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Kova Prieš Girtą 
Biznį.

AŠTRIAU VEIKS PRIEŠ 
SLAPTĄ BIZNĮ.

Neto York. — New Yorko 
valstijos gubernatorius Mil- 
ler ir New Yorko miesto ma
joras išleido proklemacijas 
reikale aštresnės kovos prieš 
slaptą svaigalų pardavinėji
mą. New Yorko mieste yra 
•11.000 policistą paskirtų 
gaudyti slaptus svaigalų 
pardavinėtojus^

KALTINA PROHIBICI- 
JOS AGENTĄ.

Jersey C it y, N. J. — Da- 
niel J. Ryan suareštuotas. 

AL&dnivo -p^iibid,įx^Agen- 
tas ir kaltinamas, kad Bos
tone jis ėmęs kyšius.

NE VISKAS PREZI
DENTUI VALIA.

»• a
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«?■

f

ELTOS ŽINIOS.

KAUNAS, 11.23. Vidaus Rei
kalų Ministerijos Sanitarijos sky
rius praneša kad skleidžiamos už
sieny ir Lietuvoj žinios dėl dide
lio choleros prasiplatinimo Lietu
voj netikros. Choleros susirgimai 
išnyksta. Nuo vasario 17 d. ne
buvo nei vieno susirgimo.

KAUNAS', III. - 1. . Atvažiavo 
iš Kristianijos Norvegijos pramo
nės ir prekybos ministerijos gene
ralinis sekretoris S. Johannsesen 
ir iš Norvegų miesto Stavangero 
Thor Egeland tikslu užmegsti 
prekybos ryšius su Lietuvos vy
riausybe.

* /

“VILNIAUS” pranešimu, Vil-

tu su drąsiais Tėvynės gynėjais. 
.Jie gailisi tik, kad susidėjusios 
aplinkybės neleidžia jiems sugrįž
ti Lietuvon dalyvauti ten kaip 
kas gali, bendroj kovoj su neap
kenčiamu priešininku.

Lai nebūna mūsų širdyse nusi
minimo! Lai nenuilsta mūsų pa
jėgos! Lai gyvuoja šventa kova 
su užpuolikais.

Laišką pasirašyti įgaliotas
Zigmas Tolišius-Stasiulevičius.

KAUNAS, III. 2. Vakar pa
sibaigė Ūkininkų Sąjungos suva
žiavimas. Į naują Sąjungos Val
dybą tarp kitų išrinkti Steigiamo
jo Seimo atstovai Jonas Vailokai
tis, kun. J. Vailokaitis, d-ras 
Draugelis, . d-ras Vaitiekūnas,

Bucerna. -L Buvusis Aus
tro-Vengrijos valdovas ne
turi vietos. Jis sulaužė duo
tą Šveicarijai žodį, bandė 
atgauti sostą. Bet nepavy
ko ir turėjo smukti į Šveica- 

Šveic arijos valdžia
pranešė jam, jog tegali jos 
žemėj liktis tik trumpą lai
ką. Bandyt ieškoti prieg
laudos Ispanijoj.

riją.

kredito, prekybos, 
pajanuj 

sumany-

Vilniaus

£

Organai Amerikos Lietuvią 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkiį Są-gos

“D A R BIN Į N K A -
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UTARNINKAIS, KETVERGAIS IB
. SUBATOMIS.

UŽrubeŽyj metama ..........,..?5.00
Bostone ir apylinkėj metams ....?5,00 .
Metams .ę4.ŪQ

“DARBININKAS’"
366 Broądway, Boston 27, Maai.

Tęl. South Boston 620.
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niuje -lenkų kalbus ktmusHmažttF -Kaupa^-kūm Šnnilkštysy -Baleasr

DARBININKU REIKALAI
KIEK BEDARBIŲ

ANGLIJOJ.

London. — Darbo minis
terija paskelbė, jog bedar
bių esą 1.143.000. Jų skai
čius vis didinasi. Gi dabar 
arti Į.200.000 angliakasių 
Sustreikavo.

BERLINO KOTELIAI 
BOIKOTUOS.

Berlin. — Vokietijos sos
tinės hotelią savininkai 
riasi nevartoti alijantų 
nų ir cigarų už grobimą 
kiečių žemes.

ta- 
vy- 
vo-

ANGLIJA GAJA TAPTI 
‘ ANTRA RUSIJA. .

Washington. — Pereitą 
panedėlį prez. Harding fo
tografavosi su būriu moterų. 
Fotografas pasakė, kad da
lis moterų turi sėsti. Prez. 
Harding sako: “Jei nebūč 
prezidentas tai pats mielai 
ąnt žolės sėsčiau, bet radau, 
kad šalies galva negali vis
ko daryti, kas jam patin- 

• ka.”

PERĖJO CIGARETŲ 
BILIUS.

Bes Moines, Ia. — Iowos 
senatas perleido bilią, • ku
riuo leidžiama rūkyti siga- 
retus asmenims 21 ir aug- 
ščiau metų amžiaus.

VAGILIAI GAVO 
$500.000.

.Chicago. — Policija rado 
pašto maišą, kur buvę siun
tiniai ir registruoti laiškai. 
Spėjama, kad vagilių gro
bis galėjo būt arti $500.000.

SIŲSKITE PINIGUS 
! LIETUVA-

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

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-

4

. NUMUŠĖ ALGAS.
Gary, Ind. — Apie vidurį 

šio mėnesio plieno korpora
cijos liejyklose bus įvesta 8 
valandų darbo diena ir algos 
bus nukirstos ant 20 nuoš'. 
Jei kompanija norės varyti 
darbus, kaip ikšiol, tai įve
dus 8 vai. darbo dieną, turės 
priimti 10.000 naujų darbi
ninkų.

PASTATE NAMUS Į 10 
VALANDŲ.

London. — Pirmoji kon
ferencija dėl angliakasių 
streiko pasibaigė be pasek
mių. Kuomet angliakasių, 
kompanijų ir valdžios atsto
vai susirinko, tai kompani
jų atstovai pirm visko parei
kalavo, kad pompos veiktų, 
kad nebūtų užlietos kasyk
los. Angliakasių atstovai 
nepritarė tam ir pasakė, Wd‘ 
gėrybių naikinimas esąs dar
bininkų-įrankis dabartinėse 
derybose.

Laike pasikalbėjimų prė- 
mieras Lloyd George pasa
kė : .

“Ne tamė bėda, ■■ kad ka
syklos Užliejamos, bet bėda, 
kad dabar visos pramones- 
užliejamos ir visos šalies pa-

• 9 O i

.. Chicago. — 30 darbininkų 
pastatė -medinius namus su 
5 kambariais į 10. valandų. 
Tuo pat laiku įvesta ir elek
tra ir dūdos ir tt. Tik eik 
ir gyvenk.NUMAŽĮS ALGAS 

JŪREIVIAMS.

. 15. Amato, 
pramonės bendrų 
mokesnio įstatymo 
mas (I skaitymas).

VILNIUS, 111. 3.
administracija persekioja lietuvių 
spaudą. Lietuvių krypsnio laik- 
rastis Vilenskij Kurjer’ nu- 
baustas 50,000 lenkų markių .

Vilniaus gudų ir žydų visuome
nė labai patenkinta Lietuvos sei
mo narių apsilankymu. Lenkai 
taip pat labai susidomėję.

Vilniuj lenkai neišbraukia iš 
registravimo knygų mirusių savo 
tautiečių. Plebiscito priemonės 
perankstybos.

Paleisti iš Vilniaus kalėjimo 
Railytė ir Aleknavičius.

KAUNAS, III'. 3. Klaipėdos 
krašto gen. Odrv sutinka, kad 
Lietuvos -traukiniai vaikščioja 
laisvai iki Klaipėdos per Bajorus.

Oficialiniu pranešimu, vasario 
13 d. susisiekimas ■ buvo įvykęs* 
prancūzų nepasiklausus, tik susi
tarus krašto valdžiai su Lietuvos 
Susisiekimo Ministerija.

KAUNAS, III. 3. “Blaivybės 
Draugija” vėl atbunda. Įregis-, 
truota nauji “Blaiv. Draug.” sky
riai KREKENAVOJE, kur yra 40 
narių (Pirmininkas kunigas Kaz
lauskas. ir sekretoris Rutkaus
kas), GADUNAVOJE su 100 na
rių (pirmininkauja kunigas Ra- 
gažinskas ir sekretoriauja Juške
vičienė), VIEŠVĖNUOSE su 70 
70 narių (Pirmininkas Jonas Vil
kas, sekr. kunigas Umbrasas).

TALINAS, III. 3. Estų te- 
legramij agentūra “Eta” praneša 
kad Estija pripažino Lietuvą de 
jure.

KOPENHAGA, III. 3. Mūsų 
tam tikro korespondento praneši
mu, Danuose galutinai susiorga
nizavo komitetas Lietuvai šelpti, 
kuriame dalyvauja žymių danų, 
kaip Danų Mokslo Draugijos Pir
mininkas Wilhelm Taemsen, ku
ris yra komiteto pirmininkas, Ka
raliaus Ūkio Instituto Direktoris 
prof. H. O. G. Ellinger, Komiteto 
Vice-Pirmininkas,. Banko Direkto
ris Chr. Fabricius, Koiųitėto iždi
ninkas, Advokatas Egholm, Ko
miteto sekreforis ir visa eilė kitų 
danų mokslininkų, pramonininkų, 
rašytojų. Paskutiniu metu nau
jai įstojo į komitetą žymių pramo
nininkų. Komitetas įdėjo 9 Ko
penhagos žymesniuose laikra
ščiuose atsišaukimą “Gelbėk Lie- 
tuvąlU, kuriame, pabrėžę^ kad 
Lietuvoje vatgas nei ^ieį noma-

i.
grindai gmujami. Ir Jei 
tas iįgiatt-tęsisj tai 
nieko daugiau neliks, kas y- 
ra likę Rusijoj.”

Kaip valdžia susirūpinus 
ir kaip mano pasielgti, tai 
paaiški iš to, kad kariuome
ne atšaukiama iš Egipto ir 
iš Maltos. Ketinama at- . 
šaukti dalį kariuomenės it, . 
Airijos. Bile valanda gali 
iškilti naminis karas.

Anglijos parlamente už- * 
viešpataVo toks intemptas 
ūpas, koks buvo tik per di
džiuosius krizius laike di
džio j o karo.

Geležinkelių darbininką 
organizacijos pašaukė į kon
ferenciją transporto darbi
ninką atstovus svarstyti, 
kaip geriausia parėmus ang
liakasius. •-* . .

Jei šitie darbininkai nu
tarti]. paremti angliakasius k - 
streiku, tai streikininką 
skaičius būtą ^rt i 5.000.000 
ir tuomet visa šalis būtą su- 
paraližuota.

Bal. 7 d. vakare Lloyd 
Georgė parlamente paskel
bė, jog būsianti dar viepia 
konferenciją ir tai bus pas
kutinė. J ei šita konferenci
ja nepavyks, tai jau gal na- - 
minis karaą prasidės.

Tuo tarpu riaušės apie ka
syklas didinasi. Streikinin
kai neleidžia pompomis 
veikti ir kasyklos užlieja* 
mos. V aidžia pienuoja siųs-> 
ti kariuomenę, kad apstoti* 
pompas ir neleisti užlieti; 
kasyklas.

. sx£R A NUŪZ AI - .
NUODIJASI 

KOKAINU.
Washington. — Konfe

rencijoj laivų savininkų at
stovų ir valdiško laivų.ko
miteto nutarta numažinti al
gas jūreiviams nuo gegužio 
1 d. Tas palies 60.000 jūrei
vių. Tas paliečia laivus tik 
pakrančiais plaukiojančius, 
o neinima transatlantiškų 
laivų.
i

kas telanko. Vedėjai skundžiasi, 
kad pirmą žiemą dar prie vokie
čių nors taip buvę — salėse klau
sytojai negalėję sutilpti. Šįmet, 
nežiūrint į tai, kad daugelis žy
mių valdininkų, nemokančių ge
rai lenkų kalbos, priversti pasi
traukti nuo vietų vis tik kursuos 
klausytojų mažai.

“STRAŽ LITAVY” pranešimu, 
vasario 21 d. įvykęs Vilniuj žy
dų atstoviĮ pasitariams su Le.nkij 
socialistinės partijos ir detnokra- 
tų atstovais* tikslu sudaryti gerus 
žydų ir lenkų gyventojų santy
kius. Nutarę įkurti Vilniuj drau
giją, kuri rūpintųsi atskirų tau
tų gyventojus suartinti ir suma
žinti antagonizmą. Tuo tikslu bū
sią daromos paskaitos, referatai, 
pasitarimai ir tt.

Šiame pasitarime gudų ir lie
tuvių nebuvo, kitam kartui kvies
ta ir juos.

Pirmame pasitarime dalyvavę 
V. Abrahovič, C. Jankuvski, L. 
Chominski, adv. Krzynovski, dr. 
Szabat, dr. Vygodski, dr. Globus; 
Pludermacher, adv. Gordon ir ki
ti.
" KAUNAS, Iii. 1. Lietuvos 
Atstovybė Maskvoje atsiuntė 
mums šį, jos gautą iš Odesos lie
tuvių kolonijos laišką:

Nuo pat/pradžios lenkų begė
diško Lietuvos užpuolimo Odesos 
lietuvių kolonija didžiausiu do
mėsiu seka, kas dedasi Tėvynėje. 
Kiekvienh,: nors ir trumpiausia, 
rusų laikraščių suteikta žinutė y- 
ra godžiai skaitoma ir svarstoma. 
Visi. atsitikimai Lietuvoj randa 
gilų atbalsį mūsų širdyse.

