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Krikščionys darbininkai vie- 

nykitęs! Spieskitesįvieniu- 

tėlę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių •

Darbininką Sąjungą j ?.r:

Organas Amerikos Lietuj
R. K. Švento Juozapa 

Darbininkų Są-gos ’ ■ 

‘<DARBINlKKA:S,r 
Eini—— 

UTARNINKAIS, KETVERGAIS 
SUBATOMIS;
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Atlantic Cit y, .N. J.— 
John Hays Hommond savo 
prakalboje nurodinėjo, kad 
Anglija padarė didelę klai
dą darydama sutartį su Ru
sijai Hammond yra kelis 
sykius buvęs Rusijoj ir tyri
nėjo jos gamtiškus turtus.

Sakė, kad Anglija’darė 
sutartį labiausia tam, kad 
sumažinti bolševikišką pro
pagandą Indijoj ir kitose 
kolonijose ir kad patenkin
ti dalį Darbo Partijos, ku
ri stoja už susitarimą su Ru
sija. Paskui sakė:

“Lenin yra gudrus. Jis 
sakosi, norįs kitų šalių ka
pitalistą talkos atsteigti Ru
sijoj pramones, bet ištikro 
jis nori tik pripažinimo so
vietų valdžios.

Kad to atsiekti, tai jis la
bai gudriai taiko į godulystę 
didžiųjų komercijalių tautų 
siūlydamas prekybos sutar
tis. Jo pasiūlymai yra mo
liai. ^Rusija*riėtuTi prekių, 
kuriomis galėtų apsimainyti 
su kitomis tautomis ir netu
ri kredito, kad gauti prekių 
užsienyje.”

i

ŪKININKAI PRIEŠ
. BOLŠEVIKUS.

Ryga. — Vakarinėj Sibe- 
rijoj ūkininkai sukilo prieš 
bolševikų komisarus. Suda
rė Žalią Armiją ir paėmė 
Tobolską. Toji‘armija ne
senai sudegino sandėlį grū
dą, bolševiku rekvizuotus.

NAUJA RUSIJOS 
ARMIJA.

Ryga. — Rusijos raudo
noji armija jau pasirodė ne
ištikima. Dabar skubiai or
ganizuojama Tarptautinė 
Armija, kuri išaugsianti į 
milžinišką-armiją ir įkūny
sianti komunizmą visame 
pasaulyje. Jau dabar toje 
armijoje esą 100.000 karei- 
vią.

Dabar tik šita nauja ar
mija bolševiką valdžia tepa
sitiki. Raudonoji .armiją 
demobilizuoj ama.

SIŲSKITE PINIGUS 
j LIETUVA-

UTARNINKAS, BALANDŽIO 12 D., 1921.
..................  T1“

Kaina i oi

Kad pagelbėti Lietuvai 
jos kovoje už šalies laisvę ir 
tautos gyvybę Tautos Fon
das ir vėl pasiuntė. A. Stul- 
ginsko vardu $7,492.78 draf- 
tą arba apie 474.215 markių. 
Ir taip nuo pereito T. Fondo 
Seimo iki 1 d. balandžio 1921 
m. Tautos Fondas pasiuntė 
Lietuvos laisvės apgynimui 
$38,632.54 arba 2,683.807 
markią.. Yra tai gausi pa
rama Lietuvai sunkioje ko
voje su lenką .plėšikais. '

Lietuvi, jei brangi tau tė
vynė ir gimtinis kampelis, 
jei nori, kad greičiau išva
rytu lenki} plėšikus iš Lietu
vos žemelės, aukok bent da
lelę savo uždarbio Lietuvos 
laisvės apgynimui per Tau
tos Fondą.. Jei nori, kad 
Lietuvos jaunimas turėtų 
tinkamą užlaikymą lankant 
mokyklas, kad nereikti}- ba
dauti ir džiovą gauti, aukok 
besimokinančios jaunuome
nės sušelpimui. J ei nori, 
kad tamsą ir skurdą grei
čiau prašalinti iš lietuvių 
tarpo, jei nori, kad kiekvie
nas priaugantis Lietuvos 
vaikelis būtų mokomas rašy- 
ti-skaityti, aukok Lietuvos 
krikščioniškos kultūros rei
kalams per Tautos Fondą.

Tautos Fondas.
222 So. 9-tb St., 
Brooklyn, N. Y.

Washington. — Republi- 
koną vadovai kongrese pa
skelbė, kad yra pienuojama 
uždaryti ateivybę į šią ’ šalį 
gegužio 1 d. Senatorius Dil- 
lingham rengiasi išnaujo į- 
nešti savo bilių, kurį buvo 
priėmęs pereitas kongresas, 
bet kuin vetavo prezidentas 
Wilsonas. Sulig to biliaus, 
ateivybė būtų uždaryta nuo 
geg. 1 d. trims metams, įlei- 
džiant kasmet į Ameriką tik 
tiek ateivių, kad ją skaičius 
sudarytų ne daugiau kaip 3 
nuoš. šioj šalyj gyvenančiu 
ateivių.

TIKISIIBUGSVEČIŲ
....

LAUKIA 1.000.000 

AMERIKON'(J. 
Bernas.

kad šiemet Europą aplankys 
1.000.000 amerikonu. Hote- 

jį

lią ir visokių užeigą savinin
kai importavo labai daug 
vyno, kad užtektą ištrošku- 
siems amerikonams.

—F— 
GAL ATVYKS Į 

AMERIKĄ. 
Kopenkafien. — Birželio 

mėnesyje Danijos karalius 
ketina aplankyti Suv. Vals
tijas^ -Į.

ĮVEDĖ NAUJĄ ŠVENTĘ 
Trenton, .V. J. — Gub. 

Edwards pasirašė bilių, ku
riuo įvedama švęsti lapkr. 
11, kaipo armisticijos die-

MIRĖ BUVUSIS RYMO 
MAJORAS.

■ Rymas. — Širdies liga 
mirė Ernesto Nathan. Jis 
buvo žydas, gimęs Anglijoj. 
Yra buvęs Rymo majoru. 
Pasižymėjo kova prieš kata
likystę.

g DARBININKŲ REIKALAI. i
IB8 • - . EJ

LENKAI NORI APLEIS
TI LENKIJĄ.

Varšava. — Prie Ameri
kos konsulato kasdien grum- 
dosi nuo 2.000 iki 3.000 žmo
nių, norėdami gauti Ameri
kos vizas ir atvykti Ameri
kon.

Per visą žiemą minią mi
nios grumdosi apie konsula
tą, bet nuo kovo pradžios mi
nios pasitirštino ir pasididi
no. Mat pasklido gandas, 
kad Seimas ketina suvaržyti 
išeivystę. Tai visi sujudo, 
kad gauti išvažiuoti prieš 
išėjimą to suvaržymo. Iš to
limą vietų kiekvienu trauki
niu daugybė žmonių vyksta 
Varšavon pasportų reika
lais. Daugiausia njoterys su 
vaikais, Varšava jau nuo 
senai perpildyta, tai naujai 
atvykusieji niekur vietos ne
gauna ir valkiojasi gatvė
mis, miega stotyse, ant na
mą trepu ir kitur lauke.

•Vizą išduodama po 200 
dienoj. Būdavo išduodama 
po daugiau, bet pasirodė, 
kad daug prigavysčią lenkai 
daro, kiša falšyvus doku
mentus ir todėl atsargiau su- 
paliokais apseinama.

ną.

PRAŠO NEVARYTI.
• Geneva. — Buvusis Aus

tro-Vengrijos valdovas rū
pinasi^ kad Šveicarijos val
džia nevaryti} jo iš savo že
mės už žodžio laužymą. Jis 
buvo pasižadėjęs nebandyti 
atgauti sosto, bet tą darė. 
Gal būtJŠvemi’ijos valdžia 
dovanos tą kaltę.

MŪŠIAI GRAIKŲ SU

* TURKAIS.
Atėnai.3— Mažojoj Azijoj 

buvo susirėmimą turką su 
graiką kariuomene. Graiką 
krito 600, o sužeista 3.400.

RENGIASI NUMAŽINTI 
ALGAS.

- Ant kažkurių Amerikos 
laivą apimant 60,000 darbi
ninką reikalaus priimti nu
mažintas algas. Tame rei
kale savininkai susispietę į 
American* Steamship Ow- 
ner’s Ass’n New Yorke tu
rės susivažiavimą.

Darbininkai, imkite pa
vyzdį, kad savo nepasiten
kinimus galėtumėte pareikš
ti savo galingu organizuotu, 
balsu. Aimanavimas nieko 
nereiškia prieš galingą ka
pitalistą ranką.

Nors dabar supraskite ką 
reiškia darbininką organi
zacijos.

PASIBAIGĖ STREIKAS.

ANGLIAKASIŲ 
GAL GREIT

f

• •

APGINKLUOS
" PAŠTININKUS.
Washington—Pašto dar

bininkams bus išduota gink
lai ir bile paštininkas, kurs 
pagaus vagį, gaus $5.000 do
vanoms.I
RADO ORLAIVĮ JŪRĖJ.

Pensacola, Fla. — Meksi
ko užlajoj rasta plūduriuo
jantis orlaivis, kurs buvo 
žuvęs prieš 19 dienų. Tai 
buvo Amerikos karinis or
laivis. Jame buvo 5 žmonės. 
Orlaivyje nei vieno lavono 
nerasta ir apžiūrėjus visas 
liekanas nei jokio ženklo ne
rasta, kas galėjo atsitikti la
kūnams.

- SUTERŠĖ SRUTAS: — 
Gary, Ind. — Per du me

tu policija besidarbuodama 
prieš slaptą svaigalų parda
vinėjimą konfiskavo išviso 
60.000 galionų visokios rū
šies svaigalą. Visą grobį pa
leido į srutų nuovadas ir 
taip suteršė srutas.

Į GERB. KLEBONUS IR 
SVIETIŠKIUS 

VEIKĖJUS!

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

Čekį arba “money order” ispir- 
kite vardu

“DARBININKAS,’ ’
366 Broadway,

Boston 27, Mass.
Pinigą siuntimo skyrius atda

ras nuo‘8 vai. ryto iki 8 vai. vaka-

Bostono aplinkiniuose 
miesteliuose — Lexington, 
Wakefield, Woburn, Win- 
chester, Stoneham, Read- 
ing ir Melrose namą staty
toją streikas pasibaigė. 800 
darbininką grįžta darban. 
Mažiausia alga 95 centai va
landoj.

• v

RINKIMAI ITALIJOJ.

Rymas. — Nauji rinkimai 
į parlamentą bus gegužio 15. 
Partijų kova įsisiūbavo kuo- 
labiausia. Fascistai (šau
liai) išleido manifestą, kur 
aštriausia pasmerkia raudo
nąsias partijas.

Venecija. — Tarp fascis-

, ?

kirtimas. Vienas užmuštas, 
16 sužeista. Dėl šito atsiti
kimo paskelbtas generalis 
streikas.

Tfyrin. — Policija paskel
bė radus viename name 200 
bombą, 100 revolveriu ir ki
tokiu ginklą.

Bologna. — Socijalistas 
šovė į fascistą ir sekė dide
lės riaušės. Fascistai apiplė
šė socijalistą namą ir soci- 
jalistą laikraščio ofisą.

STREIKUO JANTIEJI

mainieriai šaukiasi prie 
valdžios prašydami 
darbo.

Cartagena, Ispanijoj. — 
Šimtai darbininką mainie- 
rią šiame distrikte, kurie 
jau ant streiko per kelius 
mėnesius atsišaukė prie val
džios kad duotą darbą, nes 
kitaip nebegali išlaikyti šei
myną. Valdžia tą atsišau
kimą priėmė ir svarsto.

