau
sime prieita prie bendros nuomonės, 
kad Draugijų Sųryšys privalo rūpin
tis Lietuvos Naujos Misijos priėmi
mu. Pranešta, kad visų vietos drau
gijų, organizacijų kuopų atstovų kon
ferencijų, kuri įvyks Balandžio 15 d. 
1921 m. irgi tuomi reikalu rūpinsis. 

• Toliau buvo nutarta, kad Federaci
jos sekretorijatas sukviestų Balandžio 
17, trečių valandų po pietų, 1921 m., 
New Yorko apylinkių draugijų, Fede
racijos skyrių ir didžiųjų organizaci
jų kuopų . atstovus steigimui Federa
cijos Ąfew Yorko ir New Jerseys aps
kričio. Nutarta kviesti ir pavienius 
veikėjus iš tų parapijų ar kolonijų, ku
riose dar nėra įsisteigę Federacijos 
skyriai. Federacijos sekančio seimo 
klausimas atidėta tolimesniam Ijdkui 
iki minėtas-apskritis įsisteigs.

Kadangi Federacijos apskirčio steigi
mas privalo visu pirmu būti „atliktas 
sekanti Federacijos Darbuotojų konfe
rencija paliktą F. Sekretoriui sukvies; 
ti kada ten apie pabaigų Balandžio mė
nesio. • . .

BRIDGEPORT, CT.i. z

Kas Melagis?

šlamšte “Keleivyje” aura. 12 besan
ti iš mus miesto korespondencija su 
antgalvlu Melagis korespondentas. Nu
rodo, buk “Darbininko” koresponden-' 
tas melavęs, kad žmogžudys Kačeraus
kas esąs laisvamanis ir buk bedievių 
kliubas nebuvo kaltas) už svaigalų 
pardavinėjimą.

Kad žmogžndis Kačerauskas buvo 
laisvamanis ir “KeleLvto” skaitytojas, 
tai apie tai aiškiai parašė žmogus iš 
New Britaino.

Dabar pažiūrėkime, kaip su kliubu 
buvb. Aš tą žiųių ne iš penkių pirštų 
laužiu, o imu iš angliško laikraščio 
Brtdgepert Post, štai kaip ten rašo-( 
ma: Admits Selling Rum in IMh- 
tlanian Club. . a

• Tas reiškia, kad prisipažino, kad 
svaigalai buvo pardavinėjami.

Kam dabar neaišku, kas yra mela
gis — ar “Darblnlilkp” ar šlamšto 
"Keleivio” korėspončontas?

Reporteris.

4

P. Ktfdua, pirmininkas, 
_A. Valonticjus, raStlninkas*

Amerikoniškos moterys dirbant 
dėl Amerikos Jaunesnio Raudono
jo Kryžiaus, prižiūrėję 5,000 grai
kiškų kūdikių pratiUii inetiikĮ

> ■ III Uį »

MARŠRUTAS 
iVLRKA. Moti Sąj. Conn. 
Apskr. Prasijos Baland. 10 

ir baigsis Baland. 17.

Kalbėtoja lankysis su prakalbomis I 
po Conn. vulst. ONA-JANKIESE iŠ So. 1 
Bostono. *

Maršruto tvarka bus tokia: 
Balamlžio/-4O, 1 vai. po piety — 

Tariffviiie, ,Con.
Bal. 10, vakaro — Hartford, Conn( 
Bal, 12 d.*— New Btaven/Conn.
Bal. 13 d* A“ BrMficport, Conn.
Bul. 14 tL — \Vnterbury, Cčun. 
Būt 17 d., po piety So. Mmichcs- 

ter, Conn.
i Gerb. ayjungietūs conn. apskričio 
ruoSklm&a prie prakalbų maršruto, nes 
ainurkl kauįštoja. Tikimės kad bus ije- , 
ros pasekmė tikisi gerai pHslumgMm • • 
prle programo*- ‘ . . < •

• ' Mot Sy-goa Conn* ApsK Ra2t \
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LL D. S. KUORAS.
ĮdtfSt- Spaudo* A

Žta pat. Ar jdtt visos'LDŠJ ‘ ' ^ortent.

£X1PLatattvŠ DETROJ^MICH. 

riši ItDS. nariai tai stori j t Kovo Ą ,raųčonleji‘w»iigė PM- 
daibAjbf nrira^yri nQ'kolotapftlbaa kalbėtojos atėjo pa
„milu vi»mm -n'teL T TV G! v®1- Raudonieji euačde nerimą-naiųą naną jne LDS. Per vo MailMuW. Kod.nStttm.wn 
tų savaitę tnŪSlį organizaci-jsgdsti, Kasparas atsistojo rėžė "spy- 
ja turi žymiai paaugėti irĮ&U-” Pasakojo wp fcowikams y- 

• amtiTrrČfi ' lru gunku kovoti Vokietijoj Ir kitur.
a j- ‘ • Ilelna k Blmba.^Isatš ąuatvSIgs. Nieko

UD&. v6HtTa$ tai savaitei Inepasake, tik gyrč bolžeylkus. Bako: 
gainina šviežienos iš Lietu-į Mes tugįn nuversti valstybes,, sunal- 
yog ° . | kinti policiją, miliciją,, kariuomenę ir

Kaip tik užbaigsime spau-
zdinti, išsiųsime kiekrie-l riuomenę. Bolševikų priešus, esu, rei- 
nai LDS. kuopai po tam tik-pla žudyti be jokio pasigailėjimo.” 
ra skaičių sulitr nuožiūros ir lietuviai didžiumoje yra karų sKaiGių sung nuožmios ir talikal 0 b01Sevikal 8bttlt0 tikinčius 
reikalo. I žmones savo priešais, tai įvykus Lie-

Tad raginame visas LDS. Įtuvoje bolševizmai, Jie išžudytų dldes- 
kuopas paskirtame laike |ne dQ1^ Lietuvos gyventojų. Tolinus 
nuo balandžio 17 d. iki gegu-1 <jraugijoae skleistų savo idėjų, o jeigu 
Žes 1 d. Š. m. surengti kele-[norėtų išmesti, tai liepė neiti nepada- 
ta vakarų su programa. Pa-1rlus didžiausio trukSmo draugijoje, 
kvieskite i talka kalbėtoius Katallkam8 jų Id6ja ir trukSmai gerai įmesime j taiKų KaiDerojus žin<jmi. jje žlnos kaip su trukšmada-

VeikejUS. Prašykite gerb. | riais apseiti. Bimbo nusiskundė, kad 
klebonų kad paragintų, pa- girdi mes be katalikų pražūsim. Tik- 
rapijoms dėtis prie Lietu- r« “,eį« P”8““5, 
vių Darbininkų Sąjungos ir Lankę Mt jusų pramogų ir prakalbų, 
užsirašyti bile kurį katali- Bet ateinu jums galas. Katalikai su- 
kišką laikraštį, o ypač “Dar- siprauta. 
bininkį” LDS. organą.