Odesos lietuviai baisiai pasipik
tinę veidmaininga lenkų6 politika, 
būtinai norinčių nusmaugti laisvą 
Lietuvos gyvenimą ir užgrobti 
mūsų žemę. Odesiečiai tvirtai ti
ki, jog tie lenkų norai neišsipil
dys. Jie neabejoja, jog avantiū
ristas Želigovskis,? vėliau ar ank
ščiau, susifeuks tokio pat galo, 
kaip ir jo pirmtakūnas Bermon- 
tas-Avalovas.. Šiaip ar taip, dvar
poniai ir ba’joriri mūsų krašte ne- 

’ viešpataus. Odesos lietuviai pa- 
• reiškia, jog šioj kovoj dėl Lietu

vos laisvės ir Šviesios ateities jie 
visa savo^širdžia ir jausmais kar-

Mikšys ir kiti.

KAUNAS, III. 2. Steigiamo
jo Seimo 68-to Posėdžio 1921«m. 
kovo 3 d. 9| vai. rytą darbų tvar
ka:

1. Užsienių Reikalų Ministeri
jos etatų sumanymas (1 skai
tymas).

2. Priverstinas Valstybinio tro
besių nuo ugnies apdraudimo 
įstatymo^ sumanymas (III 
skaitymas).

$. Algos nustatymo kovai su 
galvijų maru stoties direkto
riui įstatymo sumanymas (1 
skaitymas).

4. Algos nustatymas Susisieki
mo Ministerijos valdininkams 
ir tarnautojams įstatymo su
manymas (I skaitymas).

5. Algti nustatymo centralinių 
ir vietos įstaigų valdininkams 
įstatymo papildymo ir pakei
timo sumanymas (I skaity
mas).

6. Algų nustatymo centralinių 
ir vietos įstaigų tarnautojams 
įstatymo papildymo sumany
mas (I skaitymas).
Nuo įvežamų į Kauno miestą 
geležinkeliais ir vandens ke
liais krovinių miesto! naudai 
rinkliavos įstatymo sumany
mas (I skaitymas).
Įstatymo apie pridedamąjį 
valstybinį mokesnį nuo pre
kybos ir pramonės įstaigų pa
pildymo sumanymas (I skai
tymas) .

9. Algų nustatymo Centro ir 
vietos įstaigų valdininkams į-- 
statymo papildymo sumany
mas (I skaitymas).

-10. Apskričių sienų ir jų eentrų 
įstatymo papildymas panaiki
nimo sumanymas (III skaity-

■ mas).
11.. Steigiamojo Seimo narių at

sisakymo ir naujų įstojimo 
taisyklių sumanymas (III 
skaitymas).

12. Valstybės Kontrolės etatų 
sumanymas (I skaitymas).

13. Servetutų likvidavimo įsta
tymo sumanymas (I skaity
mas).

14. Butų ^mokesnio savivaldybių 
naudai įstatymo sumanymas

(II skaitymas)*

Paryžius,—Franci jos sos
tinės policija sako, kad. da
bar kokaino naudojama 100 
sykių daugiau, ' negu prieš 
karą; Tie nuodai prasipla
tino, jau .po įvairius luomus.

7.

8.

žesnis, negu kituose nuo karo 
nukentėjusiuose, danų šelpiamuo
se kraštuose,, kviečia savo tautie
čius suteikti aukų ir Lietuvos 
Raudonaajm Kryžiui.

KLAIPĖDA, III. 3. Klaipė
dos miesto lietuvių susivienijimo 
draugija vasario 16 d. atsiuntė 
Lietuvos Karo Atstovui Klaipėdo
je kapitonui Dymšąi šį pasveiki
nimą:

“Klaipėdos miesto lietuvių su- 
sivieniijmas sveikina garbingus 
mūsų Lietuvos Tėvynės veikėjus, 
sulaukus trijų metų Lietuvos -ne- 
priklausomybės sukaktuvių.

Jausdami bendrai visus jos li
kimo džiaugsmus bei vargus, lin
kime laimingos ateities bei malo
ningo Dievo palaiminimo.

Nuoširdžiai prašom šį mūsų lin
kėjimą pranešti Lietuvos Val- 
džai.”

KAUNAS, IH. 3. Mūsų 'už
sienių reikalų ministerija gavo iš 
mūsų atstovo Taline telegramą.

SUDEGĖ STOTIS.
Woodsville, N. H. — VL 

siškai sudegė geležinkelio 
stotis. Nuostolių už $23.000. 
Keturi žmonės turėjo šokti 
iš antrųjų lubų," nes nesuspė
jo nubėgti trepais, kol lieps
na neišbujojo.

UGNIAKALNIS 
VEIKIA.

Neapolis, Italija. — Iš 
Vezuvijaus, garsaus ugnia- 
kalnio ėmė veržtis liepsna ir 
dūmai. Girdisi dundėjimai. 
Lava ir-gi veržiasi. Per pa
staruosius 15 metų nebuvo 
tokio didelio veikmo, kaip 
dabar. j,®

REZIGNAVO.
Budapeštas. — Vengrijos 

ministerių kabinetas rezig
navo. . *

KAIP IEŠKO
PAGYVENIMŲ.

kurioje oficialinai praneša Estijoj Pittsburg. — Čia taip pa-
pripažinimą Lietuvos de jure.

Pripažinimo turinys:
“Tamsta Muiistei’i: Aš turiu 

garbę Tamstai pranešti, kad Es
tų Respublikos vyriausybė Vado
vaudamasi noru sustiprinti drau
gingus ryšius, kurie visuomet bu
vo tarp mūsų dviejų tautų, nu
sprendė pripažinti Lietuvą, kaip 
nepriklausomą valstybę de jure. 
Gyvai džiaugiuosi, galėdamas 
pranešti šį draugingą Estų res
publikos vyriausybes nusprendi 
mą. Aš skubiu pridėti mano nuo
širdžius linkėjimus Lietuvos gero
vei. Pasinaudodamas proga reiš
kiu .Tamstai, Ministeri, mano pa
garbos Žodžius.

f ' • ' ..

gyvenimų pristigo, kad žmo
nės nuolatai.eina pas grabo- 
rius ir teiraujas ar mirimu 
kokioj nors vietoj neištuš- 
tins pagyvenimo. • ' -5

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ANGLIJOS ŽIAURU- ' 
• MUS AIRIJOJ.

. t '

London. — Septyni angli
koniškos Bažnyčios .vyskū- 
pai ir galvos kitų protestan
tiškų bažnyčių pasiryš pro
testą prieš Anglijos žiauru
mus Airijoj. Sako, kad val
džia šitokiu, pasielgimu ne
gali įvykinti taikos, tvurkos 
ir susitarimo. ,

SUSINĖSIMAS LAIŠ
KAIS TARP RUSIJOS 

IR ANGLIJOS.

‘ WaMngton,-^Tarp Ang
lijos ir Rusijos prasidėjo 
laišką siuntinėjimas. Tas 
buvo nutarta daryti pri
imant * pirklybinę sutartį. 
Telegramą siuntimas ir-gi 
prasidėjo, bet eis SU siun
tėjo rizika. 0 •.
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Su-

CAMBRIDGE, MASS.

j. 2.

CLEVELAND, OHIO.

Rengimo Komisija.

NORVOOD, MASS.

t

1

Tad kviečiame visus vietos ir apie- 
linkės lietuvius ir lietuvaites: koskait- 
Ilnglausla ateiti.

širdingai kiečiu vardan Lietuvos na- 
alrius nuo ka-1 Slal<?Iy

doleriu tik'per 20
.metu
5

vien Pennsylvauljos lietuviai.’
AP.

1 DSRBININKSS '

visur pasipylė ------- !------:—
Kožuain anglų | NEWARK, N. J. •

TAPKITE PILIEČIAIS.
••

Keliai į Lietuvą šenai at- 
ii sbttth BoBtcfa*o irtifnktori, [dari ir manantieji Lietuvo- 

JJ: šutomu. Leidžia Ak. [ję sau gyvenimą užvesta be 
[atidėliojimu privalo grįžti į 

_________________-____ ~ Lietuvą. Bet manantieji 
I_______________ ĮuŽsUikti Amerikė be atide-

taAM. ,salieH Bitae&ams

■Pubiistažd ėvėfy Tuesdhy, Thursday,•1^®'-
Saturday by St. JbBtPH’B LiTH-l darbu. Nepiliečiai iiegau 

 

or labo* [gauti valdišką darbm nega- 
ę ^tJBSCRIPTI0N:RAT^S: - Iii tapti policisiaisj negali 

- W suburbs ........... [gauti miesto net paprastą
- ' ■ - — darbą. Tapdami piliečiais

padidinsime savo intaka į A- 
.. Valdi
ninkai mažai arba Visai ne
atsižvelgia į nepiliečią rei
kalavimus. Žydai, airiai, 
švedai, vokiečiai žino pilie- 
tystes vertę ir nedaug iš ją 
berasime nepiliečią. 
praskime ir mes.

iJ

1« didžiuma gyvena, kaip vlriuje mi*. rijotlžkas veikalai peratato musų jaii- Į iki gani laikui nSrą dar bono ga
ilėtas žmogus. Apekaltyk, klek mllijai-puolių pasiryžimų kovoti dėl tėvynės, Į » ,T -
. ------ . ----- « ------ ^.Kądaprairtdėjoloiįimasr ^airodėant Skrttat norldamair

scenos didelė kariuomenė,'sudaryta II “Z
kareivių, slaugytojų ir gėlią mer^i-Į«lye^ gahtittl parduotai; bonij. 
čiųf Kada ii ją mažų Sirdellii ęasipy- tisą ih&ltą. pit-
4ė puikios pdtrįotiįSkos daineite, taM pŠju JuįovfdkUusIa ir- ŽMl- 1
Visa publika buvo nustebinta, iet dau- pinuos dienos, i; in/atsi- '
giausiai publikų nustebino kada neąti
tomis prirengė komandą ir dideliais į 4a* 4l«
šautuvais šaudė. Kada publika iš- ĮBiliepši buB Skaitoma, jdg .jis atsi
girdo trenksmų. Šautuvų, tai bet illle- Įsako nuo bono-gavimo ir įmokėti 
jo storas, nes tas veikalas prtthifil pinigai iaįs pti$caiįyii jjįio vata 
musų tėvynės baisų karų. istybto

.VIe .n*S"°?r“ T*!?v 'S' visi ufeirašiusieji it fiK .
šiai pasidarbavo vargonininkas B. t akraštus ir J. šlmollunas. Reikia ^jdalį UŽ bonus jūioklj^ ŠlUOmi yr& 
minėti, kad B. Nekrašius daug darbo paginami pabaigtilnokSti iki ge* . 
turėjo kol ižlavlno jtokį dideli skaitau I gūžės" pirmoj dienos/ š.^m. 
vaikučių, i Jis ne vien tik darbuojasi Į

S **«"“ A™rik* 

linksma pamatyti ir kitą tokį veikalą, Į J.Bietakih,
kuris sužadina žmogaus sielų priėmei- . Pasiwl08 Skyriaus VedSjas. 
les tėvynės. Valio šv. Kazimiero cho-Tv 1QQ1 
rui! |4-1V-1UZ1.

Varg&tėnŠ, Į •——————
L. D. S. SPAUDOS 

: MONTREAfc CANADA. SAVAITE.
šioj kolonijoj randasi keletas darb- j LDS. Spaud.08 SRVŪlte 

.Učių tėvynainių, kurie neužmiršta Savo Į pTaSldČS balandžio 17 d. IT 
Tėvynes Lietuvos, čia buvo surengtos lfęSig ikf gegllŽČS 1 d. Afel- 
prakalbos lapkričio mėnesį 1920 m. ir v- išdnntanp<i-
kolbėjp P. Kazlauskas buvęs Lietuvoje ĮIiancĮ9- Savaitę lSSiUillineSI 
ir grįždamas iš Lietuvos atplaukė Ka-|m6 VISOBIS LDS. kUOpOUlS 
nadon. Jis kalbėjo apie Lietuvos pa-Į amunicija—lifcratŪTOS. 
Wmą. -Ap«t jo, talMJo vietos kte- ffaip.g- pragome LDS. 
bouas kun. J. Šimkus dple reikštų šelp-1 i j i v. • ,
tl Lietuvų aukomis ir tuojau padary-1 kuopą Valdybą pranešti kUl* 
ta rinkliava, žmonėms buvo pažade- ir kiek reikes pasiąsti4‘Dar
ia aukavusių vardus paskelbti “Dar- hininko,? pavieniais nume- 
blųlnfe,” bet ligšiol dar nesimatė. Į . . . Vpo-nvp nranP^Tno 
Girdėjau, kad aukų surinkta.apie $170. JNegavę pianeSinlO,

ALBANY, N. ji 
. Margumynai.diluL Gerb. kalbėtojai IMrodlnČjo vi

durinių amžių darbininkų padėjimų 
kaip tą laitai darbininkai ritosi į dar- • 
binitikUkim organiaaęųasi Taipo-gl 
plačiai rito Šių dienų 'darbininkųklau
simų IŽrodlntoainafl, jog romi kovų 
darbininkų vi pagerinimų būvio yra 
daug daugiau naudingesnė visai žmo
nijai to paremk darblnlnkamsi Taipo
gi diSkiai prlparodč pasekmes bolševi
kiškos Rusijos, kur darbininkai bal*

* - ’
^.Vėry Brady U .T. Co. motormanas 

pastotas ir pavogtas laikrodėlis to $47 
ilnlgų. Avery Brady tarnauja dėl U. 