Nuo balandžio 15 d. š. m. 
“Darbininko” subatinis nu
meris -eis padidintas 8 pusi. 
Tad mes kviečiame gerb. kle
bonus ir svietiškius veikėjus 
į talką.

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

“Darbininko” prenume
ratos kaina ta pati.

Atskiras numeris utar- 
ninko ir ketvergo 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 pėtnyčios ryte.

“Darbininko” Adm.

KOVA PRIEŠ SVAIGA-I 

LŪS EINA NE
JUOKAIS.

New York. — Pagal gu
bernatoriaus ir majoro pa
liepimą New Yorko mieste 
nuo nedėlios bal. 10 d. pra
sidėjo aštri kova prieš slap
tą svaigalą pardavinėjimą. 
Buvusieji saliūnai, kurie ne- 
varrninkŠtus^gėr hrius'parda- 
vinėjo, o ištikro svaigalais 
šinkavo. užsidarė, kad dau
giau neatsidaryti.

Ant Coney Island policis- 
tai suareštavo 11 vyrą ir 
vieną moterį už slaptą svai
galą pardavinėjimą.

Valdininkus, kuriems pa
vesta kova prieš svaigalą 
pardavinėjimą, seks Anti- 
Saloon Lyga. Žiūrės, ar jie 
išpildo savo pareigas. Tei
sėjus taip-gi seks. Žiūrės ar 
kaltininkams uždedama pri
derama bausme. Apie visus 
valdininkus, nepildančius 
savo pareigas, bus pranešta 
augštesniajai valdžiai.

• •

KIEK GYVENTOJŲ 
PARYŽIUJE.

Paryžius. — Šią metą cen
zas parodė, kad Franci jos 
sostinėj gyventoją yra 2.- 
880.000.

•v-
630,315 nariai Amerikos 'Jau

nesnio ■ Raudonojo Kryžiaus 442 
mokyklose New Yorke, praleido 
$56,215 dėl darbo tarp miesto 
biednųjų vaiki], ir dėl Europos 
varguolių- pašalpos 1920 metais.
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KARALIUS IŠLEIDO ' '

PROKLEMACIJĄ. !
London. — Anglijos ka-w 

ralius išleido proklemaciją, j 
kurioj paskelbė, kad dėl M- .! 
lūšio streiko Šalis atsirado 
pavojuje ir pašaukė liuosno* i 
rius stoti į kariuomenę.. * * I

Armijos ir laivyno jėgos I 
mobjlįzuojamos kovai prieš- J 
streikininkus. *' i

Į karaliaus balsą atsiliepi- f 
mą buvo apščiai. .ii 1

Būrią būriai kariuomenės | 
pasiąsta į anglią kasyklų di- 
striktus. Pompos jau pra
dėjo veikti ir kasyklos ne- 
pritvįs.

Streikininkai nesipriešino 
pompoms veikti. ~

Konferencija tarp strei
kininkų ir kompanijų, val
džiai tarpininkaujant prasi- < 
dėjo panedėlį bal. 11 d. Yrą 
viltis, .kad bus susitaikinta,
bet valdžia tebveda mobili- ’ 
zaciją jėgą kovai su grę
siančiu generaliu streiku. 
Valdžia griežtai atsisako 
duoti subsidiją anglių pra
monei, o darbininkai griež- • 
tai subsidijos reikalauja, 
kad gauti geras algas. Ku
ri nors pusė turės nusileis
ti, kad prieiti prie susitari
mo.

0

4
'■i
J

J
į

J

s.

J 
"i

r-

j

i

tą ir socijalistą įvyko susi-mą.
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ATMETĖ PASIŪLYMĄ.

Chicago. — Unijiniai ply
tų statytojai atmetė pasiūly
mą numušti algas ant 25 
nuos. Kitą skylių namų 
statytojai jau ankščiau bu
vo atmetę panašų pasiąly-*.New Yorke snigo, bet snie- 

\ ’ - 
. ■

ATŠALO IR SNIGO.
New York. Šiaur.-ryti- 

nėšė valstijose atšalo. Šal
tas oras atėjo iš vakarinią 
valstiją. Panedėlyje anksti

• IT T . • «■ * 4

X *

✓

gangreit sutirpo.
k- 
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PRANEŠIMAS.
žinomi pranešu gerb, Montollo Ir a* 

plellnk63 lietuvhj visuomenei, kad nS 
atidariau fotografijų študiję. Nuimti 
fotografijas gerai ir už labai prieina* 
mtj kainu. Tad vietos Ir npielinkčs 
lietuvius kviečiu užeiti | mano studi* 
jU, kad prlslžlurčjus mano darbut.

J. A. MOTI&TUNE,
. (J77 Nortti Malu Montello, Mrmr
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GRĮšIANTIEMS LIETUVON
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KAINA:

į Patogiausias kelionei per jūres laikas yra 
į pavasaris. Manantiems grįžti Lietuvon geriau- 
Į šia bus tą daryti imant laivą NEW AMSTEŪ'* 
I P AM, kuris iš Ne.w Yorko išplauks apie ba- 
1 landžio 30 d. ir plauks į Rotterdam, Holandi- 
Į 33- ’ ‘ ' . . ■ '

Su tuo laivu vyks Lietuvon PRANAS GV~ • 
į DAS, “Darbininko” redaktoris ir jis kelionė- 
į j e grįšiantiems tuo laivu lietuviams patarnaus 

pervažiuojant per svetimas šalis.

Iš New Yorko iki Eitkūn tIM | 
trečia Mėsa VlUiliU

LAIVAKORČIŲ, PASPORTŲ, INOOME 
TAK ir kitokiais reikalais be atidėliojime 
kreipkitės į ‘ ““

LIETUVIŲ PWB0S BENDROVĘ
(Litkuanian Sales Corporation)

BOSTON 27, MASSAOHUSKTTS
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U South ĖoBton’o utamįnkaią, 
> «ubatomht Leidžia Am. 

tų RtfM0 Kataliku to Juozapo 
SfinnįHiAį - .♦

Li>iu CJ tjMuyTnTč KĮrGld
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kMw Amerikos lietuvių sro
vių. Bet kas nemato, kad. 
pas muš butą bismarekizmo 
įr jo vaisiai jau yra * apsi
reiškę. Bismarcko laikais 
tūli laikraščiai ul pimgua B 
Reptilien fondo. arba įietu- 
viškai.sakant gyvatiško' fon
do prąsimanymus rašydavo 
prieš katalikus ir UŽnilodijo 
tų * laikraščių skaitytojus. 
Tas pat juk dedasi tarp 
mūs. Lietuvių laisvamaniš- 
d laikraščiai iš bedieviško 
ranatizmo nuolatai 'šmeižia 

ir dergia katalikus, rašo pra- 
simariymus, vaizduoja juos 
pro-lenkais. Per tai vietoj 
jautos darbų varyti^ srovės 
tik pjaunasi. Lietuvos Lai
svės Paskola nepavyko dėl 
ergelių sukurtų reptiliškų 
laisvamanių laikraščių ir 
veikėjų, vadovaujant L. 
Misijai.

aaženklius ir siunčia miri- 
joma adresu: 8t. Jfary’#

Būtų gerai, kad viaoee kolo
nijose ypač lietuviški krafla- 
ženkliai būtų renkami ir 
siunčiami arba

rarba mpjetu adwu< 
Krasaženklips renkant 

reikia juos iškirpti ir išplėš
ti aų kdnverto Šmotu taip, 
kad 'ųeindrėksti paties kra- 
ųaženklio. Įplėštas kraaa- 
ženklis netinka, >, .

NENORĖJO ĮŽEISTI 
BEDIEVIŲ.

A

-1V-IJ . ........ ...... I I m 1'1 . I ■ , J

KOKIUS VAISIUS 
TURIME.

' “Draugas” num. 80 rašo 
apie Bismareko klaidų vai- 

A Štai kaip “Draugas” 
dalykų nušviečia:
“Prieš baisųjį pasaulio karą 

. Vokietiją visiems rodėsi galin
giausią tauta ir viešpatija. Ša
lininkai ir priešininkai vienaip 

‘ pripažindavo, kad ta galybė 
buvo Otto von Bismareko dar
bas. Bismarckas vedė, Vokie
čiai ėjo paskui jį. Jie pildė jo 
planus ir programus. Mums 

’ teko matyti tos didžios galybės 
pabaigą.

1 , “Buvo žmonių, kalbėjusių a-
pie Bismareko klaidas ir se- 

v niaus, tik niekas tų žmonių 
neklausė. Šiandien jų balsas 
daugiau reiškia, nes Bismareko 
sustatytoji Vokiečių galybė ne
pateko nei penkių dešimčių me
tų.

“Bismarckas savo tautos ga
lt .statė grynai materijalis-

tiškai, nepaisydami nei tiesos 
. nei teisybės. Todėl jis užsikė- 

sino panaikinti katalikiją Vo
kiečiuose. Katalikijos nepanai- 

' kino, bet privertė katalikus 
gintis. Besigindami jie sudarė 

-Centro partiją. Jos jis baisiai 
ųekentė, nes jis kaip tik ne to 
buvo norėjęs.

... “Kovai su Centru Vokietijos 
geležinis kancleris- pavartojo 

'didelį ir gausij “Reptilien fon
dų,” t y. pinigus skirtuosius- 
laįkraščiams papirkti. Tie pra*- 
inanydavo visokii| niekų ant 

. katalikų. Per keturiasdešimts 
su: viršum metų užaugo visa 
gentkarte su užnuodintomis pa
žiūromis. Parsiduodančių laik
raščių skaitytojai matė Vokie- 
iijos katalikus ne tokius, koki 
jią buvo, tiktai tokius, kaip ant 
jų melavo reptilijos, t. y. parsi- 
duodantieji laikraščiai.

“Karas tapo pralaimėtas. Ki
lusį revoliucijai reikėjo gintis 

-nuo betautinio sočijalizmo; rei
kėjo vienytis tautybę brangi- 

.Uąnčįpms partijoms. Tam tiks
lui sudaryta Tautinė Liaudies 
Partija. Į jų turėjo sueiti ka
talikai ir ne katalikai.
>■' “Bet nekatalikai buvo iš
auklėti laikraščių gyvenusiij 
valdžios kyšiais, o tie kyšiai bu- 

\ W duodami už kątalikų šmei
žimą. Prisėjus- dirbti išvien 

' katalikams su nekatalikais šie 
pastarieji nemokėjo apseiti be 

^A^meĮžto ant katalikų. Tokiu 
pūdu vienybė suiro. Suiro tat 

‘ b? Vokiečių tautybės jėga ir be- 
tautinėms partijoms pasidarė 
daugiau progos, laimėti. Tai-gi 

. šiandien jau negalima guldyti 
galvos, kad betautinis socijaliz- 

nelaimės Vokietijoe. Jei 
tuijį, įvyktų, tai iš Bismareko 
darbo liktų vieni kevalai.” 
Toliau “Draugas” nuro-

■ kad Bismareko ldaidos- 
lįg lipa francūzai, tik jie 

; Of’upį tokio žymaus, kieto 
pWlo, ,kaipt vokiečių Bis- 
marekas kad buvo.

‘‘Draugas” prie tos pro- 
neužsimena apie sautL

NAUDOTI KRASAŽEN- 
KLIAI IŠNAUJO . 

NAUDOJAMI.
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Ne vienas yra girdėjęs, 
<ad naudoti pašto ženklai 
yra renkami ir naudojami 
tokiems ten reikalams.* Ne. 
jro šalį bus čia apie tai už
siminti ir paaiškinti.

Naudotus pašto, ženklus 
renka tam tikri jų mėgėjai. 
Bet juos daugiausia renka
ma misijoms. Už jas gauna
ma daugiau, negu bile kas 
gaH įsivaizdinti.