Neužtenka to, reikia su
organizuoti skaitlingą būre- HUDSON, MASS. 
lį veikėjų, kurie pasisvęstųl LĮ)g 56 mėnesinis susirinkimas 

laike tos savaites pereiti per įvyks nedėlloj, 10 d. balandžio papras- 
stubas pardavinėdami kny- toj vietoj 7:30 vai. vakare. Malonė- 
___  __kitę nenumiršti oributi parskirtu lai-

•v

tž!

v

V

iHGU PASinAinMAL
JAUSMAS TURI BCTIl MANO MINTYS. 

PAPRASČIAUSIAI I
išreikštas. <8kIrIU “!o

: gavai »Ametiię«s.latSJ W APSVIETOS. Aplieta
kuriame buvo įdėta atvirutė lyra yenkalingą gyvenime ne tik 

pakražiuta. spindiUČMUs atįWū* [poliams ir dokams, kurie ja sa* 
kaia b Oro kąspMJiu. Ivo afeeninĮ^m^praturtčjiinui ar-

M"1 i

T

yieno darbo būdami, juos
, , kim, nejučiomis lavinkim, kol 

širdis supras kas gerai iltikro y- 
ra.~ O Čia. reikia daugiau* artimo 

’ ineilės .rnd$Ų įtrikk prie* 
minti Kristaus—mūsų gerojo- dval 
šios tėvo žodžius: “Mylėk artimu 
tavo kaipo pats -save. ” Su tais 
godžiais Širdingai, pakartoms U 
suprastais pirmyn, prie apšvie? 
tos!,. • •

. SMARKUS VAIKŲ 
MIRTINGUMAS 
RETROGRADE.

RYQA, Latvija. — Sulig infor-

£ ■ -y: z-jB

T c u buvęs.

gas, užrašydami laikraščius klte nepamiršti pribūti parskirtu 

ir prirasinedami narius valdybos adresai. 
prie LDS. Pirm. D. Merkelis, 38 Houghton

Delei platesnių informa-[ prot; Eašt K« staniunas,
-t • • | 80 Houghton St.cijų kreipkitės prie į Fin. Rašt. Antanas Sedavičius, 

LDS. Centro Rastinės, 19 vmter street
366 Broaaivay, I gg Houghton st.

Boston 27, Mass. Maršalka Kazys Viiranauskas,
I 28 Houghton Street.

—.... —--------- | Valdyba.

Št

LAUKTUVIŲ EONDAS. 
Jau gal visiems LDS. na- T

tiaras, “Darbininko” ^ai- ATSnMKŽTE LAIŠKUS 
tytojams ir pneteliams žino- T
ma, kad 30 d. balandžio ke- Daukantas p.
Įiems mėnesiams važiuoja į J dius j.
Lietuvą Ęranas Gudas, | Žukauskas k.
“Darbininko^ redaktorius. Į Kalant’a

Lietuvoje jis aplankys į- Kasinskaits a.
vairias įstaigas ir matysis su Matulis a.
mums artimais asmenimis. Meškauskas j.

. . ,, ..t Į Versiackas M.
nmko No. 32 pa- Pateckas f.

kėliatrisumanymą įduoti re- Petraite k. .
daktoriui lauktuvių parvež- Ruminiute r.
ti fontanimų ir paprastų strauskas d.
plunksnų. Lietuvos rašė- stukas j.
jams, mokykloms ir .karei- szapiukas-K.
viams kaip tik to reikia. Ar- vmickasT6 V’
gi mes amerikiečiai neišga- vundon k. (2)‘
lėtume sudėti apie $000., | Tamuiionis p.
kad už tuos pinigus nuvežus I Samuievičius a.
virš minetij daiktų.

Kol kas ant to sumanymo 
atsišaukė labai mažai. Tie- [ jqnas ČIKAVIČIUS, iš Mei- 
sa, bedarbė. Bet mums kur hymų kaimo, Rudaminos par., 
kas lengviau išmesti doleri- bdvvarijos pavieto, Suvalkų gub., 
nė negu Lietuvos piliečiams Į ieško savo brolių Petro, Antano ir 
skatikas. Į Vinco Cikanavičių; (Petras gyve-

Tuos daiktus, kuriuos tu- Į no Brooklyne, N. Y.) arba savo 
rime mintyje vežti nepirks [ Pažįstamų. Jonas suvirsum šešis 
pigiau nė Europoje, nes mes[metus išbuvo vokiečių nelaisvėj, 
gauname eksporto kainomis |^dellam varge ir tik ką sugrįžo 
ir Lietuvoje kaip tik tu Lietuvon sužeista ir mg,s. Jam 
dniktn triiH-i ‘ reikalinga siokia-tokia, bet grei-
uaiKTų rruKSta. ha pagelba. Prašom atsiliepti ad-

Tad siųskite aukas l^k-[t,esU; jonas <xkąnavičius, kaime 
tuvių fondan po tiek po kiek Į Mikniškių, Rudaminos valse., Ma- 
isgalite ir kiekvieno vardas Liampoles apskričio, Lietuvoje, ar- 
bus užrekorduotas ir pa- [ba duoti žinių Lietuvos Atstovy- 
skelbtas ‘4 Darbininke ’ ’ prieš Į bei Washingtone (Lithuanian 
pat išvažiavimą ir pundą to | Legation, 703 15-th St., N, W.,
numerio įduosime nuvežti į |Washington, D. C.),” 
Lietuvą.

Siųsdami aukas visuomet 
pažymėkite, kad skiriate į 
Lauktuvių Fondą.

Čekį arba “money orderį.’ 
rašykite vardu, ir adresu: 

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.

“Dar

A

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
8 sykius $1.00. Prleteliams už 8 

.sykius $1.50.>

, i
i
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T. M. S. P.
.1 

EUROPA
Kas dvi aąvaitfe “O” Lrivrilį 

NEW YORK -HAMHBW| i 
Su*tąl* Į)

Cherbourg ir Soaithampton 
ORBITA ., Gegužio 21 A 
OROPESA . . Birželio 4d. 
ORDUNA .. Birželio 18d. ., 

l-os, 2-os Ir ttfoš klesos pagažlerlaių 
Trečlog klesos pasažlerlal pilnai ..
.' , ' ųtmiaritudų . . :

THE ROYAL MAIL 
STEAM PA0KET 00.