T. Co. Streiklaužiu ir tori pasisamdęs 
kambarį 11 Moliawk St. Tat-gl vlrš- 
mlnėtas vyrąs pabaigęs savo darbą 
2:15 vai. htiktj ėjo namo į savo kamba
rį. Arti namų jis buvo pastotas, trijų 

•vyrų,. Vienas iŠ jų klausia ar'negalįs 
suteikti degtukų, tai Brady pradėjo 
Ieškoti po kęšenius. Vieųas iš tų tri
jų Užkiittiandavo pakelti, raukus 'hug- 
štyn ir tuojau atstatė revolverį. Kiti 
du vyrai pradėjo krėsti ir paėmė nuo 
Brady auksinį laikrodėlį ir lenciūgėlį 
ir jo paskutinius 47 dol, M

Kitas panašus atsitikimas blškį pir
miau atsitikę ant Greeij St., taip-gl vi
dury miesto, 'netoli Steltavos gatvės 
pastojo Žmogų lr apkraustė kišenlus ir 
paėmė kas

Tai-gi lobai dažnai tokių panašių at
sitikimų girdisi- su pastojančiu, gatvė
se. Patartina" pinigų rfesinešiotl su sa
vim. Taipo-gl gerų laikrodėlių ir ki
tokių brangmenų,

Jau ne sykį atsitinka, kad žmogus 
teėjęs į valgyklų ir pavalgęs sako ne
turįs kuo užmokėti, Jau kelintas mė
nuo nedirbus, dar prašo kad suteiktų 
dėl jo moteries lr mažų valkelių.

Balandžio 1 ji- policija rado trijų 
, v . . . mėn. kūdikį ant tuščių.lotų Montgo-

, T, . , -r • |mery St. arti Spencer St. įdėtas į po--.........—  ......._ ----------- .*> "el į e yv0S- giminus J. Užu-1.^ Dtlug kr(lujo ant že.
vių ūpas buvo nupuolęs truputį,. betlpiaI Pasklitlpo keetų centų, a vsi m-s - pritekėję. Tąsi . 
neilgam, nes su spalių 1 d; 1920 m. Prttare- Aukav0 J- Kliorikaitis $3.00,' 
J. M. vyskupas paskyrė lietuviams ĮA’ Gu2ftS $3-00, O. Gužienė $2.00, J.

_ ~- S2;, J. Užupienė $1. Viso $11.,
ne?’ Tad esą rizikinga I liūnų, kurs tuojaus pradėjo rūpintis Įkurie perduoti Tautos Fondui.

įkalbinėti grįžti; neš “įkal- nupirktosios bažnyčios pertaisymu, ™‘s-

bmėjantie]i galėtą jausti at-Įsklępe Buta įVairių žmonėms nepa- 
sakomybės, jei Sllgrįžusieji Įtogumų važinėti gatve kariais į kated- 
liktą nepatenkinti.” h- Bet S1 npas buvo geras.. Prie ,Hetuvių gv jurgIo. bažnyčios

.v T.r „ . Kun- A- Tamoliunui renkant aukas Be- vlsokl biznieriai garsinasi savo biznį o norgJo atkeršyti darbdaviui ir atkalbi-
Gl’iztantaems M. Zujus tuviai duosnini aukavo bažnyčios per- . p{U.apij}į visal neprlgull. Taipo-gi n6J° k!tus neitl dirbtl- Bet..niekas ne

duoda uatarima “komažiau-|taksy'mo išbftšCIams. Kad lr bedarbė L (]raugĮj0S kurĮ0S nieko bendro su I klausė. Tai vienų sykį po.....pietų gim
ei n imti e a n i ktll vnač dra- ,r VnrRaS’ betfii aUk0S DieV-° uanVims bažnyčia neturi, net ir raudGtoSoiše- ž,« tUebą sumanė Jam gėdos -padarysią imtis aaiKtą, gauslal-plauke. Ir gtai kovo iž d. vikal ........................................
bužią. Kelionėje daiktai ga- džiaugsmas visus apėmė, kuomet lie- knIgIatlaml 
dinasi, dažnai prapuldomi.” huvių klebonas prieš pamokslų paskel- ;

v. . ' ' . lb5’ kn<1 k0VG 20 d- m- t y- Verby. nėra budo
Drabužiai Lietuvoje esą I sekmadieny teeisime į savo bažnyčių | tals 

tris syk pigesni, negu Ame- ll‘ prnšė’ kad po pamaklų tuoj neiš‘ 
nke. ilk žydą reikią sau-Lų žodžių tarti. Taip ir buvo. j. m. j

otlS, nes tie moką aptūpti | išgirė lietuvius, sakydamas, kad jie | 
amerikiečius. Iir toIesniai Vienybėje ir sutikime gy-

Įventų, neužmirštant savo Tėvynės, tė- 
_ _______ ,_____________________ | vų papročių ir tikėjimo. Galop veli- 

Įno puikiausios ateities lietuviams ir 
PIRM VAŽIUOSITE Į LIETUVA suteikė savo palaiminimų. I

| Gi kovo 20 dienų į lietuvių bažny- 
SUŽINOKITE KAIP KAS i čia prisirinko iš visur tiek lietuvių,!

r kad vietos nebuvo viduje ir daugumas 
STOVI! j turėjo stovėti lauke. Velykų rytų ant

>■■■■< I resūrekcijos ir-gi panašiai tiek jau bu-
Jeigu norite pirkti žėnės, vo žm<>nių. rarhpijos moterų darbš- 

nnmiių krun+nvo nrhn tumu altoriai puikiausia buvo parėdy-įiamus, Kiautuvę aiba šiaip L. Svetlmtauaai gi, atsilankiusieji 
kokią nuosavybę, tai pir- | lietuvių bažnyčion, gėrėjosi iš bažny- 
miau sužinokite kur ir ko- čios vidaus gražumo ir puošnumo. I 
kiomis sąlygomis parsiduo-| Visuose vietos anglų laikraščiuose 

t v I plačiai buvo aprašyta apie lietuvių ka-
I tuliku bažnyčios atidarymų, kaipo pir- 

Jeigu jau turite nuosavy- mutiafs visoje Rhocle ISĮa"d’° valst^'
. -r . , d . . ., J Ije. Kaip teko patėmyti is anglų lai-'

Lietuvoj e ir norite . par- j kra§čių, . tai bažnyčios pašventinimas 
duoti arba paręndavoti, tai Į įvyks balandžio pabaigoje arba gėgu- 
nėra reikalo važiuoti į Lie-|žesPradži°je. Pats j. m. vyskupas pa- 
tuvą arba pavesti parduoti. k“Uns

*- f. „ n. Įkilmiai dalyvaujant visems vietos lie
tai paskelbkite Kauno dien- tuviams.’ Tuomet tai suteiks ir vardų 
raštvje “Laisvė.” > [bažnyčiai.

■ _ . ,,T . ,, I Lietuiai labai džiaugiasi puošnia ša-
Paskelbintus į Laisvę I vo |jažnyfja> ir ypa to. Nes tiek 

priima “Darbininko” admi-ldaug metų neturėdami savosios, glaus- 
nistracija. |tis turėjo prie kitų. Nūn gi jau ki-

• Itaip. Tad gi visi lietuviai dėkingi y- 
Paskelbimil kainos labai | ra J. m. vyskupui, kurs paskyrė mums 

prieinamos. ' [lietuvį kunigų, taip gi dėkingi yra ir
*. Igerb. kun. A. Tamoliunui, kur energin-

Delei plate sniu illf orma- Į sai pradėjęs darbų, taip greitu laiku 
P.Hn kreinkltės nrie ' sugebėjo viską sutvarkyti, jog lietuviai
61 ją .KreipK P I ^au garbinti Dievų savo bąžny-

Darbininko ’ ’ Administracija, | čioje.
'366 Broadway,

« Boston 27, Mass.
__ ______ t ‘ | Bal. 2 d. š. m. Katalikų Vienybė 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus buvo surengus §okiu!’ PttbUk?s at??
... I lankė pusėtinai. Todelei ir pelno liks s ai yn.es rodo, jog rancijos gy-1 nemažaį. šiame baliuje buvo duoda- 

ventojij skaitlius sumažėjo 4,000,-J mos dovanos tiems, kurtę turėjo pa- 
000 1914 metais. ’ Iš tą, 1,700,000 | vyzdingiaUsias kepures. Dovanas, lai- 
ŽU.VO karėje. jmejo: pirmų I. Katkevičienė gyvų gai-

| dį, antrų dovanų laimėjo F. Viesuliu- 
• j kė kvepalų dėžutę. Surengime virš- 

kad nežiniai BUDAPEŠTO LIGONBU- |j“lnSt0 hall”us n™ei™sia pasidar- 
, j buvo šios ypatos: U. Pazniokiene, J.

ČIAI PRIGRŪSTI. [Cervokas ir Versecklenė. 

BUDAPEŠTU— Tik pusė visą, Prakalbos.
kurie kreipusi prie Budapešto Ii- BOS..3-čla kuopa buvo surengus pra- 
..i.-- t- u-z -v._ ... .v įkalbas bal. 3 d. Bv. Jurgio parapijos goubuem gok būt prižiūrėt,, is- snl5Je. RnlbMo TletWs klclwMa sel.b: 
duoda Amerikos Raudonasis Kry- ly, Taškunas ir klerikas gerb. P. Strti- 
žius. Idant padaryti vietos tiems, įkauštais iš.So. Bostono. Kun. V. Taš- 
kuriems pagelba būtinai reikalin-1 tarnas savo Kalboje aiškiui priparodė, 
ga, ligoniai paliuosuoti pirm ne-P°s kova tavp darbdavių ir darbiniu- 
gu pasveiksta. _ Visuose ligonbu- L. puscL n)SnMĮ n„bllclstl. To.
čiuoso ąermažai įSrengimą. Ypa- Lįelel ratin(> (TarWninkus rašytis prie 
tingai neturi užkloSiij, lininią, darbininkiškų organizacijų 'prie LDS., 
raištą ir kuro įkaitinti Šaltus Ii- kuri yru sutvertu ant darbininkiškai 
gonbučio skyrius. Viename di-1 krMCijn-lšlm pnmAtų. 
a v. . r • , .* -j • .• • «, _ Klerikas I’. Šttokaitokaš yru jauni-taamo ligonbutyj dogma rakuti-1UBttl8 w Nws

<•» * «. lt • 4 « • • « • • *•••*••*»* »1

...... !••••»••••••» 
frbTtįąn countries yearly........... ..•* »
“Sftttered aš second-elašs tdatter Sept.

B 1015 at the post offlce at Boston, |merikOS gyvenimų, 
tinder the Act of March 8,1879’

fet^iIicefor mnillng at spėcldl rate 
iįd provlded for ln Sectlott 1103, 

Afet o£qct 8,1917, authorized on July 
Mb.lSISČ

.....,^.1.

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėk-
Į- - - - -- - - -

ANGLIJOS PADĖTIS 
KEBLĖJA.

A" " J

AR GRĮŽTI LIETUVON.
V

Tik ką išleistame “Vy- 
|ties” num. 3 besąs buvusio 
to laikraščio redaktoriaus 

Anglijos angliakasiu strei- [Mato Zujaus straipsnis Ar 
kas ar tik nebus pastatęs tą 
šalį didžių, pervėrsmių prie
angiu. Premieras Lloyd 
George buvo pašaukęs abi 
pusi derybosna. Kuomet 
kompanijų atstovai pareika
lavo pirmos derybų sąlygos, 
kad tuoj griebtis priemonių 
prie nedaleidimo kasyklų 
užliejimo, tai darbininkų 
atstovai atsisakė nuo dery: 
bu. .Pasakė, kad gerybių 
.naikinimas esąs darbininkų 
įrankis. Tas reikšti} sabo
tažą.

Angliakasiai reikalauja, 
kad valdžia valdytų kasyk- 

. Itįs, O ne kompanijos. Ka- 
’d&ngi angliii kainų nenori- 

^mįrkelt, ‘•tai darbininkai sa7 
ko valdžia turės iš valstybė 
nio iždo dadėti, kad būtai 
galima geras algas angliaka
siams mokėti. Kadangi val
stybės iždas ne iš dangaus 
pripildomas, o iš žmonių ki
šenių, tai valdžia turėtų pa
kelti mokesčius.

* ‘ Anglijos angliakasiai no- 
' ri, kad kasyklos būtų veda- 
. mos panašiai, kaip Suv.

Valstijų paštas. Šioje šaly
je pašto patarnavimas yra 
nepaprastai pigus ir kasmet 
pašto departmentas turi 
nuostolių. Nuostoliai pa- 

- dengiami iš valstybės iždo.
Gulima debatuoti ar geru 

daiktu yra įstaigą ar pramo
nę taip vesti, kaip Suv. Val- 

z ;stijų paštas ar Anglijos 
angliakasiai kad nori.

