
n

*

X i’

<0

i

K

i

, * 
.J

f

I

/

*•

4

I 
*1

, » - ■ ' .

*PubIIshed and dhtrlbuted vnder per* 
mlt (No. 534) authorized by the Aet 
of October G, 1917, pnftle at the Po«t 
Offlce q£ Boston, Mass. By order of 

' the Presldent, A. S. Burleson, Post* 
. mastcr General.” t : : s «

i ■ *

-> »

. f

i *
*

j-

c-

v

p LAIVAI SULAIKYTI 
I -A f * T' •• - '«

y

w

n
* t

f

*>

NUSIŽUDĖ JAPONŲ 
GENEROLAS.

TOKIO. — Lieut. gen. Saito, 
komanduotojas 11-tos divizijos 
Vladivostoke, nusižudė. Manoma, 
kad jis papildė saužudystę delei 
jo kareivio užmušimo amerikiečių 
lieutenanto Langdon, Vladivosto
ko. Tas kareivis tapo karinio 
teismo išteisintas.
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Krikščionys darbininkai vie-
♦ ' f

' nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių ’ 

Darbininkų Sąjungą T f: f:

UTARNINKAS,

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. švento Juozapo f 

į Darbininkų Są-gos

VJJĄBBI KINKAS** 
—— EtafA.——■ ‘

UtARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

Ųžrnęežtfl riietąma ..>..^00 >
Bostone lr apylinkėj metams ,...?5.00 
Metams .$4.00

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Maaa.

Tkl. South Boston 620.

’ M

t

Katilo- 4 centai

Londonas, Bal. 30. — Mai- 
nierių delegatai, išrinktieji i 
pasitarimus su darbdaviais 
buvusioje konferencijoje nę- 
susitaikė ir apleido Londo- 

’ ną.
Valdžia rengiasi išsiunti

nėti darbininkams praneši- 
1 mus, kad būk nesusitarimo 
\ priežasčių yra kelių darbi

ninkų atstovų užsispyrimas. 
Mat tuo pranešimu mano į- 
tikinti darbininkus, kad pa
skirta suma l(),0()0,()()() sva
rų sterlingų — palies kiek
vieną darbininką. Supran
tama, tą daro politiniais iŠ- 
rokavimais. Be to. daug ken
kia darbininkams radikalįš- 
kas elementas, kuriems rūpi 
ne darbininkų reikalai, bet 
sugriauti šalies tvarką.

Tad darbininkai turi ko
voti prieš du priešu, prieš 
kapitalistus ir prieš raudo
nuosius.
. Ministerių kabinetas pra- 

. dėjousvaTšttyi ' kas daryti, 
nes stokuoja anglies, jau 
nuo pradžios streiko šalis 
prarado 14,000,000 tonų ang
lies. Tad valdžia neišmano 
ką bepradėti ir kaip sutai
kinti.

• I

DIDELĖ AUDRA CENTRALI- 
NIUOS EVAKARUOSE.

MERlblAN, Miss. — Braston 
miestely siautusioj viesuloj 15 
žmonių žuvo ir 40 sužeista. Nuos
toliai siekia. $1.000,000. Viesulą 
palietė biznio dalį miestelio ir nu
griovė ten. visus namus. Sugriau- 

1 ta daug ir gyvenamųjų namų.

7 ŽMONĖS ŽUVO AUDROJ.

CITICAGO. — Siautusioj aud
roj Ulinois ir Arkansas valstijoj 
žuvo 7 žmonės. Dideli nuostoliai 
laukams pridaryta visose' centra- 
linių vakarų valstijose. • Mikvau-. 
kee, Wis., daug-namų užlieta ir 
-daugelis gyventojų turėjo juos 
apleisti, bijodamies namų sugriu
vimo. Kelios Wisconsino upės iš
siliejo iš krantij ir užliejo didelius 
žemės plotus.

SIĮJSKITE PINIGUS
1 LIETUVį,

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

čekį arba “money order” išpir- 
kite vardu

“DARBININKAS,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.

VARGONININKAS Jaunas vaikinas 
. ieško vietos prie JI. Imi t. parapijos. Tu- 

?.jstu -muzikų ir guliu vesti bažnytinį 
rliorij.

31 Dotvns Avė.,
O. g: VAlftiUNAS, 

Bliigliiunton, N. Y.

ATIDĖLIOJA ATNAUJINIMĄ 
RYŠIŲ SU VATIKANU.