SANDERSON & SON, Agentai. _ : 
Bteamshlp & Tourlst Agency, " ‘ 

10 CONGRESS ST., BOSTON* MAS8 
Arba pas laivakorčių agentu

♦i J

Marijos iš Latvijos Raudonojo 
Kryžiaus, vaikų mirtinumas Pet
rograde per žifeMos mėnesius bu
vo smarįdis; Tūluose apekričiuo- 
se buvo dęvynios mirtys kožnam 
dešimtyje užginįįmų.

tašik’orb vaikas,
New, Yorfc. — Thomas 

H epburn 15 ’ metų amžiaus 
vaikas pasikorė. Jis mate 
judamuosiuose paveiksluose 
pasikariant, tai panašiai ir 
jis padarę. .

m Oro [vd afeeniiiianL'praturtėjiMui ar-
Rašo kad dėkuoja už mano gra- [b/i garbės pasiekimui naudojasi, 

žius rašinėlius, kurie r‘Darbiniu- [bet ji reikalihga kiekvienam žmo- 
ke” vistelpa, Įgui,’kuris-tik galiturėti ryt-die-

Jaučiu kad iŠ tikro jausmo ta[w tai yra, kuris mano toliaus 
Atvirutė man ’atsiųsta L? Ižo žo-įgyventi ir gerinta savo gyvenimą, 
džiai parašyti, bet kaž ko nejau-[ Kad apšvieta yra reikalingiau- 
ku, nes perdaug pagarba teikia- i siu kultūriniame gyvenime daly- 
ma man. I km tai parodo patsai gyvenimas, 1

Lietuvos darbo žmonių respub- pkaudi gyveninio- teisybė. Ir jei- 
likoj turi būti visi darbai atlie- gn kas ir sako kad nereikalinga 
kami iš širdingo jausmo, o ne iš [“vargšui žmogui” jokia apšvieta 
noro sau garbės įgyti ir dėkingu-J ir mokslas/ tai tokio žmogaus tik 
mo žodžių prisiklausyti. [reikia gailėtis kaipo aukos Tam-

Kaž ko nesmagu kad kas giria, [sos dievaičiui. Tokis žmogus, ži- 
— man to nereikia, aš jei ką da- įnoma, sako tai ką jis mano ir 
rau, tai Lietuvos tikrų vaikų nau-1 jaučia, bet jis negali tikrai ma
dai darau. Į nyti ir jausti, nes jo' dvasia dar

Vartydamas gautąją atvirutę [pirmųjų žmonių dvasios ypatybių 
matau kad siuntėjas tyčia pirko [nepagerino, tokio žmogaus protas 
gražesnę, kad įtikus. [kaipo pats aklas būdamas aklai ir

Nereikia pataikauti — jausmas [kalba.
turi būti suprastas be prisimeili- Tai.gi k peikti tokį me8
nunų ir perdidelių 'mandagumtp Leturime tiesę3> bet tnrime jMį 
Jaučiuos, giliai dėkingas tam amo- Įpa(jgtį- apšvietos svarbą, suprasti, 
grn, kuris mane Širdingais M- tarinle wti jam tu0 pavyZ(iau, 
dsiais užjautė, bet nenoriu kad r. jfe pascktUi ne3 j, mes> to. 
kas maną augščiau uz kutas ste. Mįlis t wtūme, jeigu neturg. 
tytų - ai Lietuvos “darbo žmoni, tflme iaavfa.
respublikos vaikas ir vienas jos Lį 
gynėjų. Skaudžiai nusideda žmonijos

Vargo Poetą. Į logikai tokis žmogus, kuris pats 
------ :------ :---------------------------------  pasiekęs augštesnio dvasios ir

APIE KNYGAS. PT0‘? ištobulinimo savo
_____  broliuose jau mato atsilikusius

Tiesa yra pasakyta apie kny- nuo? viso ko storžievius ir neno- 
gas daugelio žmonių, kurie paty- ri suprasti kad pats tokiu pat bū
rė kad jos ištikro yra brangus ti| galėjęs būti, jei ne tų “atsi- 
turtas. likėlių” pastangomis duota pro-

Žmonės, kuriems geras gyve- |ga« O progą lavintis jog visuo- 
nimas neliepia sielotis dėl pragy- met duoda tėvai ar šiaip geri žmo- 
venimo, kurie nežino maisto. ar nes, patys nesuprasdami tikrai 
pastogės baisaus klausimo, — to- dalyko svarbumo kartais, arba, 
kie žmonės knygose ieško pasi- jeigu ir suprasdami, tai tik norė- 
smaginimų, tokie žmonės skaito darni turėti mokytą sūnų ar duk- 
tik tokias knygas, kurios juos’ a- terį, kad jie uždirbtų sau ant ge- 
titraukia nuo paprastu minčių, resnio pragyvenimo arba net įgy- 
Tokios knygos, kurios tarnauja Įtą daugiaus pagarbos, 
turtuolių įnoriams negali būti | Todėl jie taip galvoja duodami 
naudingo darbo žmogui, ■ nes jam I progos vaikams mokytis, dėlto 
nėra laiko tuščiais, ne realiais | ka(i jaos taip gi tėvai išmokino, 
dalykais užsiiminėti. Darbo žmo- arba jie patys visai nemokyti, tai- 
nėms' didžiausiu klausimu yra I gį jr moksle tik mato geresnį į- 
pragyvenimo klausymas, tai-gi rankį medžiaginei gerovei atsiek- 
darbo žmogus ir poilsio valandoj ti.
skaitydamas knygą nori rasti joj žinoma, tokiam ųnedžiaginiam 
ko nors tokio, kas jo gyvenime mokslo ir apšvietos abelnai apkai- 
būtų sunaudota. Darbo žmogui [navimui duoda pamato sunkus e- 
daugiausia reikalingos paprastos lrpnominis stovis, žmonių nepri- 
praktiškos knygos. brendimas ir t. p. dalykai.

Taip-gi ir paprasti dailės raštai Užtaigi dabartinioji žmonijos 
darbininko .suvargintą sielą pa- karta turėtų pasirūpinti kad jau- 
guodžia, atitraukia jį nors valaii- šuoliai siekiantieji mokslo turėtų 
dėlei nuo sunkiųjų minčių ir rū- ne medžiaginius, bet dvasinius 
pesniij, kurie dažnai žmogų la- siekimus, arba patys jaunuoliai 
blausiai prikamuoja. [turi turėti karščiausio, nęužgęs-

Darbo žmonės turi kuodaugiau I tančio noro atsiekti mokslo kad 
pažinti pasaulį iš. knygų ir įvai-1 paskiaus jau galėtų^ kitus traūk- 
rių raštų, bet reikia visiems steng-1 u tamsos purvyno ir rodyti tik
tis kad ir progos darbininkų ap-1 rą kelią, 
sišvietimui būtų, kad būtų ir var- j , . j .
gingojo darbininko gyvenime to- ant savęs.supranta, kaip tai 
kiiS valandų, kad lmvg, skaity- sunku yra gyventi neapšviestam 
mas ištikro priduotų daug ger0) kmogni - kokia beviUė jį apgali, 

□••j. • • kaip kokis smūgis gyvenime j-io ne didinti 30 nuovargi. v . ® 0 ‘*----------- ------------

to žodžio prasmėj, bet vis tik su
lyginant turiu daug žinių, mano, 
protas blaivesnis už visiškai ne
mokyto — o ir tai kartais taip 
sunkus ir nykus gyvenimas pasi
rodo, kad nebežinai ką ir bedary
ti — o ką jaučia vargšas tam
sus darbininkas, kaip jis suklum
pa gyvenimo kelyj ir iš niekur pa
gelbos nesulaukia, o pats sau paą 
sigelbėti neįstengia dėl žinių sto
kos ?!