Nuo 1890 m. iki 1904 m. 
štai kas atlikta: Liee’o, 
Belgijoj, seminaristų su
rinkti pašto ženklai davė 
gryno pelno 100.000 fran
kų. Tie pinigai sunaudoti 
Afrikoj, Belgijos kolonijoj 
Kango.

Namuro mieste, Belgijoj, 
surinkta per vienus metus 
nuo 1904—1905 už 9.500 
frankų.

: Roermond’e, Holandijoj 
i surinkta už 45.000 markių. e

Francijoj yra 600 organi
zacijų, kurios renka misi
joms krasaženklius.

Salvation Army Europoj 
kasmet surenka krasažen- 
lių 100.000 svarų.

Vidutiniškai imant už 
svarų krasaženklių galina
ma 15c. Už retesnius, ypa- 
tingesnius krasaženklius 
mokama daugiau.

Kun. Joseph Stein yra di
džiausias krasaženklių . rin
kėjas. Jis-jų yra surinkęs 
už 235.810 markių ir visi pi
nigai ėjo misijoms paremti.

Amerikoje misijoms su
renkami krasaženkliai duo
da daug maž $2.000 kasmet, 
į Katalikiškose mokyklose, 
seminarijose, ligonbučiuo- 

tse yra įvesta mada rinkti 
krasaženklius.

j Krasaženkliai yra varto
jami įvairioms dekoracijoms 
daryti. Japonijoj jomis sie
nos išlipinamos. Berline y- 
ra firma, išdirbanti ypatin
gas dekoracijas iš naudotų 
krasaženklių. . ,

Jų reikalavimas yra dide
lis.

Lietuvos krasaženkliai y- 
ra naujanybė krasaženklių 
rinlmjlT. Labai geru įran
kiu tie krasaženkliai pakė
limui Lietuvos vardo. Kra
saženklių rinkėjai pamatę 
lietuviškus pašto ženklus 
paindomaus kas tai do kraš
tas Lietuva. Šv. Jono semi- 
ųarijoj, Briglitone, Mass. 
mokinasi lietuvis Pr. Stra- 
kanskis. Ten renkama kra
saženkliai ir minėtas mūsų 
tautietis deda kolekcijon lie
tuviškus krasaženklius. Se
minaristai suindomumu jas 
žiūrinėj 3k>"įW\)iito. Išskaitė 
žodį Tėrtmiį” ir tas žodis *
pąF tarp Svisų senimą-'

. r
Tenka kra- J

“Trimitas,” Lietuvos’Šau
lių, organas, nnm. lL persi- 
spauzdino iš š. metą LD8; 
Kalendoriaus eiles Laisves 
Slopintojai ir Bitė ir Musė. 
Nepažymėjo iš kur paėmė. 
Kažin kodėl taip pasielgė. 
Turbūt nenorėjo įžeisti A- 
merikos lietuvių, reptiliškų- 
jų laikraščių, kurie katali
kus vadina pro-lenkaiSir ki
tokiais nelabėliąis; gi minė
tos eiles yra anti-lenkiškos, 
lenkus pašiepiančios. Paro
dyti lietuvių katalikų, anti
lenkiškumų arba pasidarba
vimo, dėl Lietuvos būtų lais
vamaniams žandine. Tad 
“Trimitas” ir nepažymėjo 
eiles paėmęs iš LDS. Ka
lendoriaus.

NAŠLAITĖ—MERGELĖ 
(Skiriu Vargo žmonėms) 

Ūžia girnelės,
• Ūžia liūdnai, 

Mano rankelės 
Skauda labai.

Mano širdelė 
Plaka skaudžiai, 
Daigo krūtinėj 
Aštrūs dygliai.

/ Maža mergelė 
Turiu kentėt, 
Nėr’ prie girnelių 
Kad’ atsilsėk

Akys raibuoja, 
Svaigsta galva, 
Aš vis linguoju 
Nuvargus maža.

Nėra mamytės,
Nėr’ kas užtars, 
Jei ką sakysiu - 
Tuoj mane bars.

Piktas, baisus, 
Tankiai užpykęs 
Keikia visus.

Sako: “Dykaujat 
Jūs kaip velniai!” 
Man ir užduoda 
Kumščiu skaudžiai.

t

Kuo aš mažutė
Esu kalta,
Jeigu silpnutė, 
Jeigu maža?..

Mano rankelės 
Skauda labai, 
Mano galvelė 
Dega karštai.

Mano širdelė 
Visad skausmuos, 
Sunkios girnelės 
Man’ nukamuos.

L. D.S. NAUJAS 
APSKRITIS.

Gerb. A. Kazlas LDS. generą- 
lįs organizatorius važinėdama po 
Į’ennsylvanijog apielinkę suorga- 
nizayo jau 4 LDS. kuopas ir dar 
tikigi nudaryti

Dabar, jaii piisteMMe 
gaųe, Šaukią apgkriSio suvažiavi
mą ant balandžio 17 d, š, m. Per
matoma, kad tai bus vienas iš di
džiausių apskričių. Į tą apskritį 
turčių įeiti žios LDS, kuopos: 13 
ir 78 Philadelphia,' 19 kp. Ches- 
ter, Pa., 27 kp. Kingston, 31 kp. 
Wilkes Barre, 32 kp. Pittston, 
34 kp. Scranton, 45 Duryea, 46 
kp. Eynon, 47 kp. Pittsburgh, 
53 kp. Homestčad, 55 kp. DuBois, 
94 kp. So.. Bethlehein, 87 kp. Sil- 
ver Creek, 88 kp. Cumbola, 89 
kp., Midleport ir 90 kp. Minerš- 
ville.

LDS. apskričiai yra didele pa
rama centrui ir visai organizaci
jai. Apskrieai greičiau gali pri
eiti prie kuopų ir joms suteikti 
reikalingą paramą. Kur apskri
tis gyvas ir veiklus, ten ir kuopos 
stipriai laikosi ir veikia.

• Gal vienas iš gyviausių LDS. 
apskričių yra, tai Connfecticut. 
Pas juos tvarka susivažiavimuose 
ir visame veikime labai pavyzdin
ga ir graži.

Gana smarkiai veikia ir LDS. 
Naujosios Anglijos apskriti^. Pa
starasis žymiai parėmė finansais 
LDS. Centrą ir Lietuvos krikščio
nius darbininkus/ To iki šiol ne
išgalėjo padaryti nė viena atski
ra kuopa.

Kiti apskričiai ir-gi veikia, nors 
gal kiek silpniau.

Tad gerb. A_. Kazlas suorganiza
vęs LDS. Pennsylvanijos Apskri
tį, atliks milžinišką darbą ir tuo- 
mi labai daug pasitarnaus tos a- 
pielinkės broliams ir sesutėms 
darbininkams.

Mes nuo savęs raginame tos a- 
pielinkės visas LDS. kuopas siijs- 
ti savo atstovus į pirmąjį įsteigia
mąjį Pennsylvanijos apskričio su
sivažiavimą balandžio 17 d. š. m. 
į New Philadelphia, Pa. Augin
kime ir stiprinkime mums bran
gią organizaciją LDS.

LDS. Centro Sekr.

įnrmiii tng H&vaitSfi TBlkalu. 
prirengimuiTaperio. Įren
giamus vakarus kvieskite 
kalbėtojus, kurie paaiškin
tų. spaudos svarbu ir supa- 
žįidintiį visuomenę su LDS. 
tikslu., ‘

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

; Visas žinias apie spaudos 
savaitę siųskite į

LDS. Centro Raštinį, 
866 Broadwaįf, 

Boston 27, Mass.

NEW YORK IR JO 
APYLINKE.

Šioje apielinkėje daugiausia 
žmonių bedarbiauja ir gal skur
džiausia gyvena. Jau gal bus ne- 
toĮi metai kaip šimtai, o gal ir 
tūkstančiai žmonių, neturi ko pa
valgyti.

Reikia įsivaizdinti kokiame pa
dėjime randasi tų darbininkų šei
mynos ir kaip išaugs jų vaiku
čiai.

Kapitalistai, gali laukti kad ir 
dešimts metų uždarę dirbtuves ir 
tai jų gyvenime nesimatys atmai
nos. Jie prisiplėšė ir sukrovė mi
lijonus iš vargo darbininko pra
kaito ir dabar lėbauja ir tyčioja
si iš alkanų darbininkų.

Jaunas, sveikas, dar šiaip taip 
nors ant pragyvenimo gali užsi
dirbti, -bet į senesnius ir silpnes
nius tai nė žiūrėti nenori.

Daugelis darbininkų važiavo 
ieškoti darbo ant ūkių, bet ir ten 
tie patys pyragai. Turi dirbti už 
keletą dolerių į mėnesį, neišski
riant nė šventadienių.

Vargšas.

Brangi mamytė!
Gera kapuos!
Vargšė—mergytė
Skurstu varguos.

*

* a
Ūžia girnelės.
Ūžia liūdnai,
Mano dalelė —
Sunkūs vargai.. .•

VargoiPoeta.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
sandeliai, išdalinti Vknnoje per 
vieną mėnesį, kainavo į 120,000,- 
000 kronų sulig yiennos laikraš- : v • cių.

L. D. SPAUDOS 
SAVAITĖ,

LDS. Spaudos Savaite 
prasidės balandžio 17 d. ir 
tęsis iki gegužės 1 d. Atei
nančių savaitę išsiuntinėsi- 
me visoms LDS. kuopoms 
amunicijų—literatūros.

Taip-gi prašome LDS. 
kuopų valdybų pranešti kur 
ir kiek reikės pasiųsti “Dar
bininko” pavieniais nume
riais? Negavę pranešimo, 
siusime sulig nuožiūros ir 
reikalo.

Kol kas dar negavome ži
nių kas jau padaryta prisi
rengimui prie spaudos Sa
vaitės ir kas daroiųa? To
kios žinios mums būtinai rei-

LDS. OĘIO IR MICH. 
APSKRIČIO KUOPŲ 

DOMAI.
Jau praeitų metų buvusia

me LDS. Ohio ir Mich. aps
kričio suvažiavime liepos 3 
d. nutarta ir pavesta apskri
čio valdybai surengti marš
rutų. Valdyba laikytame 
susirinkime sausio 1 d. s*, m. 
galutinai . nutarė surengti 
prakalbų maršrutų. 
LDS. kuopos tam. pritarė ir 
davė žodį, kad laike marš
ruto darbuosis ir padės kur 
dar nėra LDS. kuopų, padė
ti suorganizuoti. Permato
ma buvo dvi kolionįji, kur 
būtų galima įsteigti LDS. 
kuopos, tai Alliance, Ohio ir 
Grand Rapids, Mich.

Gavome ir kalbėtojų, ku
ris nurodys darbininkų rei
kalus tikroje šviesoje.

Prakalbų maršrutas su
darytas šiaip:

Balandžio 23 d. (subatoj)— 
Akron, Ohio.

Balandžio 24 d. (nedelioj)— 
Yonngstown, Ohio.

Balandžio 25 d. (panedėly) 
—Aliance, Ohio.

Balandžio 26 d. (utaminke) 
—Dayton, Ohio..

Balandžio 27 d. (seredoj)—
. Grand Rapids, Mich.

Balandžio 28 d. (ketverge)— 
Detroit, Mich.

Balandžio 29 d. (pėtnyčioj) 
—Cleveland, Ohio.

Tad kuopos pasirūpinki
te šias prakalbas savo kolio- 
nijoj gerai išgarsinti^ kad 
sutraukus kodaugiausia dar
bininkų ir darbininkių. A- 
part to pasirūpinkite geros 
amunicijos—literatūros, o y- 
pač paskleiskite koplačiau- 
sia sava organų “Darbinin
kų.”

Vienintelis mūsų ginklas 
prieš išnaudotojus, tai spau 
da ir organizacija, i_____
priežodis sako: “Vienybėje 
galybė.”