PARYŽIUS. — Senato užrube- 
žiniiĮ reikalu komitetas nutarė 
laikinai atidėti svarstymą klausi
mo apie atnaujinimą diplomatinių 
rvšiii tarp Franci jos ir Vatikano.

LENKAI KURSTO POGROMUS 
» LIETUVOJ. °

BERLINAS. (Forvertso kores
pondento N. Šifrino pranešimai).

Tapo susekta, kad.tie užpuldi
nėjimai ant žydų, kur pastaruo
ju laiku ėmė šian ir ten apsireikš
ti Lietuvoj, buvo lenkų provoka
torių organizuojami.

— Dėl atleidimo kareivių iš ka
riuomenės Lenkijoj bedarbių skai
čius siekia daugiau kaip 100 tūks
tančių žmonių .'

— Lenkų valdžia uždraudė Lo- 
dziuj socialistinę žydų darbinin
kų organizaciją “Bundą.”

LONDONAS. — Anglijos vy7 
riausybė gavo iš AVashingtono Vo
kietijos.. notą. Oficijalėse sferose 
sakoma,’ kad nota reikalinga do
tuos.

IŠ VILNIAUS.
Reikalai vis blogėja. Vilniaus 

koperatyvuos ir produktų krautu
vėse pradėjo davinėti produktij 
kortelėmis. Išduodama vienam 
žmogui: lašinių 1 sv. po 170 auks. 
svarui, ruginių miltų 2 sv. po 16 
auks. ir 1 sv. druskos* po 8 auks. 
Kalbami produktai maža perka
mi. Beturčiai skundžias, kad la
šiniams nustatytos didelės kai
nos, (šiaip galima gauti’ lašinių 
po 190-210 auks.). Ruginiai-mil
tai taip pat nenoroms perkami, 
nes duodama porcija tokią maža, 
jog negali patenkinti net mažai 
reikaalujančio žmogaus.

Prekyba Vilniuj prieš šventes 
smarkiau sujudo tik kepyklose, 
kavinėse ir cukrinėse, kuriose pa
gaminta įvairių kepsnių Vely
koms baisiomis kainomis. Tur
būt, ši prekyba savininkams pel
ninga. 7

Knygynai veik neprekiauja. 
Nežiūrint į tai, kad “turtai ir 
tt.” daug brangesni, negu enci
klopedijos žodynai, jie visai atsto
ja žodynus. .

Vilniuje gyvenimas brangsta. 
Reikalingųjų gyvenimui daiktų 
kainos,žymiai pakilo. Mėsai mo
ka 140—150 auks. svarui, kiauši
niams 160—170 auks., (sūriams 
100—180 auks., silkėms ne pigiau, 
kaip 20 auks. vienai, duonai 25— 
47 auks. svarui, baltai duonai 80 
—120 aūks. svarui.

i ______

PRANAS GUDAS,
“Darbininko” redaktoris, balandžio 30 d. išplaukė laivti 
N e iv Amsterdam keli ems- mėnesiam į tėvynęs^^etuvon.

Būdamas Lietuvoje aplankys visas žynnąųpas įstai
gas,. o ypač vienminčių darbininkų redakcija^’ ir cent
rus. Apie įspūdžius iš tėvynės Pranas Gįtųl^s plačiai 
rasinės į i4 Darbininką. Cf/

Pranas Gudas nuo pat įsisteigimo. “Dąrbi^^ą”y- 
ra redaktorium ir visą savo laiką paŠventė^^l^uąjni- 
mui. Likusie vienminčiai bendro darbo draugai, linki 
broliui Pranui Gudui laimingos kelionėm. '

Lauksime sugrįžtant su nauja energija ir su nau-
■ jaustomis žiniomis iš tėvynės Lietuvos. Būdamas tėvy- . 
vynėje apipasakok krikščionims darbininkams Ameri
kos krikščionių darbininkų troškimus ir norus.

NAUJOS
ALMANTAI TAIKOSI;

Vokietijai duos 10 dieg
lį u priimti reikalavimą.

Tuo pačiu laiku Prancūzija 
rengs karinę jėgą ir Vokieti
jai atsisakius priimti ir pil
dyti reikalavimus — panau
dos ją.

z 1

Londonas, Gegužės 1. — 
Po ilgų pasitarimų Anglija 
ir Pranei j a priėjo prie su
tarties ir nustatė būdus kaip 
elgtis su Vokietija jeigu ji 
neapmokės padarytos karo 
žalos į paskirtą laiką.