I

'Vietos lietuviai bastąllkdl ilgą?/! 
dikų vargo be savo bažnyčios. I?ii- 

klatfše jie vintu?* bet dauglnūslfi pritar
ėjo prie lenktį bažnyčių ir jau duou- 
niai remdami, prlgelbėjo iėhkamą pa-..............................
slstatydinti dvlejatą puikių bažnyčių. skurdu ir šiandiena badinlriauja. 
Per tai bevelk nebuvo jokio tautinio !SIose Prakalbose atsilankiusieji išgis- 
susipratimo. O kadangi daugumas čia do pamokinančio ir buvo-vi-
radosi vilniškių, tai vis viena dėl jų P1 Po pi-akalbų buvo ren-
buvo, by tik suiskalba. Bet, kuomet P0,0408.111!?0® deIe* gerb. klieriko, ku- 
kilo didysis pasaulio karas, kuomet dabartiūiu laiku mokinasi gemina- 
klekviena tauta reikalavo sdvo neprt- |riJ°M 
klausomybes, tad - Jr lietuviai ■ čia at- Į vilyčid.
budo ir pradėjo darbuote tikroje jau į -—•;-----
lietuvių dvasioje, sutverdami L. Ll WATERBURY, CONN. 
P. stotį, pardavinėdami ir pirkdami Į- , ... ,.
L. L. P. Botum. Vienu žodžiu lietu- Į pas mus buVo misijos, kurios prasi- 
viai atbudo Ir atšlskyi‘6 nuo lenkų J d6jo kovo, 14 & 0 baigėsi kovo 25 d. 
Taip-gl- pradėjo rūpintis Ir savo dva-1 jaij itHke mfsijonlerius tęvas Ktilikaus- 
slos reikalais, melsdami Jo AUtlony-Į kaS!> žmonių lankėsi labitl daug, 
bės vyskupo, kad sutelktų jiems lie-1 Parapijonas.
tuvį kunigų. J. M. vyskupas surado! . ._____
Jiems lietuvį kunigų, kurs pradėjo dar- 'RDA/ytzt VKT AT V '
buotls nuo lapkr. 1 d. 1919 m., o He-1 a>«VOIxl/Yrl, JM. X.
tuviai kiekvienas duosnlal aukavo bu- Aukos Lietuvos našlaičiams, pas . 
siančiai lietuvių katalikų bažnyčiai. Klieriką 621 Metropolitan Avė. susl- 
Proga atsilaikė ir bažnyčia tapo nu- rtnko jo svečiftl “ paI‘l šei~
pirkta.. Vargas gi, kad pirmajam lie- gasp^riu,s !f_.
tuvių katalikų klebenu! neilgai buvo | yy.n“i“iaJ'i 
lemta užsilikti lietuvių tarpe.- Lietu-grįžti Lietuvon. Sako, kaė 

iš sugrįžusių iš Amerikos 
{.1 vieniems Lietuvoje patin-
ka, Vieni džiaugiasi, klti-gi Į naujų jaunų ir darbštų kun. A. Tarno-1 U2uPls $•

1

9

V

I
U.UUJO UOL ze- vuircjau, 1M4AA cuLumui.apiu

kraujas buvo Bučiau labai dėkingas kad rinkėjai Į SiUSlme Sllllg UUOŽlŪrOS IT 
I apdengtas žiurkStu bučerišku, ir tas Į praneštų ar pinigai išsiųsti ir kam per I reikalo. • 
Žiurkštas kruvinas. laikraštį “Darbininkų.” . I rįggavome Ži-

Pa* mumis gatvėkarhį streikas dar - Bwęa prūkalbo8e I} < ■ - tiadatvta Brisi-
nepaslbaigia. U. T. Co. labai deda pu- _______ • ĮniU Jau pdUdiyid pilsi
stangas "kad pergalėjus darbininkus, fi AAfDDTrulP A/TAG1G1 įrengimui prie spaudos Sa- 

nrrrnATm att/att mėgino sustabdyti automobilius, tas CA1V1BK1DGL, MAbb. vaitėsirkasdaroma? To-
DErlROll, M1CH. Į nepavyko. Tai mėgina kitais budais, hdno haliniPrašalinki™ Raudonuosius Ikad kalp nors ^draskyti unijas. svarbias prakalbas rengia l. r. k. klos žinios mums būtinai rei-

jridbdiiiiKUH rvduuonuobius. I Vienag paVarytftg jį5 dftrbo veiteris R6m^’l Dimugija nedėlioj, balandžio kalingos geresniam SUtvar- 
iO d., i92i Bažnytinėje Salėje ant Į kymUl tos savaites reikalų ir 
re Iprirengimui raporto. Į ren-

šlos prakalbos bus begalo svarbios ir [giamUS VakaTUS kvieskite 
aarsina savo vakarus ir balius Itl- sPiovė tlesi°8 ant veldo- To-1 nnu<lin^os- Yra užkviesti žymus kai- kalbėto JUS, kurie paaiŠkin- 
S teismo.

XX Ju^ su šlamš- H tas nieko negelbėjo, turėjo naba- K“DUrbininko” Adminlstra-
i gas sumokėti 35 dol. t01 Iu.s*

šv. Jurgio bažnyčioj kun. F. K. šat- APart kal,”J bus h* Pamarginmij. Su
kus ragino, kad prisirašytų prie kata- trumpų veikalų. Atsilankę nesl- 
likiškos organizacijos taip vadinamos Salinsite, o daug kų naudingo lšsiueši- 
“The National Council of Catholic | te,_ ; 
Men,’ 'nes toji organizacija yra tikrai 

Pastaruoju laiku tarpe clevelandie- batailldgka iv tmi inqkėtr tik vienų do- 
čių lietuvių kaip katalikų taip ir tau-1 jerį anį metų ir Už tų dolerį gausių 
tininkų pasirodė kaip ir geresnis susi- J tam tįkl.Q žurna]Q, 
pratimas Tautos veikime. Tas yra la- Į paskui ragino šelpti 
bai pagirtinas ir puikus apsireiškimas. Į ro <iukentėjusius(. 
Bet iŠ taip vadinamų šiaudinių kata-1 ijiaį matyti tai
likų. kurie yra tiktai vilkai avies kai- Lrašymai dėl Airijos, 
lyje, daugiausia kelia visokius nesuti- laikragtyje ilgiausi straipsniai gra-. _____
kimus. Beveik koznas susirinkimas ant I žlaugtaig pni§ymais gelbėti juos bėdo- Didžiai Gerb. LDS. Centro Valdyba: 
sv. Kazimiero dr-jos didžiausius trukš- je. . . Gavau 2 d. balandžio ..Darblninblly
mus kelia Udmo visokius užmetimus Tai.gi gerbiamieji, imkim ir mes jų radau smagių žinutę, kad musų orga- 
ant katalikiškų įstaigų, kaip tai Tau- ,pavyzdJ> uolinu geibėkini mes savo tė- nas “Darbininkas” nuo 15 dr balandžio 
tos f ondo ir Lietuvių R. K. Rėmėjų Y,.n<> t UHivn .. , . . ■, t ,„ .. . . , ... m Pynę ljlenivll- išeis sukatomis padidintas 8 pusi, irDraugijos. Nors jiems ir pnrodo iš T. 1 - , , , , . .r, , ' „. . , , I FU«n«. idar žadama į trumpų laikų jeigu tikFondo smulkiausių atskaitų, bet kaip! .... ,,,, \I ————,----- • mes visi dirbsime eiti padidintas 3priežodis sako su durnu — du turguj .. , .. ... .
(JJrtl knm Tautos Fondas laiko kuo. MANCHESTER, N. H. K'“» > S"™1* r'tetas "eS“" 
T , ... , , . T_ | ’tt- tt -t • <-x-t i • • pralinksminti darbo žmogaus, kaip mu-Laukaicio pinigus arba kam laiko Ku- ĮTn Veikia Slekeriai I .. 44T. T, . , ,, .T. .. x - v u-UAicv oiviAUiid.1. iSų pačių organas “Darbininkas,” kūdikėlio Jėzaus Draugijos pinigus. Ne- _____ I , . t , ,
žtao. kuli kun. Laukaičio pinigui yra PrteS nesena laiką čia sutverta ne- E,“Ji te'StramtatoiT Jatn”musu 
surinkit tiktai steigimui mokyklom taus Šalies Plllea, Sąjungas kp. . IĮ V1S1J LDS. narlų vllUs_
Lietuvos pakr-aseluose ir Tautos Fon- ją ,k,iBi daugiausia ueplrkuslejl Lais- Jls lauk namelius su naujau-
das neturi Hesos siąsti tą ptmgą be vės Paskolos Boną Ir fflalp visokie sle- Ltomls vlso 110 ŽInI5mls.
kun. Laukaičio pareikalavimo. Taip įkertai. • I .
yra ir su Kūdikėlio Jėzaus Draugijos Kovo 31 d. vilk. V. Z. krautuvėje Lrtedenn6 ta orčanizacifo remti sti-
pįnigais. Užtat butų labai malonu vienas “pilietis” P. A. sugniaužęs kum- orinti ir -auginti8
kad jeigu patys nieko neaukuoja, tai §tis, kaip žvėris, puolė ant J. V. žb K.lek*enas iš musų privalo prirašy-
nors geriems lietuviams nekenktų jų Loma .atsiminęs cypę susilaikė nuo k bent po vien% nauJą Q visl
nuravime. Bet Clevelando lietuviai kumsties išmėginimo. Supyko už tai, apskvičlai privalo suorganizuoti bent 
katalikai ir draugijos ant jokių smeiž-1 loul J. V. pavadino P. A. laisvamaniu : t T ™ ,..... .7 ,, . . . , I ijuvuuiuv 1. -v. mlS¥iuuainu, i.po vieną naujų LDS. kuopų, o tuomet
tų ir jokių kenkimų neatkreipia visai | kokiuo iis ištikro vra. Tai iis vra “nl-1 , , , , L, MMUUUJMBUMUJUI. . es lengvai galėsime atsiekti savo už-
atidos ir dirba dėl Tautos labo pra-Į liečiu” pirmininkas. Netrukus atėjo Llbl.iežt jį tįsl 
Miną darbą. H Draugiją^yra paslžy- d(Lr virnrna “pilims” A. M. Tas vle- Tam|stos le ,os
mojusios sa™ dnosnumn D L K Vy- 8ai užslp„ol„ „„t dvieją llutuvalčlą. cljos Širdies - centro raginkite Ir
tauto Draugija. J. rengta balt, 1S d. jr„t Jos-yra uolios veikėjos dėl Lle- L^,,. yjsus nnrll]s prfe ka(1
balandžio ,r vls, tą pelną yra pasky- tuvos, daug pasidarbavo auką rinki- Mek , lto r ^w.
rus dėl Lietuvos Sunitą. Per tą ballą me. Tat žinoma slekerlSklems pilie- klnkas., lwt, 8 pM1.
bus get-a proga prisn-asytt prie Drau-j čiams nepatinka tokios ypatus, nepa- T but nesunku Jeigu tik visi beta 
gijos kuri moku pašalpos Ilgoje » tinka, kad nededasl 1 ją šalk,. Vi ai.ai stosi^e į (tarb^ 
savaitėj ir pomirtines $200. o su ma- taį ir kolioia. niekina ias. I- „ , . „ , . . , *
su mokesmu, tikta, otk , menes! Ml- J Minėtos lietuvaitės yra P. ž. Ir J. C. L |ūu energljos lr kanlrvbi!s ,WAn„. 
ne o Druugtja yra sutverta ant gry- Jos vaikščiojo po stuboš rinko.aukas „s „ I()S orgnntodjo3 !obul
nat kotai ktš tą pagrindą kuri bene lr drabužius N. Žagarės uašlalčlą prlo L U6jote mou sunk dnl.b
bus iš Clevelando pirmutine pastojus Į glaudai.- Sudarė 4 siuntinius ir $27 ti pIrmyn 
nare L. R. K. Federacijos. tai prieglaudai. Su gUla pagarba,

I ar!JQ 1 atlcas. I Katalikai turi susiprasti, veikti sa- Į 
I vo organizacijose, nesiduoti suklaldln- Į 
I tl slękeriškiems “piliečiams.” Neteko I 
I girdėti, kad nors viena “piliečių” kuo-1 
Į pa, būt pirkusi L. L. P. bonųb, žinoda- Į . 
mi,- kas jie nėatbokime jų šmeižtų. I

• Reporteris: Į Visi, kurie yra užsirašę ant pir- 
Vienas smuklininkas mari sakė, kad _________ __ nwsios Laisv-g į»agk’olos honjį į.

pirkęs namų .ir užmokėjęs $1.400. Ja- I .. .. v . . . _. , . , .
me gyvenus randauuinkas ir . mokus NEW HAVĘN, CONN. |PUnai juos užsimokėję, bet de-
mėnesyje $13. aš pastebėjau, kad tai I  -- Įlei kokią, nors priezasčią nėra a&r
menkas biznis. Bet smuklininkas pa- Balandžio 3 d. š. m, šv. Kazftnierd j jų, ai« tai iš vietos stosią UI’ iš
sakė, kad tas žmogelis pragertus pas parapijos mažasis ir didysis choras po [Lietuvos Misijos gavę, šiuomi vra
jį kas mėnuo mažiausia po $45. Klau- vadovyste gabaus vargonininko B. Ne- j j ereičiau atsiimti ir ieiffU 
siu, kiek metų, kaip jis to smuklinln- krašo surengė puikų vakarų; kuris su- greičiau atsiimu u jeigu
ko name gyvena. Sakė, kad apie 19 aidėjo iš turtingo progrumo. Didysis Į yra kokią neaiškumų, kreiptięsi 
metų. Klausiu ar jis visuomet taip choras sudainavo daug puikių daine- prie Paskolos Skyriaus prie Lio- 
geriu.' Pradžioj, -sakė, tik po truputį, h'tų» kurios publikai labai patiko. Taip- Įtuvos Atstovybes (iiithuanian Re- 
o paskui ėiuęs pliaupti, kai veršis. gi sudainavo duetų. “Pavasarėlis” se-1 presentative, 162 West 3tst Stret, 

Tad tas žmogus per metus pragėrė sevys' štmollutės. Nors dar abidvi jau- ». / Paskolos Skvriuii “
po $00d, o per 10 metų arti $11.400. nos mergaitės, bet balsus turi labai P

Jei tas žmogus pusę pragertą pint- puikius, Antra sudainavo solo M. AtsiKreiipunt liutniai iciKUi pa- 
gų butų dėjęs tautos reikalams,, o kl* Kass-lausklutė, Tulp-gl publikai labai duoti vardas ir pravarde pirkusio, 
tų pusę sunaudoję žmoniškam gyve-įpatlko. * • • kur užsirašą prisiąsti kvitelę ar-
nimiii, tai jn vardas būt skambėjęs pu , Sviesto dijii programa W ba atba bent priduoti
visų lietuviu tauti}. pUlųją vidkučią numeri'W kiek ui-

i mntfMfjffla valstijoj artt toto 1 ■ d«bi kokios

ĄIANGHESTER, N. H. 
Ką Veikia Slekeriai.

tų. spaudos svarbų ir supa
žindintų visuomenę su LDS. 
tikslu. -

Vakarus rengkite su įžan
ga. Prie įžangos duokite do
vanų naudingas brošiūras,, 
kas žymiai pagelbės išpla
tinti spaudų it patenkins at
silankiusius.