LDS. kuopoms ir šiaip žy
mesniems veikėjams buvo 
išsiuntinėti laiškai prašant 
rengti prakalbas virš pami
nėtose dienose ir jeigu kur 
tokio laiško nebūtumėte ga
vę, tai prašome pasidarbuo
ti pasiremiant šiuo praneši
mu;

Visais prakalbų rengimo 
reikalais kreipkitės pas L. 
D. S. Ohio ir Mich. apskri
čio raštininkų

• Jurgi Kasą, 
1419 E. 25th St.,

Cleveland, Ohio.

PHILADELPHIA, BAL

: Kų Lietuviai Turi ir Ko
. ■ Dar Trūksta.

.» ’................. i

. Kitą koloniją lietuviai galėdavo pa* 
sigivti su įvairią bendrovių Ir krautu
vių steigimu, o mes Phlladelphiečlal 
galime pasigirti lietuvių galiūnų bujo- 
jlmu. Svetimtaučiai stengiasi uuo ga
liūnų atsikratyti, o musą lietuviai per
ka dežlmtimis ikL paskutli}lam laikui. 
Gerai yra žinoma, kur saiiunų daug, 
ten Ir darbuotė lietuvių tarpe maža. 
Todėl Flilladelphljoj veikimas yra 
silpnas- Pasidčkojant gerb. klebonui 
Kauląklui, veikimas katalikų tarpe 
nėra apmiręs. Jo užmanymu čia bu
vo surengtos kelios parodos (demons
tracijos) kurios nusisekė* gerai, ypač 
pereitą rudenį, kuomet buvo sureng
ta puiki demonstracija protestui prleS 
lenkus, nuo kurios ir tautlečial-lals- 
vieji išsigando ir jau daugiau South 
pusele nepasirodo su savo veikimu.

Jokių bendrovių pas mus nėra ir nie
kam čia galvos neskauda apie jų or
ganizavimų. Jeigu kuomet ką užsime
na apie kokią bendrovę, tai “laisvie
ji” tuojau pradeda dergti, geriau ei
na pas žydus perka, kur daug sykių 

VISOS esti apgauti, bet Su HetuvlSku bizniu 
'1 nepasįrodyk. Katalikai .turi pasiplr- 

kę Sėrų iš kitų miestų bendrovių, o 
laisvamaniai tik “moonshainoj” randa 
užsiganėdinimą.

Beje, , pamiršąu pasakyti, lietuviai 
Čia turi neva dvi savo ruSies bendro
ves, tai yra svetainių statymo. Ka
taliką visuomenei jokios naudds nėra Iš 
jų. Richmondo salėj Grinius su kom
panija yra diktatorium, iš kur lei
džia paskudinimo burbulus ant katali
kiškų veikėjų, gerb. klebono Kaulakio, 
kun. Zimblio ir kun. Karaliaus.

South pusėj salė yra papuolusi l va
dinamų bolševiką ir saliuninkų ran
kas. Visokiems laisvamanių įran
kiams salė yra duodama dykai, o kuo
met katalikai kad ir svarbiausiu rei
kalu atsišaukia, turi užmokėt. I šią 
svetainę katalikiškos draugystės tjirl 
sudėję nemažai pinigą, šėrų- pirkę ir 
paskolinę.

Vienu daiktu mes galim pasidžiaug
ti, tai tuomi, pasidarbavimu gerb. 
klebono Kaulakio tapo pastatyta pui
ki mokykla su svetaine. Čia tai yra 
Philadelphljos lietuvių širdis. Čia be^ 
veik kas subatą ir nedėlios vakarais 
esti visokį parengimai, kur visuomet 
esti pilna Žmonių, ypač jaunuomenės 
ir visi lankosi su didžiu noru. Pasl- 
dėkojant kun. Karaliaus darbštumui, 
mes tankiai visokią naujų 
turime. Užtaigi klinlko 
spjaudo ugnim ant kun. 
Pirmiau buvę viskas gerai, 
kun. Karalius parėjęs, tai sugadinęs 
viską. Kun. Karalius yra geras kal
bėtojas ir kliniko ponams neliko, dau
giau vietos ant katalikiškų pagrindu. 
Tat jie ir sumanė pradėti darbuoties. 
Richmondo kliubus pasigavę pasivadi
no Philadelphijos Draugijų Sąryšiu ir 
pradėjo visiems laiškus rašyti ir kvies
ti I jų sąryšį. Save persistatė tokiais 
dideliais, nęt ir kunigus pradėjo kvies
ti į savo susirinkimus. Jų susirinki
mai esti kliubuose, kur girti rėkau
ja, na ir, žinoma, kunigai nedalyva
vo. Kelis sykius tie “daktarai” parė
kavę po South pusę ir išplūdę gerb. 
kun. Kaulakį ir Karalių, išsinešdino 

i spau- lant Richmondo, kur sūseidami aima- 
Nes ir puoja, kad žmonės jų darbo neatjau

čia.
Philadelphijoj katalikams trokšta 

laikraščio. Nors čia yra “žvaigždė,” 
ji neatsako šių laikų reikalams ir jos 
kaip ir nėra.

Kalbėjomės su keliais ir visi tą pa
tį pasako. Ar nebūtų gerai suorga
nizuoti bendrovę. Tas padaryti butf 
nesunku. -Kadangi katalikų čia yra 
daug, (dvi parapijos) ir geri žmonės 
ir prie to darbo tuojau prisidėtų. Tuo
met perkelti “žvaigždę” į South pusę, 
permainyti jos formą, pastatyti kitą 
redaktorių, o nauda butų didelė. Vi
si'didieji miestai, Chicaga, Boston, 
Brooklyn turi savo laikraščius, o Ehl- 
ladephia neturi. Laisvamanių laikra
ščiui čia nėra vietos, todėl kad. jie ne
turi apgyventos kolonijos, gyvena išsi
skirstę. Butų gerai kad kas plačiau 
pakeltų klausimą apie tai.

J. Venta.

vąik-
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BROLIAI IR SESUTES 
DARBININKAI!

Šiandiena minios darbininkų
šėlo ja be darbo, išbadėję, pageltę iŠ 
rūpesčio. Bedarbės prispaustas vargs
ta jis pats, moteris-ir vaikučiai. Ken
čia badą ir vargą. Daugelis mus bro
lių ir sesučių be laiko turėjo skirtis 
su šiuo pasauliu arba-net ir protiškai 
nukęsti.

Didžturčiai to viso nemato ir jeigu 
j milto, tul nepaiso ir tų v|są laiko maž
možiu. .J(e mato, kad'darbininkai pa- 
siskluldę ir, mažai ką reiškia prieš 
įjuos stipriui susiorganizavusiu^ ir 
'kad darbininkai bedarbės ar streiko 
laikė nepajėgs “vienas kitam paduoti 
pageltos mukų.

HOMESTEAD, PA.
Kovq.,294 & čia būva ųžlįauktoą «aa- 

dąrlečlų'prakalboie. .įmonių atėjo arti 
80.. Spyklerlųš ragino įmones netikėti 
Bažnyčiai, neduoti į Tautos Fontją, q 
,tik BandarlęČIamz,. Sąkė, kad Jptalt* 
kai pro-lenfcaį ir kitokius niekus ple
pėjo, kad besmegenis tegali tilpti.

Buvo jam duota keli klausimai. Tat 
nieko neįstengė ątęakytl. •

■ ; z Ten buvęs, .

1TT T*7A TiTprmT T
“Darbiąiąko” 86-me numeryje kovo 

26 spausdintame pranešime, Inyykuo 
klaida. Turėjo būt Šitaip: Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 16 kuopoj invy- 
Jko permainęs vyrlaueybėji būtent 
pirm, tapo Martinas Stapinskąs.

Stasys Markevičius,
--------- —

ELIZABETH, N. J.
čionykščių lietuvių gyvenimas virte 

verda. Dabar dr-jos ir veikėjai svars
to kaip čia įsigijus nuosavą damą.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 16-ta 
kp. uoliai veikia. Kovo 2 d. turėjo 
pramogą, kuri gerai nusisekė. . Da
bar turime uolų vargonininką Hodelj, 
kurs jau pasirodė savo veikimais.

Darbai po truputį eina, žmonių be 
darbo yra daug. Kaikuriose dirbtu
vėse unijos pakrikdytos ir darbininkai 
labai priguli nuo boso.

J. J—Čitl8.

parengimų 
tautiečiai 

Karaliaus, 
o kaip tik

ALBANY, N. Y.
Per šv. Velykas gerb. kun. K. F. Sut

kus paaiškino, kad jau nuo senai y- 
ra rengiama vaikų padrutlnimas. Bu
vo užprašyta daugelis vietinių draugi
jų, kad su iškilme pasitikti vyskupą. 
Talp-gi buvo užprašytos, ir iš toliaus 
dr-jos katros priguli prie šv. Jurgio 
parapijos kad visos dalyvautų sykiu 
ant iškilmės. Taip-gl buvo užprašyta 
daugelis svetimų kunigų, kurie ir-gl 
prižadėjo dalyvauti. Iškilmės turėjo 
įvykti bal. 3 d., bet kardinolo Glb- 
bonso mirtis sutrukdė.

Pas mus darbai dar nepagerėjo. 
Kaip matyti tai reikės daugeliui ap
leisti dailų ir švarų miestą, bet dar 
daugelis turi vilti, kad greitu laiku 
N. ¥. C. R. R. R. pradės darbą, tai 
jeigu vėl pradės gerai dirbti taip, kaip 
pirma, tai vyrų bus dar permaža. Bet 
kaip girdėti tai Ir kitur su darbais blo
gai. Gal visur tos bedarbės viešpa
tauja. Gatvektfrių streikas dar nepa
sibaigė, belgai greitų laiku turės pa
sibaigti, nes su streiklaužiais nevyks
ta.

Pas mus angliški laikraščiai buvo 
paskelbę, kad jau Henry Ford pradės 
statuti dirbtuvę ir jau pradėjo Imti 
darbininkus. Jau priėmė 350 inžinie
rių ir mierųoja dėl dirbtuvių žemę. 
Kaip tik pradėjo aušti, tai kas tik gy
vas iš visų darbininkų katras nebturė- 
jo kuo užmokėti už automobilių, pasi
leido trekėmis pėsti kaip skruzdėlės 
pavasąrj, vienas paskui antrą- skubėsi 
ir laukė. Bet dar niekas negavo. Vis
gi ką žmonės šneka, tai ir iššneka. 
Kad pradėtų statyti, tai labai butų ge
rai, nes šitoje apylinkėj dirbtuvių rei- 
kaliriga yra taip kaip žuvį vanduo.

- Pas mus lankėsi J. Mokola Atlaso 
Clothing Corp. direktorius su Bendro
vės reikalais, norėdamas praplatinti 
bet kaip žmonės bedarbiauja, tai ir biz
nis prastas. -

Pilietis,

NORWOOD, MASS.
Teko matyti plakatai, kur skelbia

ma, kad bal. 3 d. busiąs Hyde Parke 
'koncertas, Norwoodo lietuvių rengia
mas. Pasirodė, kad. tai Stasevičiaus, 
buvusio lietuvių vargonininko darbas. 
Dabar jis lenkams vargonuoja. Keti
na ir kituose miestuose rengti “kon
certus.” Bet dviem ponam tarnauja 
tieji, kaip Viešpats pasakė nėra ti
kę.

, putinas.
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mą spiestis I darbininkiškas organiza
cijas. Mes turime savo organizacijų, 
kurios vienintėlis tikslas yra vienyti 
visus lietuvius darbininkus. Toji or
ganizacija yra Lietuvių Darbininkų 
Darbininkų Sąjunga.

Tad stokite Į eiles organizuotų dar
bininkų ir padėkite iškovoti geresnę, 
šviesesne ateiti.