Tam tikra komisija pra
neš Vokietijai kiek ji turės 
išmokėti ir kaip.

Taip-gi alijantai praneš, 
kad į 10 dienų, nustatytos 
sąlygos turi būti priimtos ir 
jeigu Vokietija to nepada
rys bus uždėta pabauda.

Tam tikra alijantų komi
sija, tuo pačiu laiku, daro 
pienus daryti spaudiiūą ant 
Vokietijos ir taip-gi paimti 
visas iš visur Vokietijos įei- 
gas. Negana to,. Pranei j a 
mobilizuoja savo karines jė
gas ir rengiasi prie užėmimo 
miesto Ruhr.

Sutartis’tų dviejų valsti
jų eiti išvien prieš Vokietiją 
buvo padaryta kuomet įėjo 
ir Belgijos Užsienio minis- 
teris M. Jasper. .

Alijantai labai dau^-gin
čijosi tarp"savęs iki priėjo 
prie sutarties. Mat Pranci- 
ja ir Belgija norėjo iŠ syk 
užpulti Vokietiją ir ginldu 
priversti apmokėti skolą* o

M » ’

Bostono prieplaukoje iš 
priežasties streiko*

Daugiau jūreivių 'darbi
ninkų apleidžia laivus 
ir stoja, i eiles streikuo
jančių. y i

Šeši laivai sulaikyti iš 
priežasties streiko, kiti seka 
kaip įvažiuoja į prieplauką 
jau nuo subatos .vidurnak
čio. 1 - ’ i-

Apie 200,000 ^'darbininkų 
stos į kovą prieš numušimą 
algų ant 15 nuoš.

GAL STREIKUOS.

Spėjama, kad tūkstan
čiai spaustuvių darbi
ninku, išeiš jant - streiko* 
Reikalauja pripažinimo 
44 vai. savaitėje*

Albany, N. y.^Tregužės 1. 
— Koliferencijoje attsovų 
nuo unijų ir spautsuvių 
darbininkų ir darM^yįų, ne
prieita prie taikos, nŲnijų 
■vadai apįkaitor -kad-nanedė- 
y išeis ant streiko 1,200 dar

bininku.v

Vietos^ laikraščiai nebus 
paliesti.

ISUSTREIKAVO LAIVŲ, 
DARBININKAI* ‘

Laivų kompanijos 
gegužės 1 d. paskelbė, ... 
kad bus numuštos algos 
ant 15 nuošimčių* f

Washingtgn, D.
žės 1. — Kilus nesusiprati
mams tarpe International 
Steamen’s Uunijos ir Šhip- 
ping board delei numažini
mo algų laivų darbininkams 
ant-15 nuoš. visas reikalas 
eina į administracijos ran
kas..

Jūreivių unijų darbinin
kai, kaip tik gavo praneši
mą, kad algos bus numuštos 
15 nuoš. išėjo ant streiko.

Unijų vadai pranešė kad į 
24 vai. neveiks nė vienas lai
vas, kuris yra" po Amerikos;

ko. ' 
dentas Harding ir jo patarė
jai daro pienus, kad kaip 
nors sutaikius darbininkus 
su kompanijomis.

Unijų darbininkai kaip
I.' 

rengiasi prie didelio streiko.

Iš Lietuvos *

BROOKLYN, N. Y.
International Molders 

Union of N. A. 22-ras sky
rius baL 29 d. sutiko ant nu
muštų algų. Vietoj 88c. į 
valandą, gaus 81%c. Tas pa
liečia 16-kos liejyklų darbi
ninkus.

35 I, W. W. NARIAI KALĖJIME
LĘAVENWORTH, Kan. — Į 

Leanworth kalėjimą jau atvyko 
35 I. ,W. ,W» nariai, kurių apelia
cija tapo atmesta ir kurie delei to 
turėjo grįžti į kalėjimą 47 žmo
nės. Iš Chicagos atvyko kalėji- 
man 10 žmonių. Kur yra dar ne- 
sugrįžusių į kalėjimą 12 žmonių, 
valdžia nežino. Manoma, kad gal-, 
būt nekurie jų yra pabėgę iš šios 
šalies ir gal būt yra atsidūrę Ru- 
sijoje* kur dabar randasi ir jų 
vadajs Wm, D. Haywood.