Visas žinias apie spaudos 
savaitę siųskite į

LDS. Centro Rastinę,
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.

te

Į GERB. KLEBONUS IR 
SVIUTIŠKIUS 

VEIKĖJUS 1
Nuo balandžio 15 d. š. m. 

“Darbininko” šubatinis nu
meris eis padidintas 8 pusi. 
Tad mes kviečiame gerb. kle
bonus ir svietiškius veikėjus 
į talkų.

Padėkite mums “Darbi
ninką” koplačiausia pa
skleisti o ypač subatinį nu
merį.

*(Darbininko ” prenume
ratos kaina ta pati.

Atskiras numeris utar- 
ninko ir kefvergo parsiduos 
po 4c.,. o subatinis 8 pusi, po 
5c.

Gerb. klebonams ir šiaip 
katalikiškos spaudos platin
tojams duosime didelę nuo
laidą. Užsakymus subatinio 
numerio turime gauti ne vė
liau petnyčiosryte. 1 . 

. “BarHninko” Adm.

SKYLĖTAS 
KOMITETAS.

.- Pereitų metų Waterbu- 

. ry’io streiko komitetas at
siuntė atskaitų, kur sako
ma:

Aukų ir kitokių ineigų viso bu 
' - * v vo .... .... •••« .... $S.0ba.T3 

w Išmokėta............ . . .5.109.66
1 Stralklėrių šelp. komisija 

perdavė Unijai  ...........2.045.38
^ Trūksta ....................................S63.69

Mitoki atskaita žinoma nė- 
įa joki atskaita. Juk čia ne- 

•^ziniaar visos aukos įtrauk
tos ir lygiai nežinia, kokie 
buvo išmokėjimai. Pagalios 

^pripažįstama, 
^kur dingę $863.6D.- Paaiški-i 

tnime pripažįstama, kad bu
vus didelė netvarka. Komi
tete viešpatavo, kaip pa- 

£ prastai ikšiol kad būdavo, 
raudonieji.

Mes jau nuo senai sakome, 
kad ištikus streikui ar kito
kiame reikale katalikai pri
valo skyrium rinkti aukas, 
turėti savo šelpimo komitetu 
jr tarp savųjų veikti, o ne- 
kataHkai, lai Skyrium veikia 
to savąją. . .

. Bitus atsitikimas sustipk 
’ tins Ši1” ' ’ 1 '■

WILKES-BARRE, PA. 
Kur Dingsta Lietuvią 

Pinigai.

A

ATSIIMKITE SAVO BONUS.

džiartio ligonbutyj degina rakau-L *
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VENGRIJAI PAŠALPA.
Tūkstančiai Budapešto mokin- . 

tojų, kurie turėjo apleisti savo 
užsiėmimų delėi neturėjimo dra
bužių dabai* vėl gali pradėti dar
bų,, ’ nes Amerikos Raudonaiss
Kryžius, juos aprengė. Kuomet č 
mokyklos tapo uždarytos dedi 
žalčio, 25,000 mokytojų sau siuvo 
drabužius i§ materijom ųuo Ame-' 
-rikos ^Raudonojo Kryžiaus.

.Amerikos Raudonasis Kryžius 
įsteigė ligonbutį (motinystei) ir . 
pabėgėliams virtuvę Kohanijojo, 
ir sulitikė uždarymų garselis mem 
gaižių prieglaudos namo Csebam 
ke. BU Raudonasis Kryžius taip- , 
gi dalini toMūfteSinit* vagonų į 
sandelių prisiųstą Vengrijai iŽ ! 
Hungavian-Rėliėt Committee Spv. i 
Vibtijo^ .. >
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flvers gyvybės Įr laisvės arba nors 
[ laikinės nelaisvės ir ndsriielkimb 
hįąktą. Ir mfišb ^ifcdaU’
|šiai prigulės nuo, mūsų pačių noro 
[ir .pastangų., $
| Pavasaris ĮrtMisi.... Šįtaipa- 
įvdsšrįketinamo keliauti gimti- 
| nėn. Vienok jau ne pirmas jis 

. Į toįs biivoį, laike kurio rengėmės 
įtfeįŽiL.Apaiigdk Aukščiinmš kad

- W\ Čia nepašiliktumėn^ nęąį 
| skursti nepadarius jokios žimios 
[naudos savojįėvų. šaliai, nesmagų 
I prisimint! ^noūialonu ir tėvynė- 
[jo bus pasirodyti, o jėi dar kas 

. [nors užklaustų: “Ką jūs ten toli, 
Į pasaulio krašte., būdami esate darę 
[savo tėvynės labui, kur jums nu
puvo girdėt nei šautuvų traskėji- 
Įmo, sužeistųjų nusiskundimų, 

_ . [kur buvote kasdien pilnai prival- 
J _ ** I gę ir nenuvargę, o veidas buvo ne-

Įišbalęs?.. Kuomet mes čia, — 
[pametę savo grinčias ir Šeimynas, 
[suspaudę rankose, kokį nors gin-

- tklą, jau keli mėtai giname šalies 
[laisvę nuo nuolatinių plėšikų;

Šautuvėlių savi} Į kuomet mes pusalkaniai, nuo sal-
Nepadėsim Ičio sustingę dantis bekalendami—
Ir kovoje SU jais saugo jame savo rybas. O mūsų
Ištesėsim!.. I motinos, moterys ir mergelės —

[ rūpesčio ir ašarų maistu maitina
si?..” Atsakyti būtų nelengva. 
Ne visuomet rastūme būdą pasi
teisinti. Juk ištiesų mes kartais 
ne tik ką per sočiai privalgyda- 
vome — bet daug brangių skati- 

Mūsų daug—Lietuvos Į kų—išleisdavom, bjauriems svai-
KareiVilJ, Įgaalms ir dar gal kai kam. O
Daug aut priešo galvos I kiek sugaišinome laiko ir sutruk- 
Šautuvėlių dėme gerų užmanymų — nelem-

' Vargo Poetą. čiau3iais ’>amiais -
Veik. ■ armija. jimai\ . tai sa.g5da p™.eia

1091 yv* mums teisinties prieš juos, musų
* [brolius Lietuvoje.

Kol dar nevėlu turėtume taisy
ti. Ir mūsij darbas bei atgaila 

Brangieji! i galėtų patenkinti, nuo savęs nu-
Keletą dienų atgal esame nuo trauktf «abal81lis kasdi™“«s 

Tamstų apturėję 3 LDS. Kalen-1 du0n03’ Sahes mu31i reika-
dorio egzempl. Aš taip ir maniau r ams‘ 
iš anksto, kad Jūs mūsų neuž- L Filo de ^Patrujo.
mirsit ir prisiųsit kaip ir pernai Harbin, Jkovo 2,1921. 
kalendorių.. Laikraščių iš Lietu,-1 . - •
vos didžiulį pundą sykiu gavome. I “IšPAŽINTIĖS PASLAPTIS.” 
Labai šiandien įdomi išrodo Kau- Vokiškai parašė J. Špiiman’n&s. 
no “Laisvė,” kaip matyt, — ten Lietuvių kalbon vertė B. Kasaitis. 
susibūrė visos žymiausios laikraš- §v. Kazimiero dr-jos leidinys No. 
tininlpĮ ir rašytojįj spėkos. Labai 296. Kaina 2 Oa.
linksma matyt, kuomet galų ga- Mylimiausias liaudies skaityk 
le mūsų tauta pamažu vistosi į mas> _ lengvai parašytos, dailios 
kas kart drąsesniais .žingsniais apysakos. Jos suprantamos ir 
bando eiti, naujosios kultūros mažiaus išlavintam* protui, taip- 
keliu; tokių laikraščių orgamza- pat malonios kiekvieno širdžiai, 
vimas ir leidimas — duoda mums kai pastebėjo rašytojai — ir pa- 
vilties, žada Lietuvai naują spin- sinaudojo. Norėdami liaudy pra-t 
diiičią gadinę. | skleisti ir įkūnyti kilnias mintis ir

“Laisvę” skaito kiekvienas ne- pažiūras, bei jomis padaryti di- 
atsigerėdamas. Pasiuntėme, kiek desnės įtakos, pasigauna lengvos, 
galėjome, lietuviams esantiems I visiems suprantamos, vaizdingos 
toliau nuo Harbino. Manome kad apysakų lyties • (formos). Todėl 
jie tuom pasidžiaugs, ir bus di- apysakų vertė didi.
džiai dėkingi Bostono “Darbinin- Mūsiį knygynuose nesenai pasi- 
kui,” kuris nesigailėdaams, gau- Lrod§ k nauja apysaka — “Jšpa- 
siai, įvairiais Lietuvos laikraščiais pinties paslaptis.” Parašyta ji 
mus apdovanoja. garsaus jėzuito Špilman’no, lietu-

Ir ką gi veiktūmėm, mes, ku- vių kalbon versta, mūsų literatū- 
rie. taip trokštame žinių iš Lietu- roj žinomo, Kasaičio. Tai įdomi 
vos, jei ne tie mūsų broliai ame- hr labai graži, kaip turiniu, taip 
rikiečiai — kurie jau nuo 1918 rašymo būdu, apysaka. Vertimai 
metų veltui siuntinėja laikraščius jOs į daugybę svetimų kalbfi, mus 
į tolimą Kinijos padangę. Ir koks jtikrina, kaip ją pamėgo kitiį ša- 
būtų mūsų kurčias ir neregįs gy- lių katalikiškoji liaudis? Beabe- 
venimas, jei negautūmėm jųjų?!- jo, pamėgsime ją ir mes — lietu- 

Nors tiesa jais labai nedaug viai, tik pirma reik su ja susi- 
naudojasi,* kiti daugumoj — ne- pažinti.
įdomauja — bet kai kuriuos vis- Į Katalikai žinome, kad kunigas 
gi pamažu užinteresuoja. Jie, privalo, neatsižvelgiant ntet į mir- 
garsindami mūsų brolių Lietuvoje ties pavojų, išpažinties paslaptį 
darbus, mūsų karžygių pasiriži- [užlaikyti, t, y., niekuomet neišpa- 
mus ir narsą — uždega nepapras-1 šakoti, išpažinty girdėtų, nuodė- 
ta užuojauta mūsij draskomos mo- mių. Kad kunigai ją išlaiko, liū- 
tynos tėvyškės — noru, kuom no- dija gyvenimo pavyzdžiai. Kas, 
rint prisidėti priejos nelaimių ir pav.,. nežino šv. Jono Neppmūkie- 
vargo sumažinimo ir .nuolatiniu čio, neišdavųsio vengrų karalie- 
troškimu — kuoveikiau sugrįžti į nės nuodėmių. Užtat jis tapo u- 
ją; neveizint, kad ten karas ir pėj nuskandintas.. Todėl ir Ųįe- 
vargas viešpatautų. Nes pasilikti tuvoj pas upelius jo atminčiai sto- 
pasyviu, link savo gimtojo kraš- vylos statomos.
to — būtų didele gėda. Būtų pa- Šioj apysakoj aprašomas panašus 
žeminimu, tų mūsų šios dienos ne- tikras nuotikis, įvykęs bėdieviš- 
apvertinanių idealų — troškimo koj Franeūzijoj. Joje išvestas 
nepriklausomybės ir laisvės. Vie- kun, Pr. Montmoulin’as taip-pat 

fr nok‘kodėl tai lemta yra neku- išpažinties paslapties auka.
« rioms jėgų vięnatoms skursti, rū- Kun. MpntmOulin’as gyveno 
I dyti — neišnaudotoms tolimuose Sainte Vietoirc’o mieste. • Tai bū- 
* pasaulio kraštuose. Veltus pasi-lvo tikras Kristaus tarnas—netur- 
f lieka jų noras ir karšta meilė — teliij ir ligonių globėjas. Todėl vi- 

jie žimiau nei kuom negal jai gel- si jį mylėjo, Pas kun. M. buvo, 
Jbeti;.. Jie negali į ją sugrįžti. Į gailestingos sekos panos Blancli- 
•Nors tiesa jie šiandien laikinai to ard’aites surinktų, . Sv. Juozapo 
beįstengia padaryti*—- bet-gi da-Į draugijos 12,000 frankų; jie buvo

; mu¥ūvėlis." 
Mrino siete, 
Tėviškėlei, ' - < 
t);MW
Mergužėlei. . «■' į į:

AŠkareiviųeilėn" 
. Drąsus stojau,

Dėl tėvynes mirties 
Nebijpjhu.