■ ' . Vargias,

; CAMBRTDGE, MASS.
į LDS. S-tos kuopos svarbus bortal- 
ninis susirliikimas Įvyks utarnlnke, ba
landžio 12 d. S. m, vakare, bažnytinėj 
aatėj. Visi nariai būtiną! privalei atei- 
■U-yra! 
Čliyni ^ateiti' ir* prftiriišytūptfįe pužą 
—i.

- r- :

PAKARTOJIMAS.

Jau senai buvo pranešta, 
kad adresuojant laiškūs ar
ba siuntinius į Lietuvų,nėra 
reikalo rašyti redyba, nes 
dabar visa Lietuva padalin
ta į apskričius. Bet dauge- 
lis dar ir šiandiena adresuo
dami parašo redybų.

Paskutiniais laikais, kuo- 
met -Suv. Valstijų paštas su
laikė siuntimų , laišku 
siuntinių į Vilnių, tai visų 
užafįresųoti laiškai, įr siunti
niai ant kurių tik buvo pa
rašytų “Vilniaus rė^yba” 
buvo sįgrųžinti. Tad adre
suodami laiška arba siunti-
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iK10S Z1K10S nuims Mirtinai 181- broliai Ir sesutes darbininkai! Lai- Į kumpos, 
kalingos genesniam sutvar-j^as swpwtUK permatyti rcik»imgu-1 •
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ELTOS ŽINĮO&
KAUNAS, m. XŠventasis 

$hrw,' atsakydamas ^Žemdirbių 
Sąjungos Kcngrj88opmeijdnimą, 
telegrama Romos teikia žem
dirbiams savo palaiminimą, jį&

kininkui leitenąntul Reboul išva- k r

«

t

yjds ĖAro
įį? kapitonas ®l-
pat Misijos pradžios (nuo 1919 m.

r KAUNAS, IIL 11. Kovo 10 
d. 3 vai. po piętų atskrido į Kau

pusio susisiekimo Kau- > 
mas—Karaliaučius orlaivis.

KAUNAS, UI. 14. šiandienį 
• 3^^^' kovo l4 d., grįžta į Katiną Lietu- į 

Vos Sienų Arbitražo su Latvija 
Komisijas natini.

, žirniams pw.ainunimą, pa- 
tylėdamas, kad dvasiais bei e- „

; koiiominis kraštu progresas riča- n« i
lis su Katalikų Bažnyčios klėstė-' -
jimu. > . 7 ’

\ OUNAS. f '\2 _ "Ų

$ienįų Reikalų Ministeris d-ras 
y ĖurickiH nusiuntė Estų Užsienių 

Reikalų Ministeriui į Estų pripa- 
, Šinimą Lietuvos de jure Šią na
tą: . ' ’ . ; -j

Tamstą Ministeri!
- Tūriu garbę pranešti, kad, tar
pininkaujant mūsų Atstovybei 
Taline, aš gavau Tamstos notą, 
kurioje Tamsta maloniai man 
pranešei, jog Estų Respublikos 
Vyriausybė nusprendė pripažinti 
Lietuvą, kaipa nepriklausomą 
valstybę de jure. Aš tuojau pra
nešiau mūsų Vyriausybei ir mūsų 
Steigiamajam Seimui.

Ta žinią sukėlė didziausį entu- 
. ziazmą lietuviu tautos atstovų 

tarpe. Tame akte lietuvių tauta 
mato geriausį Estų tautos drau
gingumo jai išrodymą. Lietuvių 
tauta labai brangina tą draugin
gumą ir yra įsitikinusi, kad jis 
išsileis į visą eilę ryšių ir santy
kių tarp tų dviejų Respublikų, 
kurie pradės jų gerovei ir plėto
tei. Nuoširdžiai dėkodamas Es
tų Vyriausybei už tą aktą, pra
šau, Tamsta Ministeri, priimti 
mano aukštos pagarbos pareiški
mą.
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' KAUNAS, ĮU. 14. Anglų Kon
sulas Lietuvoje p. Wilton gavo 
Mmisterio laipsnį ir paskirtas Ko
misaru Pabaltūrio valstybėms.

KAUNAS, III* 14. Šiandien 
11 vai. 20 min. atvažiavo iŠ Rygos 
specialiniu vagonu mūsų delega
cija sienoms su Latviais nustaty
mo, P. Smetona, p. M. Yčas ir p. 
Gelžkelių Direktoris Grinkevičius. 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
aukšti Valdininkai stoty pasitiko 
delegaciją ir sveikino ją Valdžios, 
vardu.

KAUNAS, n. 14. Kovo 14 d. 
sugrįžo iš Rygos Latvijos atstovąs 
Lietuvai Vilius Bendravieius.

Purickis.

KAUNAS, III. 7. Gautomis 
žiniomis, Prancūzijos Militarinės 
atstovybės visoms Pabaltjūrio 
valstybėms Rygoje su leit.-pulki- 
ninku Archey pryšaky.. Atstovy
bė turės savo delegatus Kaune, 
Rygoj ir Taline. Prie Lietuvos 
Vyriausybės yra paskirtas kap. 
Jouąiuere, prie Latvijos vyriau
sybės komendantas Gerard ir prie 
Estijos komendantas Bonn.

KLAIPĖDA, IIL 14. “Prūsų 
Lietuvių Balso” pranešimu, kovo 
11 d. atplaukė į Klaipėdos uostą 
pirmas Lietuvos laivas “Jūratė,” 
lietuvių vėliava papuoštas. Lai
vas yra motorinis būrinis 200 to
nų didumo, Kyel “Germania” 
laivų statykloj pastatytas. Laivo 
kilimo vieta Jurbarkas. Laivo 
vadovo pranešimais, parplauksią 
dar du garlaiviai ir vienas būrinis 
laivas.

“DARBININKAS”
8 PUSLAPIŲ,

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

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

Pora svarbesnių priežas
čių paduodame čia:

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

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

Turime nuosavą naują 
presą ant kurio galime 
spausdinti 4, 6 ir 8 pusi, 
ant syk ir spausdindami 4 
pusi, sutaupome apie 10 vai. 
laiko, o spausdindami 8 pu

slapių sutaupysime mažiau
sia 15 vai.

Taip-gi kainos ant popie
ro žymiai nupuolė ir galima

- .................  s

gauti popiero tiek kiek rei
kalinga.

Dabar tik reikia daugiau 
skaitytojų, kad “Darbinin
ką” kasdami 8 puslapių ga
lėtume kas kart gerinti turi
niu.

< •>. *

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

Suriškime bent 10,000 
naują skaitytoją ir narių 
iki Balandžio 25 d.

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

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

Tąd į Darbą W/
i

Raginkite savo draugus ir 
pažįstamus užsirašyti laik- 
raštį “Darbininką.” Užra
šykite laikraštį “Darbinin
ką” į Lietuvą savo gimi
nėms ir pažįstamiems ir at
naujinkite savo prenumera
tą.

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

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

Žemiau talpiname surašą 
knygų, pasirinkimui. .

♦» • f

c
Vincas Akunevičius

Tarnauja Lietuvos kariuomenėje. Paeina iŠ Samntką kaimo, 
rupijos, Traką apskričio. Jis yra buvęs muštuose su lenkais ir patyrė jų 
darbelius. Jis turi Amerikoje broli Juozą, kuris tarnavo'Amerikos kuriuos

f

Onuškės pa-
Mf-

l

menėj Ir buvo Frakcijoj apie 18 mėn, ir Petrą Alcunevlčlą, kuris yri ylė<' 
nas lš žymiausią lietuvių graborią So. Bostone po No. 252 Broadway, ■ ■ •
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METINĖS PRAULBOf
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ŠV. JURGIO DR-JA

BALANDŽIO 24 D., 1921
LIETUVIŲ LIAUDIES 

NAME
26 Lincoln Št., Brighton, Mass. 
Prasidės 2-rą vai. po piety.

Tai-gi kviečiame visus 
Brolius ir Sesutes ant minė
tų prakalbų, nes yra už
kviesti geri kalbėtojai. Prie 
tam bus ir deklemacijų. 
Grieš Cambridge’io lietuvių 
benas. Tokių prakalbų dar 
nėra buvę Brightone.

Tą dieną galėsite įstoti 
prie Draugystės UŽ PUSĘ 
ĮSTOJIMO.

Šv. Mišios atsibus 24 d. 
balandžio 9- valandą ryte 
Oambridgiaus lietuvių baž
nyčioj. Meldžiame susi
rinkt bažnytinėn svetainėn 
8 valandą ryte. Už nepribu- 
vimą nariai bus baudžiami.

Šv. Jurgio Dr-jos Valdyba

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAU# 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAL

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

284 Flfth St., Boston 27, Ma|«. 
VICE-PIRM. Juozas Andrillonfe,' 

301 įĄ B’way, Boston 27, Mass. -i 
PROT. RAST. — Vincas ValkSnorlųf, J 

178 Bolton St, Boston 27, MaM ' 
FIN. RAST. — Pranas Slnketflčius,- 

t 132 Bowen St., Boston 27, Mas«. 
KASIERIUS — Jurgio Kanevičius,' . 

174 Bolton St, Boston 27, MftW < 
MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 

405 E. 7-th St., Boston 27, Mass. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą tie 

dčldienj kiekvieno mėnesio 3 vai. po 
pietų šv. Petro Bažnytinėj salėj, So. 
Boston, Mass.

T

k

P
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAZ» 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, UAS8, 
PIRM. — Motiejus Verseckas,.

41 Gatės St., So. Boston, Mas& 
VICE-PIRM. — Juozas Blžokas, '

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

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

209 E. Cottage St., Dorchester. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,, f7

140 W. 6th St., So. Boston, Koše. 
maršalka — Antanas Gruodis,

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

sinius susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St., Boston, Mass. 64ą v- 
vh-kare. Ateidami drauge ir naują na
rių su savim atsiveskit prie musą dr» 
Inu nrlrafivtf.

KAUNAS, III. 15. Estų Vy
riausybė, paskyrė Lietuvai savo 
Charge d’Affaires (Reikalų Ve
dėju) laikinai leitenantą Aug. 
Scbmidt’ą kuris jau ligi šiol at
stovavo Estams Lietuvoje, kovo 
12 d. mūsij Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris priėmė p. Schmidt’ą, ku
ris įteikė Ministeriui savo pasky
rimo raštą.