. Skaudu net pamanyti apie to
kį dalyką.

Užtaigi, kad gyvenime atsiek
ti laimės ir užsiganėdinimo — rei
kia visus apšviesti. - O apšviesti 
galima per ilgą, kantrų darbą — 
vienas, gavęs, augščiau pasilipti, 
duok meiliai pagelbos ranką ki
tam, ir jam pasilipti padėk, ir 
taip toliau?, kol beliks tik dideli 
užsispyrėliai.
. Tokiu būdu padaryti galima ir 
tvarką, kuri visus ‘ patenkinti?, 
nes žmogus žmogų suprastų tik
rai.

Taigi duokim.e pagelbos savo 
broliams ir sesutėms, kurie netu
ri jėgų aplietos trtsįekti — rikį- vaiiToms reikalams kas link De
lne t daridnĮnko sielį supraskime ^ariamento dafbo ir tikslas Varlio 
ją! Patys su kitais draugais prie čia Amėrike ir svetur.

gni, ’ kuria tik gali turėti ryt-die-

Vargo Ptfeta,
♦

TIKROS PAGELBOS 
PATARNAVIMAS.

, WXSHINGTON. — Miesto vir. 
šininkų interesas apsaugoti publi
ką parodyta prašymuose į Ameri
kos Raudonąjį Kryžių dėl litera
tūros apie Pirmos Pagelbos' bū
dus. Tarp neseniai prisiųstų pra
šymų dėl informacijos, vienas pri
siųstas iš Baltimorės polieistų ko- 
misijonieriaus, kuris prašo Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus prisiųs
ti pirmos pagelbos mokytoją mo
kinto departamento narius pirmos 
pagelbos patarnavimą.

TRPTAUTINĖ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 
KONFERENCIJA.

*

Penki nariaį atstovaus Ameri
kos Raudonąjį Kryžių dešimtoj 
tarptautinėj konferencijoj, kuri 
prasidės Kovo 30 d. Genevoj. Ke
turi iš tų narių iš Suv. Valstijų, 
Dr. Livingston Fararnd, Centra- 
io Komiteto pirmininkas, Dr. 

Albert Ross Hilb viee-pirminin- 
sas pošalmių veikimų, ir Eliot 
^¥adsworm ir Geo E. Seott ekze- 
kiityvio komiteto nariai. Robert 
Ė. Olds, viršininkas Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Europojet’ 
penktas ‘narys. Šis suisrinkimas, 
pirma Raudonojo Kryžiaus tarp
tautinė konferenciaj nuo sesiojs 
Washingtone 1912 metais.

GEROVĖS STOVIS 
RUMUNIJOJE.

Sulig išduotų Andėrikos Raudo
nojo Kryžiaus skaitlynių, 60,000 
vaikų, neturint vienų metų am
žiaus, kasmet miršta Rumunijo
je. Mirtinumas tarp vaikų nesu
laukiant penktų metų skaitliuoja 
50 nuoš. ir kaikuriuose apskri- 
čiuoes 87 nuoš. Devynios vaikų 
gerovės stotys įsteigta Rumunijo
je kaipo pirmas žingsnis sumažin
ti kūdikių mirtinumą.

PASPORTAI.

per
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prie sunkaus darbo ims skaityti 
knygas, tai jo jėgos dar labiau 
nusilpnės ir jis tik ramumą sau 
atims.

Reikia apšvietimo, bet dar la
biau reikia ir progą tam duoti — 
reikia darbininkams darbo sąly
gas kiek galima pagerinti, leisti 
jam daugiau gyventi ir dvasiniu 

. gyvenimu, o ne būti vien tik ma
šina. Ir visiems, visiems reikia 
stoti į darbą ir šviesti darbinin
kus, nes jie visus aprūpina, jei 
jų nebūtų, tai nieko nebūtų.

Vargo Poetą.

v

>

SH

S. S. PITTSBURU, PA. Ieškau Jono Bratkauskn. Seninus 
. ___ 1 Į gyveno Chiciigoje, o dabar nežinau kur.

Kovo 28 d. čia buvo pasipainiojęs I Turiu svarbią reikalų. Gavau laišką 
nezaležninkų tamsunns bainbjzas su Įtėvynes nuo brolio Bva.tkuusko, 
prakalbomis. Mat užuodė čia įvyku-l JONAS BRAZAS,
dus-skandalus, tai manė patrauksi372 ^rovG St., Jersey Oity, N. J. 
Žmones savo pusėn, žmonių tesuslrln-

Bot bamblzas, ,tol. ne-
m__ _______ _ ___ ____-

ko apie 150. Bot bamblzas, ,tol. ne- Ieškau sunij. Konstantino, VIikUsIo- 
. paprasto tamsumo mulkintojas. Jo vo ir Jono Kaųlavlčlų. I’raneau kad 

. į kalbos vienas žodis rusiškas, kitas, lon- [ tSvas mirč. Prašau duoti apie save 
f į klškns, trečias darkytas angliškas. I man žinių. TarvaŽluoklt pas mane ar* 
Į ’ Mintys talpai pakrlkuBios. Bet goraljiift nota gromntą atrašyklt: Apolionija

PIRMAS- SVEIKATOS 
CENTRAS RYTUOSE.

't....>

Pirmas Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Sveikatos Centras tapo 
įvestas Filipinuose laike ketur- 
šinitinčs sukaktuvės Magellano 
atradimo Filipinų. Vietines slau
gės, demonstravo kūdikių priežiū-, 
rą. Pulkai žmonių i šmiestelių ir 
apskričių,. kurią atvažiavo ’ į 
V fiestą* * interesavosi Sveikatos 
Centru. Šis parodymas bus per-

R

, Minty* taipgi paVlkmloa. Bet gėrab pfi nors gromaią airasyjm;; . - > - , ,' kad tokio klaidintojai teatsiranda. Į Katflavlėienė, Glrkančlų cod. į skyriO Ofišą ir tilps dalis

ų .
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UIVAKORTĖS j LIETUVĄ IR Iš LĖTUVOS, 
Parduodu, LAIVAKORTES įjjietuvą ant geriausių ir grei
čiausių laivų, už žemiausias kompanijų nustatytas kai
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. nn
LAIVAKORTES KAINA IKI EITKŪNŲ.... SI 114.fili 
Parūpinu pasportus keliaujantiems į Lietuvą. * 
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn: c 
I D MllfAI AIIClfA? 248 WEST FOURTH STREET, Ji Ui IYIIAALHUOAAOi SOUTH BOSTON 27, MASS.