. A

Ir dabar aš esu 
Kareivėlis— 
Mano draugu tikru 
Šautuvėlis.

Šautuvėliais laisvėn 
Kelių skinsim, 
Iki paskutinios 
Laisvę ginsim. _

Gedimino pilies 
Nepaduosim, 
Šautuvėliais mes jų 
Išvaduosim!..

Aš esu Lietuvos 
Kareivėlis— 
Mano draugu tikru 
Šautuvėlis.

Iš CHINIJOS.

/
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SAUMYLYSTES VAI
---------. e-.

Kas nežino Ar* nemato, 
Kad jau žmonės taip priprato 
Pataikauti kožnas sau.

Visas pastangas jie deda,
Smagig ateitį sau žada s ■ •-

, ' Kas tik gera-Hnan ne tau* 

Ar tas stojas, kų sapnuoja? 
TanMai vėjais nūvaŽiudja, , * 
Visa laimė dingsta jų.

Tik po laiko susipranta, 
Aimanuoti tad sukrunta 
Ir pravirksta u-u-U—

Daug liūdesio tad pažįsta, ; 
Pirma laimė nebegrįžta, 
Kur atstūmė jau toli.

Yra pavyzdžių daugybė, 
Mažink savo-atkaklybę, 
Greit prakišt ir tu gali.

Štai girtuoklis maukia,'geria, 
Kokį centų kur nutvėrė 
Vis paliko karciamoj.

Susiprato tik Šiandiena, 
Kaip atėjo juoda
Jau senatvėj artimoj. • 

Jei degtinės būt nepliaukęs ’ 
Būt senatvei susitaupęs, 
Nėr eiki’ vargo tiek kentėt.

Dabar sunkus jo likimas
Ir vėlus susipratimas 
Verčia senį dirbt krutėt.

Ve jaunikis vėl sportatma 
Dolarines kala krauna, 
Jis nepaiso merginų.

Ir nemano daugiau nieko, 
Dirba kiek tik turi vieko 
Iki metų net senų.

Jam primink apie vedimų, 
Tuoj lervot it vėžys ima 
Atbulai tik kaip greičiau.

Kam jam reikia girdi vesti, 
It į balų centai, mesti, 
Vienam esu daug pigiau.

Ir taip leidžia jaunas dienas, 
Dūlinėja vienui vienas,
Pakol susena visai.

Tiktai senberniu palikęs, 
Jaučias didžiai apsirikęs, 
Jaunų gaut būtų gerai.

Bet jaunutės prunkščia žvengia, 
Net pažvelgti į jį vengia,
Visai šalinąs nuo jo.

Tai tau, senberni, likimas, 
Godus dolerio gerbimas 
Tave privedė prie to.

Nepagirsiu nei merginų, 
Kurios šaipos iš vaikinų, 
Nenor žodžio gero duot.

• /

■ • 4;

Vytfi gprfmdais taitos jojaj 
' Tik
Ir vemiegRut ini sapnuot. m , 

Kol jaupikiii aibes turi 
Susistoję pirštais buria „ 
Išsirinkt iięgal jos sau.’ ‘

.. Kaip tik pradedi mažėti, 4 
Pirhiėsniųjįį jin gailėti* 
Visi dingsta—še tai tau.

Metu puskapio sulatikuš, 
Eina žvalgos susiraukus, 
Ir apsenęs būt gerai.

Bet visi it susitarę,’ 
Arba prižadus padarę, 
Dulkt pro šalį it garai.

_■ -•

Ten tėvai vėl kontroliuoja,
Savo turtų apkainuoja, 
Gird uždirbti taip sunku.

Abu dirba išsižioję, 
Aimanuoja susistoję, •
Kad taip centai Keskalsu.

Mudu vienu tik gyvenam, 
Visa spėka dirbam, stenam 
Ir negalim daug sukraut.

( Jei dar vaikas vienas Intas, 
Dykai valgyt prikinkytas, 
Prisireikt gal ir badaut.

Besiteisinant taip juodu, 
Visai susena abudu— 
Būt gerai dabar vaikai.

Ir tuos turtus griebė galas 
Nebeskalsuš kapitalas, 
Seniams sunkūs vėl laikai. 

Susiprato jau po laiko, 
Dabar žino, kad tai vaiko 
Jokiš turtas neatstos.

Kuris jaunas nor lėbaiili,
Vaikų vietoj turtus krauti, 
Tas senatvėj bedavos.

Ak jūs saumyliai žmogeliai 
Ar nežinot, kad tėveliai 
Ir-gi leido jums gyvent.

Iš kur jūsų ta didybė, ,
Kad jūs einat prieš teisybę, 
Ar ramu jums taip pasent.

“ Štai kaip šventraštis mokina, 
Kurie vaisių negamina, 
Bus veikiausia iškirsti..

It tie medžiai nevaisingi, 
Sausi niekam nebnaudingi, 
Taps į ugnį įmesti.

Savo priedermės nepildo, 
Sunkių nuodėmę papildo 
Neatleis jiems Dievs, tauta.

Jei kas žingsnį šitų daro, 
Vien dėl kūno savo gero 
Moterystė neverta.

U. Gudiene.
... • n
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Tokie, maž-daiig, bendri svar- 
besnišios-apysakos turinio bruo
žai, Noiiį&gi gajausi! tiSr^į jos 
skonį,* dailumą ir sustiprinti dva
sią, be ftbejty tuo negąHįną nž- 
si|aii^intb. Reiktą apysakąper- 
skaityti/ & tik tada-sieloje pa* 
liks tie brangūs brangus kiekvie- 
iūftb katįiifeii, tb&. apysakos !$- 
kelM fc sustiprintas, jausmas, 
tfodel ypąč kiekvienas jaunuolis 
įiriv41b *rišpažįntiW paslaptį’7 jėi‘ 
he įsigyti, tai nors perskaityti. 
Bet, žinoma^ su ja sunkiai galės 
parsiskirti ir kiekvienas mėgstąs 
skaityti. Tad nędovanotina kal- 
tS butų jos neįsigyti jaunimo bėi 
šiaip kitiems knygynams-skai- 
tykloms. Pilkime ją, skaitykime 
ir, dekuodami vertėjui ir leidėjui, 
laukime iš jų ir daugiau puikių 
apysakų.

Levitas.

Lietuvis Notaras

J. B. MIKALAUSKAS
Parduoda laivakortes ant ge

riausią Unijų ( Bremen’ą, Ham
burgu, Rotterdata’ą ir Liepoją. 
248 Fotams Si., BobtoW27, Mabb.

A

ir

M

ŠugrąBna man svedcata 
gas* saka Penas Mat

111 itaii vai»tu«, Nuią-Tdne, kurio* 
tvirtumą, kunui. Jo< duoda-
gyvybę. -Buvnu labai nunlpnetM ir- ]ldA 
daug pinigu ui vi«ikiu» vaistu* b«t ,ni«ta 
gelbieje^Ktip tik pradiejau iruti Nt 

ęirmiaus It ne iaučitrpavargimęj ir p»r-t*I 
Mokyti, Jog Nuga-Tono m gcriatiM ,v 
ir genauata atgaivitoia sveikatos. ĮLenktu . 
galvą prei tuos, kurio -sutaisą tūba va!Stua 

n»igž-ę«.3 .^ravKs 
£ Nura-Tone, ptidiioda dMeMlRfam 
tVirtunirt viilema- gyvybta pąjlegoftt*, > 
stebuklingas vaistas dJL silpnu, narruęrt 
sunaikinturvyru Ir irt o tariu. Duodu a«L. 
gyvybę laknoms - jr žarnom*. atgam» 
Įnkltus, JĮmata nuodingas «tm«tas, pr4£ 
Įįn suuus- ig iiputimus; nepriimtą kvapitf 
HyaĮk liežuvio apvilkimu*. Duoda puikia

Kožita^botikuti Nuga-Tono talpln piln< 

koriąua, .Imkite per 20 dienu Ir Išilgu (na 
busite visai užganedlntl.aptieKoriusadgigifa

137 So. Dcarborn St., Chicago, 111,

A. RAMOŠKOS KNYGYNAS
514 W. Saratoga St., r 

Baitimore, Md.
PASIŪLO SPAUDOS SAVAITEI 
Anykščių šilelis (eiles)'.i 
Kruvina Revoliucija ar

Kultūros Darbas ... 
Biblijos TyrlnStojal .... 
Į Socljalistų Rojų.........

Imant daug, nuleldžiame plgiaiiš, A. 
R. yra narys LDS, ir daug jai pasi-“ 
darbavęs, tad prašo visi) padėti išpla
tinti saviškiams popieros pas Tėvą, 
Broli, SeserĮ ir tt. Tuzinas 30ė. Ma
žinus dolerio — tampus priimi. Liet. 
Prekybos B-vės skyrius kur vietoj lie
tuviams patarnauja pinigų siuntimą . 
laivakorčių pirkime Ir t. Adresuokite!

A. RAMOŠKA,
514 W. Saratoga St., Baitimore, Md.
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PRANEŠIMAS.
šluomi praneSu gėrb. Mohtello 

pielinkčs lietuvių visuomenei, kad aS 
atidariau fotografijų studijų. Nuimu 
fatografijas gėral ir už labai prieina-į 
mų kalnų. Tad Vietos ir apielinkes 
lietuvius kviečiu užeiti Į mano studi
jų, kad prisižiūrėjus mano darbui.

J. A. MOTIEJŪNE,
677 North Maln St., Montello, Mass.

a-

R. M. S. P.
I 

EUROPA
Kas dvi sąvaitės “O” Laivai
NEW YORK - HAMHBŲRG

Sustoja
Cherboutg ir Southampton 

ORBITA .. Gegužio 21 d. 
OROPESA .. Birželio 4d. 
ORDUNA .. Birželio 18 d.

1-os, 2ros ir 8-los klesos pasažlerlam 
Trečios klesos pasažierial pilnai '

THE ROYAL MAIL 
STEAM PAČK3T Cft—

SANDERSON & SON, Agentai. 
Steamship & Tonrist Agency,.

10 CONGRESS ST., BOSTON, MASS, 
Arba pas ląi^aJcorčių agentą, |

/

i

LAIVAKORTĖS 1 LIETUVį IR Iš LIETUVOS. 
Parduodu LAIVAKORTES į Lietuvą ant geriausių ir grei
čiausių laivų, už žemiausias kompanijų- nustatytas kai
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. A4k. AA 
LAIVAKORTĖS KAINA IKI EITKŪNŲ... X] lULhO 
Parūpinu pasportus keliaujantiems į Lietuvą. * 
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn.
I D UIFAI AlICIf AO 248 WEST FOURTH STREET, 
Ji Di IYiIKALAUorAui south boston 27, mass.

bi vietinio vienuolyno zakristijo
nas Lozer’as, kurs buvo jau nu
stojęs tikėjimo ir pasižymėjęs 
“drąsa” vokieeiij-prancūzų kare. 
Jis sumano, nors ir nešvariu bū
du, tą pinigų pundą įgyti. Pasi- 
liuosavęs savaitei nuo tarnystės ir 
neva apleidęs Sainte Viktore’ą. 
Bet sugrįžęs ir pritikojęs, kuo
met maldingoji pana Blanchard’- 
aitė grįžo iš klebono su tais pini
gais, ją nuduria, iš anksto parū
pintu, klebono peiliu. Tačiau nu
žudęs nesuranda ramybės, atsime- 
,na vakarykštį klebono pamokslą 
apie svarbią kunigo pareigą — iš
pažinties paslaptį, zakraštijonas. 
tam pačiam klebonui išpažįsta sa
vo žmogžudystę. Bet nesutikda
mas grąžinti pagrobtųjų pinigų, 
keikdamas apleidžia klebono butą 
ir pabėga į Ameriką...

Baisią žmogžudystę sužino Šau
ni “valsčiaus ponų” kampanija, 
kurioj nužudytosios brolis rašti
ninkas. Visi sukrunta, nes jau
čia geros progos (kaip tik prieš 
rinkimus X apšmeižti dvasiški ją ir 
jos.partiją. * Daroma krata: vie
nuolyno kambary atrandamas la
vonas, klebono lemputė, skariu- 
kė, kurioj buvo pinigai įrišti, vir- 
tuvčj-gi kraujuotas klebono pei
lio. Aiškios klebono kaltes žy
mės, nęs nieįcs žmogžudystės lai
ke vienuolyne nebuvo: nei zakris
tijonas, nei tarnaite senoji Zuza
na. klebonas, klausinėjamas, sa-

papildė tą baisų darbą, .supranta 
zakrastijono apgavystę. Jis jau
čia baisų savo likimą, jį apima 
baimė ir, ištartas tik viens žode
lis — kaltininko Vardas, jį pa- 
liuosuotų. Bet atsiminęs savo prie
dermę išlaikyti išpažinties paslap
tį nors už tai ir mirti reiktų, mal
da susitvirtina ir vis kartoja: 
“kaltininko nežinau.”