SURA.SAS KNYGŲ, MEDICINOS DAKTARAS. Teatralis veikalas ........20c
ALBUMAS. įvairią draugiją paveikslai ..................-.50cMEILfi‘ Poema .............................................................. ..
ALGIMANTAS. Graži istoriška apysaka ................$2.50PASLAPTYS. Teatrališkas veikalas ........45c
AMERIKA PIRTYJE. Teatralis Veikalas...................^ MELSKIMĖS. Graži maldą knygelė ............................ 40c
ANDERSONO PASAKOS .............................................20cMOTERYSTE IR ŠEIMYNA .................................. ....50c
ANIOLAS SARGAS. Graži maldą knygelė............ ;.$1.50MOTERYST£S NESUARDOMYBfi ................................10c
ANTANUKAS. Apysaka, tinkanti jaunimui pasiskai- MUSU TIKĖJIMAS. Paaiškinimai apie tikėjimo tiesas 50c 

tyti....................J............................... ...............igc NAUJOJI ZELANDIJA ...................................................15c
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ. Gražus veikalėlis pa-' NEKALTYBĘ......................    M..25c

siskaitymui.............. ... .............................................. įocPASAKOS ĮVAIRIOS ...........
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Teatralis veikalas.......... .15cPATAELES..............................
APSAKIMELIAI............................................................15c PAŽINKIME SOCIJAŲIZMĄ
ATSARGIAI SU UGNIMI ....................... . ........ . ........... 5& PERGYVENTOS VALANDOS
AUKSINIO OBOLIO ISTORIJA ................................. gOcPETRIUKAS. Apysaka
BAŽNYČIA IR MOKSLAS ................... *...................... 1Qe PRADINE ARITMETIKA
BEN-HUR. Graži apysaka. Smagi pasiskaityti.........$1.75PELKIM ^NT KELIŲ.
BIUROKRATAI............................................................... 25cPULKIM ANT KELIV.
BOLŠEVIZMAS........................................................... 15c.^ULKIM ANT KELIU.
BROLIAI PIRMYN ..................... ...i,........................... .5cP1?LKIM ANT KEL]V-
CIT PAKLAUSYKIT. Eilės.......... . .................... .50ęP^LKIM ANT
DAINA BE GALO. Teatralis veikalėlis ................... 2Qę.R^?YA_S SVEIKATON
DANGAUS AUGŠTŪMAS, ŽMOGAUS SENUMAS .
DANGAUS KARALIENE. Labai jdomi pasiskaityti.. .1.00SALIUNAS..........  .
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE .......................
DANGUS BRANGUS. Teatralis veikalas.
DARBININKAI VIENYKIMES IR KAS TAI YRA

SOCIJALIZMAS........................
DARBININKO DOVANELE ..............
DELEGATŲ KELIONE LIETUVON . 
DIDESNIS NEGU HINDENBURGAS 
DOROS OBJEKTYVUMAS ..............
EILES IR DAINOS ....................*....
EILES IR DAINOS. Laida pirma. Dalis antra . 
ĖMĘS IR KALBĖK. Teatralis veikalėlis ....... 
EUCHARISTIšKOS STACIJOS............................
EUROPOS ISTORIJA ............................................
FABIOLE.............. ..........................'.......... *..........
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. Moksliška knyga 
GEGUŽES MENUO ............................................. '..
GELEŽINKELIO SARGAS TYLIUS ...................
GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVIZDŽIUOSE 25c.DRUMPAS KATEKIZMAS ..............................

ROŽANČIUS  ..................... . . 15c.UBAGŲ AKADEMIJA. Teatralis veikalas .<
GYVENIMO GABALĖLIAI ............................................15eVAIK^ TEATRAI........... . ..................................
IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI. Gražus teatralis vei- VAIZDELIAI .... .......................  ?... .... .

K-nipų......................................... . ............................... 75C.VALENRODIS. Apysaka........... ............... .
EŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS.  ........................5c.VISAS SVIETAS ................. . ...........................
Įstatat....... .  ......................... ........ ... ........... ......... 15c.VISI GERL Teatralis veikalas ....................
IŠVADAVO. Teatralis veikalas.......... ........................... 15c.VYČIŲ DOVANELE
JAUNOJI LIETUVA ...................  *. .SOc^fBMA IR VASARA
JURGIS ŽIBURYS. Teatralis veikalas........................15c.ŽIEMOS LEDAI ..
KĄ GERO LIETUVIAI TŪRI IŠ SOCIJALISTŲ SĄ- ŽINYNAS..*.,....

JUNGOS ............................ .... .......................... 5c.'^QOEOGI*JA. Tomas I............ . ........ .
KAIP ATSIRADO JUNGTINE AMERIKOS VALSTI- “ ZOOLOGIJA. Tomas II ............................

jOg......... ............................................. . .................. 10c. ŽYDŲ KARALIUS. Teatrališkas veikalas
KALENDORIUS L. D. S'ĄJ. 1921 .......................
KAS TAI YRA KONSTITUCIJA ...........................
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS II 
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS I 
KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS ..............
KATEKISTAS •«•• •••• .... • • • • • • •. •••• •••• ....
KELIONE I EUROPĄ 
KELIONE LIETUVON 
KATORGON..............
KOMEDIJELES.........
KRAŽIŲ SKERDYNE ......... f.
KULTŪROS VIEŠPATIJA ... 
KUN. A. BURBA ..................
KUR TEISYBE .......................
LAISVOS VALANDOS. Eiles 
LEISKITE MAŽYČIUS PRIE MANUS 
LIBERALIZMAS IR SOCIJALIZMAS 
LIETUVIŲ demqnstracija 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ............
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS 
LIETUVOS ISTORIJA.............
LIETUVIŲ LENKU UNIJA .. 
LIUDVIKAS WINDŲORSTAS 
MALDOS GALYBE 
MANO

••••••••••
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a LIETUVIAI KEEIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
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Boston 27, Masa.« ■
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Generalini Agentai CENTRALEJ ir RYTINĖJ EUROPOJ. 
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TALINAS, m. 9.-’“Mūsų At
stovo Estijai pranešimu, Ėstų vi
daus reikalų ministeris sutinka 
duot leidimą apsigyventi Dorpate 
Lietuvos studentams tuomet, jei 
jie bus priimti universitan.

KAUNAS, IH. 9. Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerija pra
nešė mūsų Pasiuntinybei Vokie
tijoj, kad svetimų valstybių pilie
čiai, kurie nori lankyt Vokietijos 
aukštąsias mokyklas, bet negyve
na Vokietijoje, privalo paduoti 
prašymus, skiriamus vienai Vo
kietijos aukštai mokyklai, savo 
krašto -Atstovybei Vokietijoj. Be 
to praneša Vokiečių Užsienių Rei- 
kalij Ministerija, yra patogiau, 
kad tos įstaigos, kurios teikia 
moksleiviams leidimus įvažiuoti ;Į 
Vokietiją, galėtų ir apskritai 
teikia moksleiviams leidimus įva
žiuoti į Vokietiją, galėtų ir aps
kritai teikti žinių apie moksleivių 
prašymų likimus. Vokiečių Už- 
sieniii Reikalų Ministerija prašo 
visus norinčius stoti į Vokietijos 
aukštąsias mokyklas elgtis nuro- 

.. dytu būdu.

NAUMIESTIS, Taurage aps
krities, III. 10. Eltos korespon
dento pranešimu, Vainute įvyko 
didelis mitingas vasario 28 d. 
Žmonių susirinko daug. Dalyva- 

-•vo Apskrities Gynimo Komiteto į- 
galiotinis ir savo kalbose ragino 
pirkti' Lietuvos Gynimo paskolos 
lapus.

KLAIPĖDA, III. 10. “Prūsų 
Lietuvių Balso” pranešimu, šiais 
metais Klaipėdoje pradėjo eiti 
lietuvių kalba dvisavaitinis laik
raštis “Baltolita,” skiriamas Ry
lų Eiropos ekonominiems reika-: 

. Iams, pramonės, susisiekimo, eks- 
i porto ir importo organas. Tas 

’ laikraštis eina ir kitomis kalbo- 
;: J niią- Laikraščiui bendradarbiau-

■ ją Žymūs ekonomistai. 
/ V? .
. į . KAUNAS, III. 10. Sąryšy sji
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prancūzų mįlitarinių misijų Pa- 
baltjūrio valstybėse reorganizavi- 
mu apleis greitu laiku Lietuvą 
kapitonas Gohęndet, kuris, pul

ti <*

KAUNAS, ni. 15. Estų karo 
atstovas Sehmidt įteikdamas mū
sų Užsienių Reikalų Ministeriui 
savo Valdžios įgaliojimus, ski
riančius jį Charge d’Affaires Lie
tuvai, savo kalboje pabrėžė drau
gingą Estų tautos nusistatymą lie
tuviams ir norą sueiti į artimes
nius politinius Bei ekonominius 
santykius su Lietuva. Ministeris, 
atsakydamas nušvietė, Pabaltjū
rio valstybių politinių bei ekono- 
minių ir dalinai kultūrinių bend
rumą ir pareiškė, kad Lietuvių 
tauta ir Valdžia yra tos pačios 
nuomonės, kaip ir Estai, kad a- 
biejij tautų draugingumas išsivys- 
tų į plačius politinius ir ekonomi
nius ąantykius.

. KAUNAS, HI. 16. Gudų spau
dos biuro pranešimu, Gudų Tau
tos Respublikos valstybės sekre- 
toris Klavdij Duševski atvyko į 
Kauiią. '

KLAIPĖDA, m. 17. “Prūsų 
Lietuvių Balso” pranešimu, į 
Klaipėdą atplaukė antras Lietu
vos laivyno motorinis būrinis lai
vas “Kastytis.” Netrukus lau
kiama atplaukiant ir kitų laivų.

KAUNAS, UL 18. Kovo 19 
d. Aukštųjų kursų prof. Volterio 
65 metų amžiaus sukaktuvės.

Prof. Volteris gimė 1856 m. Ry
goje. Baigęs Rygos gubernijos 
gimnaziją, išvažiavo į Liepcigo u- 
ruversitą. Ten studijavo du me
tus. 1880 metais Dorpate baigė 
universito rusų-slavų skyrių. Nuo 
1880 m. ligi 1886 m. buvo valdžios 
siųstas į Lietuvą, Klaipėdos kraš
tą ir slavų žemes etnologijos ir 
lingvistikos studijoms.

1881 m. išėjo pirmas prof. Vol
terio kūrinys “Uber die Volkspo- 
esin der Letten.” 1882 m. Petra
pily gavo magistro laipsiiį.

MASKVA, HI. 18. Naujai pa
skirtas Rusijos atstovas Lietuvai 
inž. Mostovenko, išvažiavo su mi
si j a. Kaunan kovo 15 dieną.

KAUNAS, IIL 18. šiomis die
nomis laukiama atvažiuojant į 
Kauną p. J. Baltrušaičio, Lietu
vos atstovo Rusijoj*
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i..........85c
......... 10c 
......... 60C

............................X5e 
........................85c 
..............$1.50 
........................$1.85 
....................... $2.00 
......••••••• .$2.50 
........................$8.50 
......................... 25e

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS ....................................... 25c
---- --------------1     5<^ 

$1 OgŠATRlJOS-RAGANA . ......................... ,25c-
2Q&SCENOS ĮVAIRUMAI .. .......................................... ,...45c

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI ...............................45c
10ešlŲ DIENŲ DAINELES .......................... 15c

’ 5cSOCIJALIZMAS IR KRIKŠČIONYBE ........................... 10c.
*25eSODžIONlŲ TEOLOGIJA....... ..................................... $1.00

5c.SUGRIAUTAS LIZDAS ........    15c
SULAUKĖ  .........................................            ,25c

“*'25cSURINKTOS DAINOS ............t.......;.........  35c
35cSVAIGALŲ ĮTEKME Į ŽMOGŲ .............................  10c

■■“10esvABBŲS KLAUSIMAI ................................................ 10Č.
*"'l5c,SVIETO PERĖJŪNAS ....................................................85c
\”‘50c. ŠVENTO JI ISTORIJA SENO IR NAUJO ĮSTATYMO $1.00 
/’į ooTABAKAS NUODAI ....................................................... 10c.
*.. .75cTAMOŠIUS BESOTIS ....................................................... 5c
.* ” *65c,TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS.............................. $100
....75c.tr1S KELEIVIAI. Audeklo apdarais ........................40c

15c 
35c 
20c.
30c 
10c 
20c 
10c.

......................................  ••••«••• 15c
..........20c. 
..........35c 
....$1.00
.....$2.50 
.....$2.50 
.........30c

Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 
Maldų knyga 

IR LAIMEN

LAIVAK0I1TĖS Į LIETUVį IR Iš LIETUVOS. 
Parduodu, LAIVAKORTĖS į Lietuvą ant geriausių ir grei
čiausių laivų, už. žemiausias kompanijų nustatytas kai
mas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. 
LAIVAKORTĖS KAINA IKI EITKŪNŲ... X j (JtĮiOU 
Parūpinu pasportufifkeliaujantiems į Lietuvą. “ 
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn.. 
I D lillf AI AlICIf AC 248 WEST FOURTH STREET, Ji Di IHmALAŲdAAoi south boston 27, masst

Iš NEW YORKO, TIESIAI į 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia tiesiai į LlEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimai-“ 
nymas nuo laivo ant laivo.