U.S.MAI Iv
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LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ! H

Valstijos Departamentas 
1920 metus išdavė 164,354 paspor- 
tus Amerikos piliečiams. ' Skai
tant šias ypatas kaipo Suv. Val
stijų gyventojus tas reikštų, jog 
vienas amerikietis iš 638 keliavo 
užjurin pereitais metais.' Lygi
nant šį surašą su rekordais Depar
tamento San Franeiseo Pasportų 
Biuru randame, jog viena ypata 
iš kožno 160 gyvenančių aplink 
San Franeiseo Bay įdavė aplika
ciją dėl pasporto per tą patį lai
ką.

- Nuo rugpjūčio 3 d. 1918, kuo
met Valstijos Departamentas ati
tarė savo biurą San Franeiskoje, 
iki sausio 31 d. 1921 m. suvirs 10,- 
500 ypatų pagelbėta gaminti savo 
popieras, ir patarimai duoti 500 
atsitikimų kas met ir tiems, kurių 
aplikacijos duotos teismo rašti
ninkui kaiminiškai teritorijai, 
kaip tai O.regon, Coloradoj ir New 
Mexieo.

Apart tų kurie įdavė aplikaci
jas, suvirs 4,000 gavo kitoniškos 
pagelbos, k. t. pailginant paspor- 
tą ir įdedant ant pasportų kitas 
šalis.

San Franeiseo Biuras tapo au
torizuotas liepos mėn. 1920 reko
menduoti telegrafu išdavimą pas
portų San Franeiskoje kuomet 
biuras ten užganėdintas ukėsystei 
ir pertikrintas reikalingumo geei- 
ro išvažiavimo. Iki sausio 31 d. 
šis pasielgimas tapo vartotas 19 
atsitikimuose (96 iš tų biznieriai) 
kurie, jeigu sulaikyti, kęstų pit 
nigišką pragaištį.

Biuras laike nuo laiko reikalau
tus duoti pagelbės ir patarimų į-

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per K
G. J. BARTAŠIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. | 

KAPITALIZACIM $100,000. g
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandenintą Liniją į vi- £ 

sos pasaulio dalis; ne tik 1S NEW YORKO ir BOSTONO, bet ir iž g 
kitą Amerikos portą. £

Išmalnom ir siunčiam pinigus į VISAS DALIS PASAULIO pa- ‘ ffi 
gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu- g 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markią, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, £ 
KAUNE. . |

Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- S 
kius lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie- & 
tavoje. • s

Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančią į Lietuvą. = 
Kviečiame visus, lietuvius su reikalais kreiptis į artimiausi mu- g 

są ofisą per laišką arba ypatiškal: S
Centralis Ofisas; 498 Washington St., New York, N. Y. . s 

B Skyrius: 414 Broadway, Boston 27, Mass. s
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Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas 

ir uliacija
yra priežatįs devynes iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudonų 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris. "i.

• Siųstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulącija.

l

t
Silpni Nervai

reiškia silpną, paniurusią,- 
pavargusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir . veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo -gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatinė 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laime. 
Vyrai įr moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti, ner
vingi, baugštus, nelink

smus ir nCra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybes.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoją 
stiprius nuolatinius nervui, gerą sveikatą, 
raudonus Ir linksmą apsiejimą.

Skilvio Nedatekliąi 
nevirškinimas, 
dyspepsia, zaksBj- 
Imas, gasai vidu
riuose ir tarnu
ose, raugij ima*, . 
rūgštumas, nc- 
prllmnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimą*) skil
vio ligos ir pana
šų* nevirškinimo

Nuga-Tono turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduole žinoma 
dėl padarymo tirita 
raudono kraujo. NCra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnu, 
aenemlškų ąmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir .priduoda šiltą, 
gaivinanti kraują į
kiekvieną organą ir raumenį visamoAune* 
Nuga-Tonc. veikia ant kepeni} ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užk(etejimq.

Musų Absoliutiškas ■ 
Gvarantavimas

Nuga-Tonc kainuoja $1.00 Už bonką kurios 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 
bonkos-už $$.00. Vartokit Nuga-Ton*;pąc 
20 diįnų, Jeigu nebūsit užgatiOdintl gNisHrR— 
mOmis sugražinkit likusią ten kur pirkote: 
justi pinigai bus tuoj atmokStl. 
neturėsit tysi vieno cento nuostolio. 
imamo visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums Šiandien ir atgauklt sava 
sveikatą, špoką Ir, gyvumą. Nugą-Tone 

' parsiduoda kiekvienoje gerojo antiškoje 
tų padų iilygų ir gVaraiicijo}.

■■••PRISIŲSK1T ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN"——

iųs nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai' prašalinami vartojant šias geras 
gyduoles Nuga-Tone. Jos sutelkia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas Žmogus.
*M***l»lRti** 1

Natlonal Laboratory, L. JOJ, „ 837 S. Dearborn St., Chicogo. .
Ouodotini Tamstos t—Rasit šičia Įdėta $ už ką prisiusimu štampai* apmokitą*

Nuia«Tona. 4 ’
Var(iai|»»»fcSk?***»»S»S»»vSi>kUi»»SV»>*«*S>»»V*b*VS«*MVM*»'^**.*»M*H ,4*‘!M‘,*******’***fc*******'**********k'**Mt*‘M'^***^^-'*Kfc*k*fc'4,***-t'‘^**i**"‘^**fck*'fc**t'^(i***

ibeteikCCtePkii
>

4

4- • ' ».(<

t-

T

’i *

■< lt
l

, 4
f

/

T' " <■*

... ' . <» . ■

" ** - a. s•y i
L S '
•r’* ./ - I 

■. *S>. ;
' i

±i
.i f f

*



e

4

<

4

I

♦

CT*1

•1

Jį

i

5

I

T

i

Siųskite Sulig: Dienos Kurso 
Per “Darbininko” Pinigų 

■ Siuntimo Skyrių. 
^DaTbininko’^ ' _ ’

Įį/timo Skyrius už kiekvieną
*t -i « y-1 rt rnri-Mjl-v,!-*-* rt
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pinigų siun-

perlaidą duodą garantiją, 
įad pinigai nepražus. Siun- 
Siamas perlaidas per “Dar- 
bininko” Pinigų siuntimo 
skyrnj Lietuvoje daug grei
čiau galės išsimainyti negu 
kitų, nes yra gerai žinoma 
įstaiga Lietuvoje kaipo tei
singa ir plačiai veikianti, 
kurios perlaidas mes par
duodame.