Klebonas areštuojamas ir, įsiu- 
tusios minios keiksmij, išlydimas 
kalėjimam Pirm visų mylimas if 
gerbiamas gerasis klebonas,* da
bar daugumos laikomas kaipo 
žmogžudys, veidmainys... Galop 
teismas, remdamasis kleboną kal
tinančiomis aplinkybėmis, jį pa
smerkia miriop; tik, šiek-tiek’su
mažinęs bausmę, išsiunčia iki gy- 
,vos galvos katorgon į Naująją 
Kaledoniją... Nors teisme klebo
no apgynėjas p. Meunier’as sten
gėsi jį teisinti negalimybe doro 
kunigo taip pasielgti, bet
tui... Ir čia, ‘rodos, tik Ideb. 
reikėjo išsitarti, nurodyti žinomą 
žmogžudį, — ir galas idsiems'pa
žeminimams,- Bet pasaukimo prie
dermė jam brangesnė už gyvybę. 
Kun. kaltininko nenurodė. Vie
nintelė jo paguoda buvo kryžius 
dieviškojo Ramintojo, į kurį jis 
nuolat kėlė savo suvargusias akis.

Kttn. Montmoulin’as iškeliauna, 
jaū amžinai apleidžiu savo/ėtniš- 
ką tėvynę,., O, kokį skausmą 
kenčia jp eitcŲs I .. Ne vien jo as- 

‘ ‘ 4 ne vien gailėi

vel-

>

;z*

. M

s>

savos neturtingos motinos, — bet 
supratimas to baisaus papiktini
mo tikinčios ir bedieviškos mi
nios, kuri vieno asmens prasižen
gimu, nors ir klaidingu, matuo
ja^ visa, taip šventą, luomą. Ta
me buvo didžiausis jo skausmas, 
su kuriuo apleido tėvynę, kaipo 
nekalta auka. Tačiau išpažinty 
prisipažinusio žmogžudžio neišda
vė ! Išvažiavo ir vargo suūkia ka
torgą. »

Žmogžudys-gi zakrast, Lozer’as 
nors ir toli pabėgęs į Ameriką ir 
įgyjęs turto, nenurimo. Sąžinės 
griaužimas, tikriau . tariant, vi-- 
dujis Dievo balsas jį privertė grįž
ti į tėvynę ir prisipažinti žmogžu
džiu. Taip ir padarė visų didžiau
siam nustebimui!,.. Teismo tdpo 
nuteistas į katorgą vieton sugrą
žinto nekalto kun. Montmoulin’o, 
3 metus sunkiai ten vargusio. 

Lozer’as atlygina pagrobtuosius 
pinigus, atlieka išpažintį ir išva
žiuoja katorgom..

* Kun, M.-grįžta. Gentys ir. drau
gai netveria džiaugiami. Pirm jį 
pasmerkę teisėjai išreiškia di- 
džiausį skausmą. ‘ O kun. M. bu
vęs apgynėjas p. Maunier’as nu
rodo krikščioniškų dorybių knr- 
žygiškumą. Visi buvę kun. M.. 
priešai atlieka išpažintį, iš jo rau
kų priima Šv. Komuniją, jam iš
taiso namus. Ir gyve.ua kun. 
Montmoulin’as, Mip seniau, do
rai, nors nuo iškišto vargo pra- 

bot linksmai dųrbuojąii
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STEAMSHiF 
limCOMPANY,lt

Generallai Agentai CENTRALEJ ir RYTINĖJ EUROPOJ.
................NORTH GERMAN. LLOYD................. 

Iš NEW YORKO, TIESIAI į 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

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

S. S. NEW ROCHELLE išplaukia...............Balandžio 9 d.
S. S. ANTIGONE išplaukia.................. Gegužio 3 ir Birž. 15
S. S. SUŠęįUEHANNA išplaukia......... Geg. 21 ir Liep. 5 d.

Atfilšaukit 99 ŠTATE St., Bostn. Arba pas vietinį agentų.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ 1

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos y Ameriką per
| G. j; BARTAŠIUS IMMIdRANT SERVICE CORP’N,, 

« . KAPITALIZACIJA $100,000.’
S , 'Mes parduodame laivakortes ant visų Vandeninių Liniją | vl- 
l 'Bas pasaulio dalis ; ne tik IS NEW YORKO ir BOSTONO, bet ir 1M M 
3 kitą . Amerikos portą.
S ISmalnom ir siunčiam pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO pa- 
E gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tų* 
S rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO RANKOJ, 
S KAUNE. *
h Pasportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame viso- 3 kius ’lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalu* Lle* 

tuvojė. ’ >
Uilaikome DU HOTELIU dėl lietuvių .keliaujančių | Lietuvą. 
Kviečiame vIsub lietuvius su reikalais kreiptis i artimlausj mu* ; 

sų ofisą Pūr laišką arba ypatlSkai t 
Centralis Ofisas:

SkyiitMl:
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I bar ir yra ar tik nė’^ati svarbiu- Į skyriumi naujam , ligonbučiui «tft-j kosj ne jis tai padaręs ir kaltinių: 
valanda, juri mūsų tėvynei nu- ’tyti, pet štąitttOS Jpitiigtis pa^e- ko nežinąs. Tačiau jis žipo, kt
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METALO PRODUKTU
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• DARBININKAS '

PALIKIMAS ant PARDAVIMO.
Visos arba po dalį. 8-ji namai da

bar tušti. Du lotu žemės. Atsišauki
te : 267 D S t., So. Boston, Mass.»

Reikalavimai

Ar Jus Kankina Pl«i»kaiw* t 
NAUDOKITE RtįffltS - 
Ar Jum* Galvon Oda Nielti? 
NAUDOKITE įįufflej 
Ar Jtpų Plaukai olanka? 
NAUDOKITE Mfltf .

ArJtyNorito Apaat&rtFJuos? /
NAUDOKITE

Ificlailgnmui savo plaukų ^tazuaa ir tankiais
NAUDOKITE į

Užlaikymui galvot odoa'aveUMuir Svariai I
Z NAUDOKITE ĮfuffieS

, Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonkrt, arba tiesiog 
iš išdirbėju per paštų už 75c. bonkj.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Sth St. - Brooklyn. N. T.

■NAUJAS' “DRAUGO Y 
REDAKTORIS.

Į Pereitu sereda Bostone 
ėsi naujasai tik ką iš 

etuvos atvykęs gerb. ktm. 
'tis. Lankėsi “Darbi* 
i,,if Džiaugėsi “Darbi- 

; įhinko>y namu ir ofiso. ir 
^spaustuvės įtaisymais. Sa- 

kad dabar Kaime tyeria- 
**ma šveicarų-lietuvių kompa- 
į nija didėlei moderniškai 

■ spaustuvei įtaisyti. Užėmus 
' gerb. kun. česaičiui “Drau

go’1 redaktorio vietą, prof. 
kuli. Bučys netrukus vyks 
Lietuvon.

NAŠLAIČIŲ BALSAS.
Mes našlaičiai Kazys, Jo- 

nas, Petras ir Liudvika 
Sindarai gyvenanti po No. 
235 E. Seventh gatvė South 
Boston, /Mass. ‘prašome pa
gelios nuo brolių ir sesučių 
lietuvių. Vasario 6 d. š. m. 
mirė mūsų motina ir likome 
našlaičiais.

L. K. Sindat 'd-s.
e * ' ■ __________________

VYSKUPO LAIŠKAS 
r KUN. URBONAVIČIUI 

Gerbiamas Klebone!
Laišką iš 18 sausio ir 8,- 

136 auksinų Vilniaus Lietu- 
• vili našlaičiams sušelpti, su- 

- rinktus - šv. Petro parap. 
• Bostone- apturėjau ir juos 

"Vilniun jau pasiunčiau.
t Vyskupas 

P r. Karevičius.

čia! darbininkų, kurie netu
ri-ko .pavalgyti.

* v *♦
NAUDAS ĮSAKYMAS 

BOSTONO 
POLICISTAMS.

Komisijonierius E. • Ų. 
Curtis išleido įsakymą vi
siems policistams, kad laike 
streiko ir riaušių gali reika
le panaudoti ginklą taip, 
kaip jie t matys reikalinga 
apmalšinimui riaušininkų ir 
apsaugojimui savęs nuo pa
vojaus.

Prie to atsišaukimo pri
deda dar, kad visi geri pi
liečiai suareštavus riauši
ninką nestovėti aplinkui, 
kad išvengus nemalonumų.

RAUDONASIS KRYŽIUS
PAGELBĖJO 150,000 

CHINIEČIŲ.
IVASHINGTON. — Su aprūpi

nimų chiniečiams kelkį statymo 
darbu Shantung provincijoje, A- 
merikos Raudonasis Kryžius duo-^ 
da maisto 150,000 žmonių, ku
riems gręsė badas, sako praneši
mai iš Peking. Darbas po ‘prie
žiūra ^amerikoniško inžinieriaus, 
John Earl Bake'r, ir buvo apsiim
tas pagal nusprendimo Kiniečių 
vyriausybės, jog šiaip Raudona
sis Kryžius gali daugiausia nu
veikti. Iš viso, Amerikos organi
zacija paskyrė vieną milijoną do
lerių finansuoti darbą.

Recd Estate
——.j1 -,» fr —

ANT PARDAVIMO
. BroiL(I\vuy, City I’oint, 3 Šeimynų 
naujas murini/ namas su Storu po 7 
ruimus, bu šiluma, elektrikais ir visais 
Improvements.

Sivth St., City Point, 10 ruimų na
mas, su maudyne, šiluma ir visokiais į- 
taisymais. Gali būt pertaisyta 2 šei
mynom. |

■\Vatertowti, dvi 4 šeimynų narna L 
Sn visais improvemėnts. Renda $220 
| mėnesj. Pųtsiduoda už $17,500.

Atsišaukite: 709 — FOURTI.I ST. 
SOUTH BOSTON.

REIKALINGAS VEDĖJAS.&
Kooperatyviškai valgomųjų produk

tų krautuvei tuojaus reikalingas vedė
jas. Norintieji ir galį užimti vietų,' at
sišaukite laišku, atsakydami į šiuos 
klausimus:

1. Ar dirbate? Jei dirbate, tai kur? 
Jei nedirbate, tai- kur vėliausia 
dirbote?

2. Ar buvote krautuvės vedėju? Kaip 
ilgai ii- kur?

4. Ar turite liudymus apie savo tei
singumų?

5. Kiek galite užsistatytl kaucijos?
6. Kiek norėtumėte algos į savaitę? 
Kiekvienas atsišaukusis gaus atsa

kymų. Rašykite:
Ą. NAVIKAS,

27 Story St., Boston 27, Mass.
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(Sale Papto)

PAN. UTABN. SERED

APRIL 11—12—13

Dvigubas Specialiu
f

Feature—-House Peters j
. “Isobel” ir 
/ “The Trail’a End”
Feature—Ben Turpin j

“ženotas Gyvenimas”
Billy Augustine k

“Konjediją Aktas”
Donaldson & Vau

Komedijantai ir Daininkai”
BROADWAY SAVAITINIS

ŽINYNAS

Vargonuos jRoy L. Fragee

(Bale Pašto) SOUTH BOSTON

PET< SUB.
APRIL 14—15—16

Feature-^-Tom Mix į
“TheRoad Demon”

Vargonuos^—
Rog L. Frazes

BRO ADWAY SAVAITINIS 
ŽINYNAS 

Komedija— 
Rose & Ashton

“The Hold-Up”
Infield & Noblet

“On Arrival”
Brown, Lee, Williamš—

“Diena Viešbuty”
Gere & Delaney

“Roller Skating"
■ -......... ........ -- .............. t..................

Reikalavimų kainos 2c. ui žo-' 
d| nl. klekvlenų sykį.

PARSIDUODA 
FORNIČIAI 

dėl penktų ruimų labai pigiai. Prie
žastis: išynžiūojam į Lietuvę. Ątsi- 
šauklte: M. EOYS, 183 H St, South 
Boston.

ANT PARDAVIMO 
(Sutvarkyti Palikimų)

Aštuonių šeimynų mūrinis namas, 
kuris randasi 524 BR0ADWAY, South 
Boston. .Atsišaukite: FRANKE, 
DRAW, 811 bld South Bldg.< Boston.

So.-Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIOS 
(SEYM0UR) 
Lt ii Tu VIS

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias Ir Chroniškas IlgAM; 

vyrų, moterų Ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų, apjaudalns, šlapu
mų ir tt, buvo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur yy- 
vedantiems. Adresas:

366 Broadway, 
South Boston, Mass. . 

(Kambario No. 1.)
(LDS. name, kamp, E ir B’way)

•t

A

a
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SOUTIIGATE PRESS 
Streiklaužiai - Spaustu
vininkai Miega Spaus
tuvės kambaryje.

Allied Printing Trades 
unija ’atsišaukė į Sveikatos 
Departamentą, kad nubaus- 

£ -Iaj. Navininkus už leidimą 
r nakvoti spaustuvėse, 
i . Sveikatos departamentas 
į ‘ gavęs tokį skundą pasiuntė 
Į f žmogų ištirti spaustuvės 

• padėjimą po No. 73 Broad 
St.