S. S. ANTIGONE išplaukia................Gegužio 3 ir Birž. 15
S. S. SUSQUEHANNA išplaukia ......... Geg. 21 ir Liep. 5 d.^

Atsišaukit-99 STATĖ St., Bbstn. Arba pas vietinį agentą.

“Darbininkas einu. 3 sykius į savaitę ir 
metams $4.00, .užrubežyje. arbep į Lietuvą me-

... .25c.

....15c.

....50c. 

....10c.
15c. 
35c.tams $5.00.

Dovanas duodame tik dėlto, kad įbes per 
............ .....15c.5 metus niekados nesame dovanų dalinę ir dar 
...............,............. įoc. dėlto, kad geriau paminėjus 5 metų sukaktuves 
............................... 15c-nuo susitvėrimo mūsų brangios organizacijoj

......... . ............... .....5c. prie dovanų nepriskąitome mūsų įgaliotu 

................................^c’.agentų, kurie gauna nuolaidą.
. .15c.

r
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I

Asmenys užsirašydami “Darbininką” ant 
.25c dviejų metų gųns dovanų dvigubai tiek.

Extra dovana, L. D. S. Kalendorius 1921 m, 
^oc Visus užsakymus prenumeratas ir pinigus 
.50c siųskite adresu

■6c. “DARBININKAS” .
>. »25Ct.

c366 Broadway,

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

KAPITALIZACIJA $100,000.
Mes parduodame laivakortes ant visą Vandenintą Liniją j vi

sas pasaullę^dalls ;ne tik IS NEW YORKŲ ir BOSTONO, bet Ir Ui 
kitą Amerikos portą. > .

Išmainom ir siunčiam pinigus 1 VISAS DALIS PASAULIO pa
gal dienos kursą. ' Persiuntimas yra GVARANTUOTAS. Mes tu*' 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markią, LIETUVOS ŪKIO BANKOj, 
KAUNE. .

Paaportus ir kitokius dokumentus padarome. Atliekame Viso* 
klos lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalui Lie
tuvoje. *

Užlaikome DUT KOTELIU dol lietuvių ‘keliaujančią t Lietuvį 
Kviečiamą vlsui lietuvius su reikalais kreiptis | artimiausi mu- 

są ofisą per laišką arba ypatlžkai:
I Cėntralis Ofisas: 

Skyrius :
498 Washington St., Nevy York, N. Y.

414 Broadway, Boston 27, W
if
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Telefonas

' « ♦Reikalavimai
. * ........................... — ~    1 .

Reikalavimų kainos 2c. ut žo
di ui. klekvlepą sykį •

Paskutinis didžiausias šio 
oho koncertas Bostone į-r 

Įjfks ateinantį panedėlį bkl. 
“ d. puikioje Munieipal ša- 

e. Programą išpildys šv, 
j3?etro bažnytinis choras, 
Vargonininko M. Karbausko 
"vedamas.; Be choro dar dai- 

■ fnitos vietinės žymiausios ir 
^-mėgiamosios solistės Na- 
J jtinkaite, Grybaite ir Mdtie- 
\ jūntdte. Patalkininkaus R. 

3uŠka, Providenee’o lietu
vių bažnytinio choro vedė- 
jas malonus solistas-barito- 
nas.

Išanksto sutvarkykite sa
vo dalykus taip, kad jokia 

į . kliūtis nesutrukdytų atsi- 
lankymu į šį nepaprastą 

' koncertą. Rengėjai daro 
pastangas, kad viskas būt 
kuiogeriausia.

PRANEŠIMAS..
—Visi, kurie turite šv. Pet- 
’ ro Bažnytinio Choro kon- 

. cerio tikietų ant pardavimo, 
grąžinkite rengimo komisi
jai nevėliau 12 d. balandžio.

1

X»DS. 1 kp. 10 d. bal. s. m. 
| W -buvo pasitarimas apie Spau- 

* los Savaitę, kad išplatinus 
kodaugiausia katalikiškos 
spaudos. Pasižadėjo dar- 

s^buotis šie nariai: A. Dagis, 
K. Petraitė, A. Staniuliutė, 
A, Majauskaitę, F. Zaleckas, 
S. Noreika, A. Naudžiūnas, 
Ig. Styga, J. Šaparnis, A 
Bendoraitis, J. Glineckis ir 
Jtiti.

4.

Ra-št.

SEKSTRA SUSIRINKI- •
’ - MAS.

. * L. Vyčių. 17 kp. susirinki
mas įvyks utarninke, 7:30 
vakare 12 d. bal. Kvieeia- 

"me visus narius ateiti, nes 
turim daug svarbiu reikalų.

P. J. P.

i

h.

f.
L;

ŠEŠI PIKIETNINKAI 
NUBAUSTI.

•Vietos kriaučių unijų na
riai surišti su Amalgamated 
Clothing Workers\of Ame- 
rica buvo nubausti sulig už
dėto “injunetion” už pikie-_

: tavimą prieš Talbot Kompa-
■ nijos krautuvę ant Wash-
' ington gatves: Bęnjamin
» Skerstons, unijos agentas,

nubaustas $100., J. Gustai- 
!i ’• tęs ir A. Zerdokas po $50., P. 
; , Gelažius, A. Paukaulaite, A. 
‘ . Skinkeviaute $25. kiekvie

nas.

COMMONWEALTH OF MASSACHUSEUS
SUFEOLKjSS. ; SUPERIOR COURT

* i , « Tn Eąuity.
• *■/...„. / No. 18367.

. Attorney-General
• U..' • ■ ■
JosepK Kowal & Ine, et ai.

PRISAKYMAS PARODYMUI SKUNDŲ
. Kas link viršminetos bylos, yra dabar prisakyta kad 

pavid Maloney, Esguire, Priėmėjas, įra&iapo pa- 
skirtas, duotų žinių visiems kurie turi skundus prieš 

i Joseph Kowal <8; Co., Ine.,’ kad jie priduotų juos Pri
ėmėjoofise,196 Hanover Street, Room 305, Boston, 
Massachusetts dėl pripažinimo prieš 1 d. Liepos, 1921 
metų, kitaip bus užginti, išskiriant jeigu Teismas dėl 
geros priežasties, kitaip prisakys; šita žinia bus duoda
ma -per įdėjimą, paliudytos kopijos šito prisakymo sykį 
į savaitę, per tris savaites, paeiliui, į Bųston Traveler ir 
į Lietuvišką laikraštį, kuris yra leidžiamas Bostone, 
Paskutinis paskelbimas kiekvienam laikrašty turės bū
ti bent trisdešimts dienų pirma pirmos dienos Liepos, 
taip-gi bus tuojau siunčiama apmokėtuose laiškuose 
drukuota kopija advokatams ir kiekvienam kreditoriui 
šios korporacijos kuris yra žinomas Priėmėjų ir tada 
padaryti affidavit kad yra išpildęs šį prisakymą ir pri
duoti surašą visų kreditorių šios korporacijos.

Per Teismą,
v 7 ____ _ ___ .

Francis A. Cainpbell, Clerk
Kopija, Paliudyta: 
Kovo 11 d. 1921.

Francis A. Campbell, Clerk

r" - •
, u Nereikia daugiau kankinti! be miego , 

( per ižtisaa naktie su verkiančiu kūdikiu,* 
ji pareiškę, “nefe ai jam duodu BAMBINO 
tir paguldau į lovą.”

Meslungia, dieglys,', 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy- ' 

’ čiui bereikalingą nes- 
magnuin.

: BAMBINO ... 
pašalina Muoa nesmagumus. Kūdikiai mėgsta jll Jlę prašo ' 
dauginus. Aptiekosė parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- • 
siąatumem per paštą, tai reikia siųsti 60c, į

’ F. AD. RICHTER& CO.
3rd Avcnue Se 35th Sitech _ Botough of Bcootlyn, New Tori |

ANT PARDAVIMO
- (Sutvarkyti T’nlikimą)
AŠtuonių šeimynų mūrinis namas,’» 

kuris randasi 524 BR0ADWAY; South 
Boston. Atsišaukite: FRANK, E. 
DRAW, 811 Old SftUtli Bldg., Boston. 
PALIKIMAS ant PARDAVIMO.

Visas arba po dali. • 8-ji namai ,da- I 
bar tilpti. Du lotu žemės. Atsisaukt- Į 
ter267 D S t., So. Boston, Masą?

TU. 80. Boaton 2488

OR.J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo aštrias Ir chronlškaa liga« 

vyrų, moterų Ir vaikų. Egzaml- 
ęuoja kraujų, spjaudalus, šlapu
mų Ir tt. savo laboratorijoj, fili? 

; teikianpatarlmua jalškato kitur ry- 
venantifems. Adresas: 
., 366 Broadway,

- South Boston, Mas0.
(.Kambahio No. 1.) 

(LDS. name, kamp. E ir B*way)
1

PARSIDUODA BIZNIS.
Parsiduoda toniko išdlrbystė, paran

kioj vietoj. Biznis gerai Išdirbtus, už 
prlenamų kalnų. Atsišaukite sekan
čiu antrašu:

J. PUZINAS.
102 Myrtell St., Lawrenco, Mass.

LINKSMI ŠOKIAI
-------- - Rengia ---------

CAMBRIDGE TAUS LIETUVIU 
JAUNŲ VYRU KLIUBAS

SU BATO J,
BALANDŽI016 D,, 1921

CYPRUS HALL
v

40 Prospect Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Pradžia 8-tą vai. vakare.
Grieš garsi McBRIDE 

ORCHESTRA.
Rengėjai.

>♦

SPAUSTUVIŲ DARBI- 
; NINKAI PERMATO 
f. LAIMĖJIMĄ.
| Atstovai unijų praneša, 
į . kad savininkai silpnėja ir

. negali atlikti darbo kaip 
< - Teikia, nors ir gauna para- 
> naą iš apielinkės spaustuvių, 
į’ . Darbininkai tikisi tą streiką 
P laimėti.

| POLICISTAS SUAREŠ- 
f < TUOTAE KAIPO
| VAGIS.
\ Rozburįj, Mass. — Balan

džio 9 d. š. m. suareštuotas 
•policistas Charles Nichols ir 
kaltinamas už įsilaužymą ir 
Vagystėje kuomet j-is buvo 
sugautas L'evy’š krautuvėje. 
.Policija, sako, kad pas kal- 

r tiiiamąjį rado daiktų apie 
* $300 vertės, kurie buvo pa- 

■ Vogti iš Levy’s krautuvės.
Jis buvo išegzaminuotas 

it paliktas po kaucija $2.000 
it reikalas eis į Grand Jury.

EXTRA!
Svarbus Pranešimas “PER
KŪNO ’ ’ Prenumeratoriams, 
Agentams, Bendradarbiams 
ir Prieteliams.

Šiuomi pranešam 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, 
antrašą. Kitaip “Perkūno” 
nesulauksite.

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

“Perkūną” redaguos vie
nas iš žymiausių, lietuvių 
veikėjų, kuris pataikys kal
tuosius mandagiai patran- 
kvti.•<

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

Kviečiame visus juokda
rius rasėj us į talką.

Visais “Perkūno” reika
lais kreipkitės nauju adre
su: . . .

- “Perkūnąs,”
366 ^roadiūay, 

Boston 27, Mass.

v*

DR. T. M. DAFFNEY
DANTISTAS 

41ABroadway, S. Boston 
(Viršuj LieųPrek. B-vės ofiso) 

Galima SusikaldEt Lietuviškai.
• n

r'iinn .7 ‘nrrr ■ r-y 1 .    i i.m ■ANT PARDAVIMO
12 akerlų žemės prie gelžkelto stoties 
Ir prie vilnonės dirbtuvės. Jau gata
vas išbudavotas skiepas dėl stubos. 
Medžių ir dirbamos žemės. Savinin
kų galima matyti blie kada po No. 291 
SILVER ST. (ant trečių lubų).