Tad norėdamas parsiųsti 
pinigii į Lietuvą siųsk per 
•Darbininko” Pinigų Siun
timo skyrių.
•, • “Darbininkas,” 

a 366 Broadivay,
Boston 27, Mass.
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DARBININKAS
l*T

andieciai ja didžiuojasi, ją LDS. 1 KP;
brangina, gą gerbia. Kai jil SAVAITE^ KOMISIJOS JT MNEA VISIEMS 2M01WBtB S
ir adė j o lankytis po kitas 

lietuvių kolonijas, talji bus 
gerbiama ir branginama vi
sų Amerikos lietuviu.

KĄ GĄUS IŠ UŽDARYTO 
BANKO. * 

Depozitoriai Prudential 
Trust Oę. gailą apfe 66 duos. 
savo depozitų. Tas bankas 
buvo uždarytas rūgs. 10 d.

■ r

- PRANEŠIMAS. ■
Lietuvos* Vyčių 17. kuopa rengia 

vakarą 10 dieną Balandžio pobaž- 
nytinėj svetainėj ant Penktos gat
vės. Bus perstatomas veikalas 
“UŽKEIKTA MERGELE.” Tar- 
itiose dailiuos vietiniai solistai ii* 
taip-gi pasižadėjo padainuot gar
sus solistas Vincas Jankauskas 
“Real Estate” vedėjas. Kviečia
me visu satsilankyti. To vakaro 
visas pelnas skiriaams pusiau pa
rapijai ir vasariniai mokyklai. Sa
vo atsi,lankymu paremsite mūsų' 
jaunimą einantį lietuvių kalbos 
mokyklą.

Rengėjai.

J.

** ■ ■ 1

I atsiimkite laiškus
Ausįkaičhitė M.
AukštikalniutS O, 
Ausevičlus Jri 
Bužlnskas A.

* Bebrlųkė A. / 
Balčiūnas J. > 
Damas V. * 
.TokubauskasJ; 
DifertasA. 
Deringaltė -f. 
Gudaite M. • 
GudaVIčlutė J. 
Kairys J. 
Kąimitė O. 
Kairys A, 
Kazlukonis J. 
Petrauskas Mikas 
Liet Dukter Dr-ja 
Rimka A. 
Lukas P. 
Mockevičius A. 
Milnšns Geo. 
Motinaltlenė P. 
Mulevičius P. 
Maslllonls j. 
Meškauskas .T. • 
Paulalčiukė O. 
Petrutls A. 
Pocaltė A. 
StanluUutė M. 

‘StantuUutė J. 
Starolls K. 
Strašinskas Z. 
Šidlauskas K. 
šaukimas A. 
Samlulis S. 
Saldž. širdies' V. J. Dr-ja 
Saulaitė V. 
Sirvllionls P. 
Staslulls. L. ’
šv. Kazimiero R. K, Dr-ja 
Valnorius A. 
Vilalšls K. 
Verslauskiutė E. 
Urbonas J. 
Walker Anna ' 
Zokaitis P. 
Zupkausklenė M. ’ 
Žaloitė A. 
Zaromskis P. 
Žabui lonis D. 
žebri kas K.

_ : TeL So. Boatcn 2488

DR. J. C.IANŪŽIUS
(8BYM0UR)
Liiiyuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias Iv chroniškas IfcM 

vyrų, moterų ir valkų. Egzaml* 
nuoja kraujų, spjaudalus, Slapų* 

. mą ir tt. savo laboratorijoj. Ru- 
tėlkla patarimus laiškaisklturfy* 
venantlcms. Adresas :

366 Broadway, 
South Boston, Mass. 

{.Kambabio No. i.) 
(DDS. name, kamp.iE jr B’my)

NEPAPRASTASSU- 
SIRINKIMAS.

I *t-

įvyko balandžio 5 d. š. m. L. 
D,; S. name. J M susirin
kimą atėjo nors ne visi- ko
misijos įtariai, bet neinąžai 
svečių, kurie pasižadėjo lai
ke, spaudos savaitės darbuo
tis, Šiame susirinkime iš-; 
rinkta generalis vadas, ku
rio užduotis bus užsakyti ir 
išdalyti literatūrą ir *taip-gi 
išskirstyti į rajonus<ir vesti 
surašą už kiek ir kas par
duos literatūros ir kiek ir 
koldii užrašys laikraščių. 
Tuo generaliu vadu yra An
tanas Pagis. Taip-gi nutar
ta laike tos savaitės rengti 
vakarus su prakalbomis ir 
pamarginimais. Kadangi 
nedėldieniai užimti, tai nu
tarta kreiptis j tas kuopas, 
kad jos leistų rengiamuose 
vakaruose platinti katali
kišką- spaudą.

Nutarta laikyti nepapras
tą susirinkimą nedėlioj, ba
landžio 10 d. tjioj po sumai. 
Kviesti visus vietos ir apie- 
linkės veikėjus. Tas susi
rinkimas įvyks LDS. name. Į 

Narys.
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Mes Kviečiame Jumis >

PRADĖTI. SAVO TAUPYMU
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Jus atrasite, kad šitas bankas yra moderniškas, šią 
dieną bankas, pastovus ir stiprus, kuris yra’ pasirengęs 
patarnauti joms kiekviename reikale. •

Mūšų Taupymo Skyrius 
ant padėtą pinigą fjrtl 
moka nuošimčių - q

Musų Užrubežio Skyrius
Turi tiesioginius suąlnešimus su Lietuva per 

Dlrection der Disconto-GeselIschaft, Kaune; 
Lltausche Bank fuer Handel und- Iųdustrte, Kaune.

Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto, ir į Lietu
vą su didžiausiu pasisekimu. ,“7|

.*.1

BOSTON NATIONAL BANK.
161 Nanover Street, Boston, Mass.

Nhrys Eederalės Rezervos Systemos

1

/

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(VirSuj LietfPrek. B-vės ofiso) 

Galima Svbikalb&t Lietuviškai,

l

REGISTRUOTAS NOTABA0 

.LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIJN AUSKAS
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vietą:
15 Annapolis St., Dobchebteb. 

Columbla 9159-J.' NEPAPRASTA 
•VIEŠNIA. •

Pereitą savaitę rytinėse 
valstijose, kaip kometa pra- 
skrydo, žymiausioji Ameri- 

’ kos lietuvių solistė gerb. 
Stasė Greičienė 
land’o, Ohio. 
Rochesteryj,
Bostone ir Cambridge. Kas 

' jiik atsilankė į jos koncer
tus, tas pasakoja apie ne- 

. paprastus įspūdžius, neiš- 
’ dildomus iki gyvos galvos. 