Balandžio 7 d. buvo pa
saukti McDonald atstovas 
nuo Printing Trade Council, 
Walter J. 'Philips generalis 
vedėjas Southgate Press ir 
.kiti. Generalis vedėjas’ aiš
kino, kad 16 vyrą pradėju-

CHICAGO, ILL.
Ieškau Darbo.

Aš Andrius Rimkus LDS. narys gyv. 
2621 Emerald Avė. ieškau darbo. Esu 
labai vargingame padėjime ir jau nuo 
gruodžio 15 d. 1920 neturiu darbo. 
Apėjau apie 100 vietų ir visur gavau 
atsakymų: “Nothing to do.” Jeigu kas 
iš LDS. narių ar šiaip žmonių žino
tų kur darbų, praneškite man tuojau 
už kų busiu labai dėkingas.

/t. Rimkun.

18-TAS METINIS BALIUS
-------- Rengia------- —

Gedemino Lietuvių Ūkėsų 
Draugystė 

BOSTON,. MASS.

BALANDŽIO 18 D., 1920
LIETUVIŲ SALĖJ, . 
Kampas E ir Silver Sts.,

South Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare 

■ir tęsis iki vėlai naktį. 
Gerbiamoji publika, vieti

niai ir 
kykite 
vienas 
kantai
Valgyti gausite gardžiai, iš
sigerti saldžiai. '
Įžanga pigi: .

vyrams 50c. moterims 35c.
Tai-gi, nepraleiskite pro

gos !
Kviečia G. L. U. Dr-jos

Komitetas.

=VI
/

PARSIDUODA
AUZA, STORAS ir FURNIČIS. Sa

vininkas nori išvažiuoti 1 Lietnvų ir 
parduos viskų pigiai.. Galima pama
tyti by kada, atsišaukiant pn^ savinin
kų: J. LI^GVINAS, 465 E.'Eiglith St„ 
So. Boston, Mass.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

KRAUTUVE.
Jeigu reikia gerų vaisių ir daržo

vių, visuomet kreipkitės pas mane.
JUOZAS IKASALA,

41 Arthur St.,_ Montello, Mass.

PARSIDUODA BIZNIS.
Parsiduoda tonika išdirbystė, paran

kioj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, už 
prienamų kajnų. Atsišaukite sekan
čiu antrašu:

J. TUZINAS.
102 Myrtell St., Lawrence, Mass.

ii- -

■ s t.
■ t

X šių dirbti ir kambariai jiems r **.». 1 1 • • • vk " ’buvo užsakyti viename vieš
butyje.

Kuomet pabaigė darbą 
vakare vietoj bėgti pro pi- 
haetninkus jie pasiprašė lei
sti pergulėti viename spaus
tuvės kambaryje. Tuomet 
jiems buvo duota patalinė 
ir vienas iš didžiausių kam
barių. W. J. Philips prašė 
Sveikatos Departamento 
leisti ir ant toliau taip dary
ti.

Tai matote kokiais būdais 
laužoma streikas.

• Pamatvsime kokį nuos- 
prendį išneš Sveikatos De
partamentas.

*

*

iš apielinkės, atsilan- 
visi, nes balius bus 
iš puikiausių, muzi- 

vieni iš geriausių.

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaitytol
iams 1 syk| į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 3 
sykius $1.50.

i -■ . ' J Tetefąnas’-

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broad.way, S. Boston 
(Viršuj Llęt.fPrek. B-vės ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.

Reuistbuotab Notas a s 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

f,j,Kalinauskas
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta: 
AnivapoliS St., Dobchesteb. 

Columbia 9159-J.

16 Metų South Bostone

DR. H. S. STONE
Akių Specialistas 

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

Phone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. Alleoheny Avi. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Pbižmimo Valandos:
9-10 vai, ryte ir 6-8 vai, vakare.
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DR. F. MATULAITIS
f

Gydo Visokias Ligas 
Pbiskibia Akinivs.

Valandos: 1—8 Ir 7—8 P. M.
17 Millbury Street, 

WORCESTER, MASS.

Ieškau Jono Bratkausko.- Seniaus 
gyveno Chicagoje, o dabar nežinau kur. 
Turiu svarbių reikalų. Gavau laiškų 
iš tėvynės nuo brolio Brųtkausko.

JONAS BLAŽAS,
372 Grove St., Jersey City, N. J.

Petras Plevokas, South Bostono Lietuvys Stogų Taisy-♦ , 
tojas, (Rooferis) praneša kad jis yra prisirengęs atliktį visok
ius stogą taisymo darbus. Taipgi atlieka meta-lo darbus kaip 
tai taisymas lubų ir tt. vartodamas B E RL O Y .METALO 

PRODUKTUS.

širdingas noras.
Mūsų gyvenimas ant šios 

žemės būtų daug malones
nis, jei tarpe mūs būtų dau
giau meilės. Jei mes būtu
mėm mokinami patyrimo, 
kad su kiekvienu sveikatos 
pagerinimu, mes visuomet 
privalome supažindinti ir 
kitus. Geras pavyzdis pa
rodomas sekančiame laiške, 
atsiųstame mums kovo 23 d. 
1921. m., iš Holland, Minn.: 

apturėjau siuntinį Tri- 
nerio Kartaus Vyno ir galiu 
pasakyti, kad jis yra geriau
siu pagelbėtoj u mano vidu
riams. Aš jaučiuosi nauju 
žmogumi ir veliju. H d kiek
vienas, "kurio tik viduriai y- 
ra netvarkoje, naudotų šitą 
puikią 
Marck.” _______  ______ ______„___________u__ __
sis Vynas užsitarnauja šito- tam bus ir deklemacijų^ 
kios rekomendacijos dėlto, Į Grieš Cambridge’io lietuvių 
kad jūs galite judmi pasiti-lbenas. Tokių prakalbų,dar 
keti visuose atsitikimuose I nėra buvę Brightone. 
blogo apetito, vidurių už- Tą dieną galėsite įstoti 
kietėjimo, išpūtimo, galvos prie Draugystės UŽ PUSĘ 
skaudėjimo ir kitų nesma- ĮSTOJIMO.
gumų, kurie paeina nuo rie- šv. Mišios atsibus 24 d. 
tvarko j esančių vidurių. Jei balandžio 9 valandą ryte 
nauja influenzos banga atei- Cambridgiaus lietuvių baž- 
tų, tad šita gyduolė pagel- Įnyčioj. Meldžiame susi- 
bės jums užlaikyti savo vi- rinkt bažnytinėn svetainėn 
durius tvarkoje ir tūbini at- 8 valandą ryte. Už nepribu- 
siginti nuo pavojingos vieš- vimą nariai bus baudžiami, 
nios. Jūsų aptiekorius ar- S v. Jurgio Dr-jos Valdyba 
ba vaistu pardavėjas užlai- ------ :-------------- - ------- ---------
ko savo sandelyje'Visas Tii-| ’DR.stes valdybos adresai. 
nerio gyduoles arba gali pirm. -- m. žioba,
jums j U gauti. Joseph Tri- 539 E. 7-th St, So. BoBton, Mass. 
nėr Čompany, 133-45 So. n<3£??“- o”1'“8;

y J ’ n . I 13Q Bowen St„ So. Boston, Mass.
Ashland Avė.; Chicago, 111. prot. rast. — k. Luinis,

’ (Apgarsinimas) Į 47 Jale St, So. Boston, Mass.
1 FIN. RAST. — M. Karčiauskienė, 

47 Vale St, So. Boston, Masė. 
I KASIERIUS A. Naudžiūnas, 

16 VInfield St, So. Boston, Mass.
I MARŠALKA — Steponas Navickas,
I * Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
Į nedėldlenl 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
Į Svetainėj.

METINĖS PRAKALBOS
--------R e n g ? a----- :—

ŠV. JURGIO DR-JA

BALANDŽIO 24 D, 1920
LIETUVIŲ LIAUDIES 

NAME
26 Lincoln St., Brighton, Mass.
Prasidės 2-rą vai. po pietų.

Tai-gi kviečiame . visus 
Brolius ir Sesutes ant minė- 

gyduolę. Jūsų V:lhį prakalbų, .neš yra už- 
Trinerio Kartu- kviesti geri kalbėtojai. Prie v_2J_-____ T— V*J_ 11 1 •

Ofisas: 361 Broachvay, South Boston, Mass.
Sandelis: 8 W. 7tli St., South Boston, Mass.

Lietuvių Rakandų Bendrove
(FURNITURE STORE)

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

Teleplione So. Boston 839—W.

DYKAI!—VISIEMS DYKAI!
Patarimai reikale PASPORTŲ, DAVIERNASČIŲ, LĄIVAKORČIŲ, 

Siuntime pinigų į. Lietuvą. Taip-gikurie rengiatės važiuoti į LIETUVĄ 
ar norite partraukti kų Iš LIETUVOS, ar norite pavesti savo dalį ki
tam, NERAŠINSKITE kur į tolimus miestus pas visokius agentus ir ne
siuntinėkite bereikalingai jiems pinigų, nes jums vistiek reikės ant vietos 
kitam už darbų užmokėti, nors jie yra pasigarsinę, kad atliks darbų, bet 
tik kartų atsilankykite pas mane Ir aš ant kart viską atliksiu ir nereiks 

' po keletu kartų bereikalingai vaikščioti. Taip-gi INŠIURINU VISKĄ 
KAS TIK GALIMA INšIURINTI. Mano ofisas yra atdaras kas vakaras.

JONAS J. GERDAUSKAS,
45 K. Main Street, . New Britam, Conn.

TEL. 623.

•j

Ieškau sūnų Konstantino, Vladislo
vo ir Jono Kaulavlčių. Pranešu kad 
tėvas mirė. Prašau duoti apie save 
man žinių. Parvažiuokit pas mane ar
ba nors gromatų atrašykit: Apolionija 
Kaulavičiene,' Girkaučių sod. LITH- 
UANIA.

■■■ ■ — ■
ŠV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 

VALDYBOS ANTRASAI
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

PIN. RAST. — Juozas Juška,
Merycliff Academy 
Arlinghton Helgths, Mass.

IŽD, -t- Leonas švagždls, ’ '
75 Silver St, So. Boston, Mass. 

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

Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston,’įfass. 

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

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

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

, * Tel. So. Boston 823.
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

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

Ofiso Valandoj: 
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir 

" 1:80-0 ir 6:80-9 P, M7Į
j

»

PRMOS KLESOS

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

ml visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju Išradi
mu.

469 Broadway, 
South Boston, Mass. , 

(Priė Dorchester St) 
Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
Nedaliom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

<r

BeU Phona Dicklnson 3995 M. 
x A

įDr. Ignotas Stankūs
1210 S. Broad St., Pbiladelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

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

» NedsEsmis iki 4 po pRte. 9

;L

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS VAZ. 
\DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
’c’IRM. — Motiejus Verseckas,

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

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

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

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

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

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

sinius susirinkimus kas pirmų nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
V7ashinigton St, Boston, Mass. 6-tiį V. 
vakare. Ateidami drauge ir paujų na
rių su savim atsivesklt prie musų dr- 
los prirašyti.

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

[DR. PAUL J. JAKMAUil 
(Jakimavičius) I

609 KAST DROADVAY I 
TELEPHONE 502. Į

mGAITDAMAS DARBO, 
\ MĖGINO NUSIŽUDYTI.

Cambriclge, Mass. — Da- 
^ųiebLangley 65 m. amžiaus 

būdamas be darbo iš rūpes
čio, kad jis turi užlaikyti 
šeimyną — mėgino nusižu
dyti. Langley keletą kartų 

. dūrė sau į kairįjį šoną su di
deliu peilių.' Paskui buvo 
pašauktas gydytojas, kuris 
Susižeidusį tuojau pasiuntė 
| ligoninę ir dabar randasi 
sunkiame padėjime. *

Langley prisipažino, kad 
jlS mėgino pats save nužu
dyti dėlto, kad jau per 
kiek laiko negalį gauti dar- 

- ti šeimynos. Tat tokios pa- 
,bo ir neturi iš ko pramaitin- 
sekm'ės bedarbės. O ar tik 
vienas Langley tokiame pu- 
dėjime? Ne, yra tūkstan-

(SV. DUODAMA DYKAI.

*

ATEIKITE ŠIANDIENA .

»
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Aš noriu kad kiekvienas sergantis 
vyras arba moteris ateitų į mano ofisų 
šių savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminacijų • 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pageibėjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo'prle manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta
rus be pasekmių. Kų aš padariau ki
tiems, aš galiu padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe
cialų atydų. Per šių savaitę aš už savo 
darbų parokuosiu tik mažį mokesti 1- 
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge- 
rų gydymų nebrangiai.

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

Dr.M0R0NEY2Kre’
Priešais Najastic Teatrą

SALDtiAūsios širdies v. jezaus 
dR-jos valdybos adresai 

so. boston, mass.
PIRM. — Antanas Kmitas,

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

301^ BTvay, Boston 27, Mass.
PROT. RAST. —Vlncas Valkšnorius,

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

132 Bowen St, Boston 27, Mass. 
KASIERIUS — Jurgi* Kanevičius,

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

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

dėldlenį kiekvieno mfcneslo ą vai, po 
pi^ty Vstro Bažnytinėj •aiSji' 80.

TeL So. Boston 270
ML JOHN MicDONNELL, M. D. 
Galima tusikdlbeti <r lietuviitoi. 
Omso "VALkinDOB:

Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 vai.

■ vakarais nuo <6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

*
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Dėl Geresniu 
PASEKMIŲ 

Tarpe Amerikonų 
GARSINKITE
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