BUČERNS IR GROSERNfi 
PARSIDUODA CAMBRIDGE.
Kam būti be darbo. Jei turi kiek 

pinigų, paslpirk Išdirbtų bizni Ir dirbk 
kaip ponas. Gera proga uždirbti pini
gų. Savininkas važiuoja l Lietuvą ir 
todėl turi būti greitai parduota. Pla
tesnių informacijų klauskit pas B. 
KONTRIMĄ, 361 Broadvay, So. Bos
ton, Mass. Tel. Brookline 7124-M,

. Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIINAUSKAS 
ADVOKATAS

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

Gyvenimo vieta: 
Annapous St., Dorchesteb. 

Columbla 9159-J.

Pirmos klesos, gvarantuo- 
jame tikros skutos. Jeigu 
netinku ant kojos galima 
permainyti. Jeigu nebusite 
užganėdinti tai galite pini
gus gauti atgalios. Tie eeve- 
rykai yra “wholesale” pre
kes. I musu korporaciją gal 
kožnas . lietuvys prigulėti. 
Jeigu kam rupi ir nori pa
gerinti savo gyvenimo atei
ti, eionaiyra proga prisidėti

DA ŠERAI PO $25.
Amerikos “Mail” ir’whole- 
sale” biznis yra geriausia 
uždarbis, jų profitas yra 
10 nuoš. arba $10 nuo šimto 
doleriu. “Whoiesale” tavo- 
rai persiverė nuo 6 iki 12 
kartu j metus o “Mail” biz
nis nuo 12 iki 30 kartu į me
tus, per pasta išsiunčia ta- 
vora į 10^d,ienu jau pinigai 

^sugrįžta.
Korparaeija nutarė atyda- 

ryti skyrių Lietuvoje, uždė
ti “wholesale” bizni Kaune 
ir turėti keletą šimtu agen
tu po visus miestus ir kai
mus. Tie agentai eis per 
žmonis imdami ordelius. 
Tavorus sius iš “ivholesale” 
tiesiog žmonėms už “ivhole- 
sale preke. Kaip žmonis 
pripras pirti pigiau tada ki
tur nepirks kaip tik iš Lie
tuviu Korpdracijos. Jeigu 
mes sudėsimb $50,000 tai 
tuojau pradesime Lietuvoje. 
Amerike darysime taip kaip 
dabar, parduodami tavora j 
krautuves ir siunčiame tie
siog žmonėms. Ant rudens 
jau turėsime nauja kataloga 
netik čeveryku bet ir viso
kio tavoro.
Jeigu jumis aišku tasdaly- 

kas, tai nelaukite rytojaus 
betšiendie užsirašykite šera 
rair bukite tos Korporacijos 
nariu. Dabar mums reike 
sudėti $50,000. Įdėti pinigai 
kaip matote “mail” bizni 
gal atnešti didelį nuošimtį. 
Mums reikalinga agentu ir 
pardavėju kurie galėtu ta 
darba užimti, tai atsišaukite 
į Korporacija..
THE WATERBURY MAIL 

CORPORATION, 
502 S. Wilson St.,

Waterbury, Conn, 
Atyda Watedburiečiams:—

Jūs nepamirškite nusipirk
ti šėrą. Korporacija neužil- 
gio atidarys krautuvę ant 
Bank St. o šėrininkams bus 
10 nuoš. nuo šimto pigiaus 
perkant savo krautuvėje.

STYLE No. 20.
6.25... Side Leather $5.25.
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STYLE

10 Metų South Bostone

DR. H. S. STONE
Akiu. Specialistas 

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

1 
l 

i! 
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JUOZO ČIŽAUSKO.
1) Kas prisius 1 dol. gaus 
Naują Labai Gražią Dai

ną mišram chorui. Už pusę 
tuzino arba daugiau 75c. egz.

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

' į 

į ORCHARD LAKE, MICH. <1

Real Estate
ANT PARDAVIMO

Broadvay, City Point, 3 šeimynų 
naujas mūrinis namas sū Storu po 7 
ruimus, su šiluma, elektrikais ir visais 
improvements.

Sisth St., City Point, 10 ruimų na
mas-, su maudyne, šiluma ir visokiais j- 
talsymais. Gali būt pertaisyta 2 šei
mynom.

Watertown, dvi 4 šeimynų namai. 
Su visais improvements. Renda $220 
l mėnesj. Parsiduoda už $17,500.

Atsišaukite: 709 — FOURTH ST., 
SOUTH BOSTON.

1

Pajieskoiimai
16

giau — 35e. ėzempl. 
Galima gauti pas:

J. KERBERIS,

STYLE No. , 22.
Rudi ir juodi — $4.95 ir $3.50.

STYLE No. 23.
Rudi ir juodi — $5.95 ir $3.50.

3

Paieškoj imu kainos LDS. na
riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki i metus už dyki}, už 
8 sykius $1.00. Prieteliams už 8 
sykius $1.50.

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

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

Ieškau savo draugo Juozo Rubllaus-" 
ko, paeina iš Vilniaus vėd., Trakų apsi, 
Butrimonių vai., Tabajionkos kaimo. 
14 metų atgal gyveno Pittsburgh, Pa., 
o dabar nežinau kur. Meldžiu jo pa
ties arba žinančių man pranešti už kų 
busiu dėkingas. ' j

MIKOLAS BALUICYNAS, ’ j 
35 AVolcott St.,_____ Hartfprd, Conp^

Paleškau Tarno Puokšto, Paeina iš 
Vilniaus gub. Turiu jam svarbų laiš
kų iš Lietuvos. Malonėsiee atsišaukti 
arba kas j J žino pranešti.

JOE. ŠVEISTIS,
266 Silver St., Boston 27, Mass.

Phone—Kensington 5816 
PO pietų tiktai pagal sutarti. 

2538 E. Allegheny Avi. 
PHILADELPHIA.’PA.

DR. E; G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. < 

Priėmimo Valandos: 
9-10 vai, ryte ir 6-8 vai, vakare.

»

' Tek So. Boston 828.
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. OASPER 
(Kasparavičius)' 

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

Ofiso Valan'dos'i. * .
Nuo 10 iki 12i80rryte ir 

w 1:30—6 Ir 6:&>—9 P. If.
Ieškau savo brolio Antano Gaubto, 

daugiau kaip 10 m. gyvena Amerike. 
Jis yra aukštas vyras, juodbruvls a- 
pie 33 m. amžinus. Kas žinot kur jis 
apsiverčia prašom pranešt man: J. 
Ganlla, Malūno gat. No. 2, Alytus, Su
valkų pusė.

18-TAS METINIS BALIUS
------—R engi a-------  

Gedemino Lietuvių Ūkėsų 
Draugystė

BOSTON, MASS.

BALANDŽI0 18 0., 1921
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 iš apielinkės, atsilan
kykite visi, nes balius bus 
vienas iš puikiausių, muzi
kantai vieni iš geriausių. 
Valgyti gausite gardžiai, iš
sigerti saldžiai.
Įžanga'pigi:

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

gos!
Kviečia G. L. U. Dr-jos 

Komitetas.
8V. JONO EV. BL. PASALPINBS 

DR-STSS VALDYBOS ADRESAI. 
PIRM. — M. Žloba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Tulelkls,

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — K. Lutais,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — 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 trečių 
nedėldienl 2-ų vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. , *

STYLE No.
$3.95 ir $2.95.

STYLE No. 25.
Rudi ar juodi — $5.75 ir $4.50

T

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

Iešškau brolių Antano 50 m. ir Ado
mo 35 m. Sviderskų. Kilę iš Rumbo
nių parapijos. Kas žinot ar jie gyvi 
ar mirę, praneškite po Šiuo adresu: 
LITHUANIA. Alytus, Malūno gt. No. 
12, J. Sviderskis.

Ieškau savo pusbrolio Prano Buroko, 
Kauno red., Ukmergės apskričio, Del
tuvos vai., Kalvelių sodžiaus ir dėdės 
Petro Būro, kuris visų, laikų gyvena 
Newark, N. J.

JURGIS STASIULEVIČIUS, 
1017 Haynes St., Akron, Ohio.

Ieškau kun. Antano Kuodžio, paei
na iš’Kraujalią sod., Ramigaios vai., 
Kauno gub. Girdėjau, kad gyvena 
Brooklyn, N. Y.. Taip-gi paleškau pu- 
seserės Anelkos Kibiriukės, patina iš 
Kuršių sodžiaus, Ramygalos vai., Kau
no gub. Girdėjau, kad gyvena apie 
Detrolt, Mieli. Kas apie juos žinote 
arba patįs, kurių paleškau, malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

PETRAS RISELIS, •
209 Main St., Gardner, Mass.

PRMOS KLESOS

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

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju Išradi
mu,

469 Brqadway, 
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St.) 
Valandos: Nuo 9 v. r. Iki 8 v. v. 
NeųSliom • Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

4

- Bell Phone Dickincon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broid St., Philadelpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofisą Valandas;

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

Nedaliomis iki ♦ po pi?tB. *

DR. PAUL J. JAKMftŪHl
(Jakimavičius) „ I 

509 EAST BROADWAY T
TELEPHONE 502. ĮSV. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 

VALDYBOS ANTRASAI 
SO. BOSTON, MASS.

ateikite Šiandiena

Aš noriu kad kiekvienas sergantis 
vyras arba moteris ateitų į mano ofisų 
šių' savaitę, nepaisant kokių ligų turite, 
Ir leiskite man padaryti egzaminacijų 
jūsų ligos, DYKAI. Aš pagelbėjau daug 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė Viso
kius gydymo .budus Ir visokius dakta
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 savaite aš už savo 
darbų parpkuoslu tik maži mokesti I- 
dant kiekvienas turėtų progų gauti ge
rų gydymų nebrangiai. .

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

VIOE-PIRM. — Vladas Paulauskas,
186 Bowen St, So. Boston*, Mass. 

PROT. RAST. — V. J. Jakštai
63 Tėlegraph St, Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška,
Merycliff Academy 
Arlinghton Heigths, Mass.

IŽD. Leonas Svagždls,
75 Silver St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBSJAI — J. Grublnakas,
8 Jay St„ So. Boston, Mass. ir 

Antanas Kmltas,
. 284 5th St, So. Boston, Mass.

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

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

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldlenj mėnesio. 1-ą vai. po 
plotų Bažnytinėj žalėj aut. 5 gt, So. 
Boston, Mass.
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ATŠALO.
Bostone visai atšalo ir pa- 

Medelio ryti} ėmė snigti, Ne
kėlioj pūtė šaltas vėjas, te 
bėpučiair panedėlį.- .

KURŠUI NUPUOLUS
Tat geriausia proga daug 

auksinų į Ltotuvų nusiųstu 
Greitume nusiuntimo pinigų 

I nieks su manim negal lenkty- 
I nluoti; visiems pinigų siunti 
Į jame pristatau kvitas ra para
šais priėmėjų pinigų. '

Laivakorčių agentūra 1 Lie- 
pojų, Hamburgą tr visur.
Pasai kelionei j Lietuvą. ‘ 
Padarymas lletuviSkų doku

mentų.
į Pinigus siųskite per palto 
I Money Order. Rašydami prl- 
| dekįto 2 K štampą Ir visados 
| adresuokite:

P. MiĮcolBinii, ;
I IfO <ĖT«aA 1 H3T'

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

Dr.M0R0NE¥22BXTs?"
Priešais Majaatic Teatrą

Tek So. Boston 270
DR. JOBN MicDONMEU, M. D. 
Galima susikalbtti ir lietaviiJcal. 
Omao Valandos:

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

Vakarais nuo 6 1U 9
536 Broadway, S. Boston

L
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