Gerb. kun. kun. Virmauskis, 
. Lawrence’o klebonas sako, 

’ kad girdi jai Grand Operoj 
dainuoti, o ne bovytis šito
kiais koncertais. Bostone ir 
Cambridge’iuj. buvo paaiš- 

< kinta, kad ji vra
Gardino miesto.

-rXctiketa naujiena, 
jau gan ištautėjęs 
Gerb. dainininkes 
brolis buvo lenkų 
tas. Vienas sesuo

iš Cleve- 
Koncertavo 
Lawrence,

i
SUSTREIKAVO 

SPAUSTUVNINKAI. 
Bostono spaustuvių, išski

riant laikraščius, darbinin
kai sustreikavo. Jų skaičius 
yra arti 2.500. Sustreikavo 
dėlto, kad nenorėjo priimti 
numuštų algų.
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JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI.

Ketvergo ir pėtnvčios va
karais pobažnytinėje salėje 
5-th St. South Bostone bus 
rodomi labai įdomūs ir judo-* 
mieji paveikslai. Kviečia
me visus bostoniečius ir&a- 
pielinkės lietuvius ir lietu
vaitės skaitlingai atsilanky
ti. Pusė pelno skiriama vie
tos šv. Petro parapijai.

Ketverge pradžia 7:30, o 
pėtnyčioj 8:30.

Rengėjai.

kilus iš 
Tai buvo 

neš jai 
miestas, 

vienas 
nužudy- 
Gardine

yra gimnazijos mokytoja.
Kas tik girdėjo gerb. 

Greičienčs dainavimo, tas 
sako, kad kaip gyvas, nie
ko gražesnio nėra girdėjęs. 
Cambridge ’iuj buvo paaiš- 
kinta^ kad gerb. Greičienė 
ketina vykti Italijon ir pa
sitobulinus dainavime stoti 
į Grand Opera. Tai kaiku- 
rie vietoj norėjo daryti ko- 
lęktą, kad pagelbėti jai pa
siekti augščiausį dainavimo 
laipsnį. Žmonių užuojauta 
ir nusistebėjimas dar pasi
didino, kuomet išgirdo, jog 
gerb. solistė yra trijii vai- 

. kelių mamyte. Tūlų daini- 
. ninkių malonu klausyti, 

kaip lakštingalų, bet kaip 
lakštingalą matant, jos Čiul
bėjimas nepagrožėja, tai 
taip ir tūlas dainininkes ma
tant įspūdis nepasididina. 
Ne taip yra su gerb. Grei- 
eiene. Jos malonu klausyti 
kaip lakštingalos, o ją ma- 

. t ant dainuojant. įspūdis pa- 
sidvigubina. Dainuoja su 
nudavimu. Ji yra scenos 
karalaitė.

Pagalios reikia žodis tar- 
sti apie gerb. solistės vyrą 
Vincą Greičių. Jis yra ki
lęs iš Jurbarko parapijos. 
Baigė > muzikos . skyrių Val- 

~paariso universitete. Cle- 
velande tūlą laiką vargoni- 
ninkav.o. Dabar veda te
nykštį vyčių chorą, kurs 
rengia gražius koncertus. 
Jis koncertuose savo žmonai 

. akomjjaniuoja. Jis yra kom
pozitorius ir jo žmona dau
giausia jo komponuotas dai
nas dainuoja. . Jo kompozi
cijos smagios, lengvios. Lie
tuvių muzikos kompozicijoj 
Greičius yra antras Šimkus.

Ikšiol gerb. Greičienes 
dainavimu tik cleVelandie- 
eiai tesigrožejo.r ly cleve-

i* <
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ŠOKIAI.
Lietuviai Ex-Kareiviai rengia 

šokilis subatoj, gegužio 21 d. 1921. 
Geistina kad kitos draugijos ne
rengtų ant tos dienos.

Draugystė šv. Kazimiero R. K. 
kviečia visus narius į bertaininį 
susirinkimą. Pageidaujama, kad 
visi draugystės nariai atsilankyti] 
ant šio susirinkmo kuriame mes 
labai daug dalyki} turime apkal
bėti, 
nas
nors po vieną naują narį prirašy
mui 
rinkimas bus 10 d. balandžio 1921 
m. 1 vai. po pietų bažnytinėj sve
tainėj ant 5 gatvės, So. Boston’e.

Prot. Rast. V. J. Jakštas-

Yra pageidaujama kad kož- 
narys ateidamas atsivesti}

prie šios draugystės. Susi-

EXTRA!
Svarbus Pranešimas “PER- 
KUN O ’ ’ Prenumeratoriams, 
Agentams, Bendradarbiams 

.ir Prieteliams.
Šiuomi pranešam1 visiems 

“Perkūno” skaitytojams, a- 
gentams, bendradarbiams ir 
prieteliams, kad su pavasa
riu ir “Perkūnas” pradės 
vėl trankytis po lietuviškas 
kolionijas. Kad. “Perkū
nas” pasiektų visus tuos, 
kurie apmokėjo už “Perkū
no” kelionę, siųskite savo 
antrašų. Kitaip ‘ ‘ Perkūno ’ ’ 
nesulauksite.

Nuo 1 d. gegužės “Per
kūnas” išeis reguleriai kas 
mėnuo žymiai pagerintas 
turiniu ir išvaizda.

“Perkūnų” redaguos vie-. 
nas iš žymiausių lietuvių 
veikėjų, kuris pataikys kal
tuosius mandagiai patran
kyti.

“Perkūno” administraci
ją ves gabus binzierius. 
Taip kad “Perkūno” sosti
nė nuo dabar visai naujai 
perorganizuota ir užtikri- 
nam, kad visus patenkins.

Kviečiame visus juokda
riui rasėj uą į talką.

Visais 
lais 
su:

“Perkūno” reika- 
kreipkitės nauju adre-

%

f

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo

dį už kiekvieną sykį.

16 Metų South Bostone 1

D R. H. S. STONI
Akiu Specialistas 

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

Pilone—Kensington 5316 
* Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. AlleghenY Am 
PHILADELPHIA, PA.

DR, E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

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

f

TĖMYKITE KAM 
REIKIA.

Repeticijos “Užkeiktos 
Mergelės ” ir- “ Rytų Pilies ’ ’ 
bus ketvergo vakare Vyčių 
kambariuose. “Užkeiktos 
Mergelės” nuo 6:30 vai., 

Į “Rytų Pilies” nuo 7:40 vai. 
Kam reikia laiku ateikite.

“Perkūnas,”
366 Broadivay,

Boston 27, Mass.

«

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

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

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

PROT. RAŠT. — K. Lutais,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

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

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

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

nedėldlenl 2-ą vaL po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

KURSUI NUPUOLUS ■
Tai goriausia proga daug H 

aakslnų į Lietuvą nusiųsti. M 
Greitame nusiuntimo pinigą ■ 
nieks su manim negal lenkty- M 
nluotl; vlMema pinigą siuntė- ■ 
jams pristatau kvitas su para- ■ 
.šals prlėmėėą pinigą. ■ ■■ 

Laivakorčių agentūra į Lia* I 
poją, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą. 
Padarymas lietuvišką doku- 

• mentų.
Pinigus siųskite per pašto1 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et. štampą ir visados 
adresuokite:

Aš, JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, prašau 
savo draugų nepamiršt kad ąš. vis esu pas

S. H. HARRISON GOMPANY
666—672 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS 

Mūsų.ipauji Pavasariniai Siūtai ir Žiuponai dėl Vyrų.
ir Jaunų Jyrų jau gatavi ir mes turime didžiąųsį raukiu 
ką kada tupėjome 'savo istorijoj.

Mūsų DRAPANOS dėl styliaus ir kokybės 
yra nesulyginamos ir virš kompeticijos.

SU UADDICHN PH 662—672 Washington St., 
1 H> nAnnISuN uUij boston, mass.

PARSIDUODA 
EORNICIAI 

dėl penkių ruimų labai pigiai. Prie
žastis: išvažiuojam į Lietuvą. Atsi
šaukite: M. EČYS, 183 H St., South 
Boston.

ANT PARDAVIMO 
(Sutvarkyti Palikimą,)

Aštuonių šeimynų mūrinis namas, 
kuris randasi 524 BROADVVAY, .South 
Boston. Atsišaukite: FRANK E. 
DRAW, 811 Old South Bldg., Boston.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Lig^b 

Pbiskebia Akinius.
Valandos: 1—8 ijr 7—8 P. M, 

17 Milibury Street, 
WOR£ESTER, MASS.

KAS NAUDOJA PAIN-EKPELLERĮ? ’

Darbininkas naudoja, palengvinimui 
6kaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus jį 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expelleri, nuo pečių skaudėjinio, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną. ,

Angliakasys naudoja Pain-Expelleri 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili
nto ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas. .

Visi naudoja Pain-Expellerį.

PARSIDUODA
AUZA, STORAS Ir FURNIČIS. Sa

vininkas nori išvažiuoti į Lietuvą ir 
parduos viską pigiai. Galima pama
tyti by kada, atsišaukiant pas savinin
ką: J. LINGVINAS, 465 E. Eighth St., 
So.- Boston, Mass.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

KRAUTUVE.
Jeigu reikia gerų vaisių ir daržo

vių, visuomet kreipkitės pas mane.
JUOZAS IKASALA, *

41 Arthųr St., Montello, Mass.

Tel. So. Boston 828.
Iaetuvys Dantistas 

DR. M. V. OASREB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425Bsoadway, So. Boston, Mass.

Ofiso Valandas:
Nuo 10 iki 12:30 ryte Ir 

____” 1:80-6 ir 6:36—9 P. lf.

PALIKIMAS ant PARDAVIMO.
Visas arba po dalį. 3-ji namai da

bar tušti. Du lotu žemės. * Atsišauki
te: 267 D St., So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. B08T0N, MASS.

t

DY KAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK FER ATEINANČIAS 7 DIENAS 

PATARIMAS IR EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

PRMOS KLESOS

DANTISTAS 
DR. W. T. EILLY 

 

Dantys ištraukiami 1Ą pripildo 
mi visai be skausmo, geriau
siais prietaisais, su nąAiju 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.

i

Bell fchone Dlckinotn 3995 M.

Dr. Ignotas Stankūs
1210 S. Broad St., Pbihddphia, Fa.

- Lietuvis Daktaras ir Cldnirgas. ■ 
Ofiao Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pieta ’ 
Vakarais, Ketverge nuo 0 iki 9 P. M, 

NadeŲsmia iki 4 po piltu. •

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

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

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
63 Telėgraph St., Boston 27, Mass. | 

FIN. RAŠT. — Juozas Juška,
Merycliff Acadomy I
Arllnghton Helgths, Mass. Į

I2D. — Leonas švagždls, Į
75 SHver St, So. Boston, Mass. I 

IŽDO GLOBŠJĄI — J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Boston, Mass. ir 

Antanas Kmltas,
• 284 5th St, So. Bostoų, Mass. 

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

Draugijos antrašas reikale: - I
866 Broadivay, So. Boston, Mass. I 

Draugystės susirinkimai laikomi kas I 
antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. Į 
Boston, 'Mass. __ Į
D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 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 Mociejunas,

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

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

140- iv. 6th St, ‘So, Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

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

elnius susirinkimus kas pirmą nedėl-| 
dieni kiekvieno mėnesiu po No. 694 Į 
Wa8htngton St, Boston, Maes. 6-tą vj 
vakar* Ateidami drauge U naujų na
rtą su savim atttmklt pria musą dr* j 
ta* mtmOr *

[DR.PAULJ.JAKMAUH
(Jakimavičius)

509 KAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

ATEIKITE ŠIANDIENA
Aš noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitų į mano ofisą 
Šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbejau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Ką aS pridariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbsti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna' spe
cialų atydą. Per šią savaitę aš už savo 
darbą parokuoslu tik maži mokesti i- ; 
dant kiekvienas turėtų progą gauti ge
rą gydymą nebrangiai.

TeL So. Boston 279
PR. JOHN MacDOffliELL, M. D* 
Galima tneikalbSH <r Ketuvilfcoi 
Omao Valandos:

Rytais Ik 9 vai
Po pietų 1 iki 8 vai.

Vakarais nuo 6 11d 9
536 Broadway, S* Boston

saldžiausios širdies v. jezaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

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

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

301K B’way, Boston 27, Mass.
PROT. RAŠT. — Vincas ValkšnoHus, 

178 Bolton St., Boston 27, Mass. 
FĮN. RAŠT. — Prabas Sinkevičius, 

132 Ęowen St., Boston 27, Mass. 
KASIERIUS — Jurgi® Kanevičius, 

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

.405 E. 7-th St., Boston 27, Mass.
■SuBlrlnklmal laikomi kas pirmą ne- 

dėldlenl kiekvieno mėnesio 8 vai, po 
pietų iv. Petro Bažnytinėj salėj, 
Boston, Malk. ’>

4

Dėl Geresniu 
PASEKMIŲ *^8 

Tarpe A m e r ik orių 
GARSINKITfiS 

1N0UIRER 
OFISAS 

■ 4 GATĖS STREET
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58 Hndsoh AvA. Brookls

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