'•f

vėliava iš priežasties strei- ; j 
Tuo pačiu.laiku prezi*

— • a ♦ t _■ ’ *

f’

■ PARYŽIUS. *-r Prancūzai vis 
dar karščiuojasi url atsisako sutik
ti su nauju Vokiečių pasiūlymu 
karo atlyginimo klausime. Pran

cūzai intaria Vokiečius, būk šitie 
nori dar vis toliau pratęsti atly- __________  ____
ginimo reikalą ir paskui išsisuki-? išrodo1' nenusileis kol kas IT 
nėti.
..t.. ■

I

IŠLYGOS VOKIETIJAI
iš kitos pusės Anglija ir Ita
lija to nenorėjo ir buvo 
griežtais priešingos.

i

ALIJANTAI SUTINKA
ANT 6,600;000,000 SVA

RŲ STERLINGŲ.

Londonas, Gegužės 1. — 
Alijantai savo susirinkime 
priėjo' prie išvados, kad 
Pranei jos karinę žala turi 
būti sumažinta iki 6,600,- 
000,000 svaru sterlingų 
($32,142,000,000).

Koki suma iš 6,600,000,- 
000 svarų turės būti išmokė
ta tuojaus ir per kiek metų 
dar tikrai nežinoma, bet 
ekspertai sako, 1__  ____
būti padalinta į 30 metų su 
nuošimčiu už kiekvieną me
tą per 5 metus po 2^2 nuo., 
per sekančius 25 metus sU 5 ( 
nuošimčiu.

Išrodo, kad. iš tų 6,600,- 
000,000'svarų sterlingų bus 
atrokuota suma . 400,000;000 
svarų ką jau Vokietija iš
mokėjo laivais, anglimis ir 
namais.

Belgijos karo žala siekia 
250,000,000 svarų ir ta suma 
nepriskaitoma Voldetijai 
prie virš minėtos sumos.
. Tai-gt» klausimas kįla ar 
Vokietija turės prisiimti ir 
tą skob ame?

' BERLYNAS. — Vokietijos 
Reichstage buvo keliamas baisus 
trukšmas dėl to, kad Vokietija y- 
ra verčiama mokėti Prancūzams 
ir jų talkininkams aukštą atlygi
nimą. Nebūta laiko nei diskusuo- 
ti pačios Suv. Valstijoms pasiųs
tos notos. Tas klausimas atidėtas 
kitam laikui.

WASHINGTON. — Gauta ži- 
nnių, jog Anglijoje bedarbių 
skaitlius kasdien taip labai didė
ja, kad vyriausybė neranda prie
monių, kaip būtų galima tą patai
syti.

TAURAGĖ, m. 24. Eltos ko
respondento pranešimu, jau ba
landžio menesį būsianti Pozerūny 

kad^turėž ^elžkelio linija sujungta su Lauk-
sargių. Tuo būdu Šiauliai tiesio
giniai galėsią susisiekti su Klai
pėda ir Tilže, kas žymiai paleng
vins prekių gabenimą. Numanu, 
kad Abelių-Pozerūnų gelžkelis žy
miai atgis.

KAUNAS, IV. 1. Palangoje 
atidengta pašto-telegrafo įstai
ga.

KAUNAS, IH. 30. Gautomis ; 
žiniomis lenkai kovo 22 d. sušau
dė Žybalų kleboną kunigą Lajaus- , 
ką, kuris buvo parapijos siųstas 
Vilniun, pirkti bažnytinių dailctų.-

I

SUSIRINKIMAS
LDS. Centro Valdybos 

svarbus susirinkimas įvyks 
gegužės 10 d. š. m. “Darbi
ninko” redakcijos kamba
riuose 366 Broadway. Visi 
LDS. Centro Valdybos na
riai būtinai kviečiami pribū
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų. • ' f

L. D. S* Centro- Sekr.. 
A. E* Kneižys,

LENKŲ ENDEKŲ SIAU
TIMAI LIETUVOJE.
Kuomet . Belgijos žemėje 

eina tarp Lietuvių ir Ljenkų 
ilgai laukiamosios “broliš
kos” derybos delei išspren
dimo visų ginčų, Vilniuje ir 
Lietuvos Rytuose lenkai en- 
dekai nepaliauja siautę. 
Štai koksai yra gautas nuo 
Balučio iš Kauno kablegra- 
mas apie įvykius paskuti- 
niose dienose:

“Balandžio 19 dieų^? 
kuomet pripuola sukaktu
vės delei paliuosavimo 
Vilniaus iš bolševikp ’i^m- 
dekai norėjo paskelbtu Juk
ną Vilniaus prie Lenkijos 
prijungimą.- Tuo tikslu 
jie iškėlė ant Gedimino 
kalno Lenkijos vėliavą 
vieton buvusios ten Vidu
rinės Lietuvos vėliavos. 
Ingulos komendantas Bar- 
licki liepęs ją nuimti ir iš
kelti vidurinės Lietuvos 
vėliavą, bet Barlickiui vos 
nuo kalno nulipus, ende- 
kai vėl nuleido vidurinės 
Lietuvos vėliavą, iškel
dami Lenkų vėliavą. Bar- 
lickis gi sugrįžęs ant kal
no vėl permainė tas vėlia
vas ir buvo pastatęs sar
gybą daboti. Endekai 
mieste pakėlė triukšmą. 
Viso to pasekmė: nėra jo
kios vėliavos. Lenkų lei
džiamo žydiško laikraščio 
“Der neue Morgon” re
daktorius galičietis Kro- 
nenberg yra Lenkų pa
siųstas Briuselin padėti 
Aszkenazy. Vilniaus mies
to Taryba Balandžio18 
dieną sumanė ir Balniu 
džio 19 dieną įteikė garbės 
pilietybę Pilsudskiui, Ze- 
ligowskiui ųr gen. Szep- 
tyckiui. Žydų vardu d-ras 
Wygodski yra pareiškęs, 
jog l^dąi^U šiuo nutari-

mu nieko bendro neturėjo 
ir neturėsią. Toli Rytuo
se Gerviatų miestelyje 
Lenkai yra. nutarę panai
kinti bažnyčioje lietuvių 
pamaldas. Balandžio. 17 
dieną bažnyčioj kilo riau
šės. Šio atsitikimo pasek
me: kun. Jakavonas areš
tuotas atgabentas Vilniun 
ir grąsinamas karo lauko 
teismu. Miestelyje. Korve 
į šiauryčius nuo Vilniaus, 
Lenkų administracija pa
reikalavo vietos klebono 
Maginti bažnyčioj žmones 
rašytis prie “Straž bez- 
pieczenstwa,” t. y. naujas 
vardas “PoĮskiej Organi- | 
zacyi Wojskowej.” Jam < 
atsisakius, sušaukta, mi
tingas dvare,, kad paragi-
nūs žmohes imtis , ginklų. į 
Žmonės šaukdami “dosc j 
tej wojny” suardė 'paiį 1 
mitingą. Balutis.” t . ,

Liet. Inf. Biuras* ?

. 28-IV-1921 m. * ‘ <
----------------

ELTOŠ ŽINIOS." J
“Litva” pranešimu, Vilniaus a 

miesto ųiagistratas, paskelbs, jog p 
nuo baalndžio 1 d. privalą ašmens, jj. 
verčiąsi vežiojimo amatu, mokSU 
šiuos mokesnius: nuo kiekvieno- JI 
arklio',500 markių, nuo vežimo SOO 
markių, nuo ūkininkų vežimo 200 W
markių, nuo asenizacijos statines j
500 markių, nuo lengvo vėžimčlio 
150 markių. ■ ■- i

4i

V;

V

KOPENHAGA, III. 24. Danį- j 
joje įkurta nauja laivų liniją, J
dinama “Baltijos—Amerikoa lin|- <| 
jd.” Tarp kitų laivų yra laivM, .3 
vadinaams “Lithuania,” 6,600 to- J 
nų didumo; 455Žingsnių, ilgumo; Ji 
turi vietų I kUsBjė M H klu4* | 
je 240, IH klasėje 1,050. Turi ^ 1 
lėkim Šviesą, radio telegrafą a
Šiaip viaą patogumų. J

's . * ■. ’ n
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i DABBININKSS
[apie Žulikovskio darbus. Jo 
[kareiviai nors'ęsą lenkai-ka- 
[tulikai, bet aršiau UŽ bolše- 
Įvikus su lietuviais elgiasi. 

F nm is s<mth Suėfeba&iySion 4aro taui^.
laike pamaldų. Pav. 

laretmų bymo katamkij juomso [pernai per šv. Baltramie- 
pnuKmią I jaus atlaidus Giedraičių

■ * * ■ ■ - [bažnyčioj, laikė Suplikaci-
• n & ą BINIK K Ą S • J j'l

sau leikiskai giedoti. Kad 
rjįiiftor' klebonas nesutiko su tuom,

Fubllshed every Taeeday, Thursday, [ Jį pftemę lSSIVeŽe, JpeVŠiail’’ 
m gstirdijy by sr. jomph’s lhh-Idien nežino kur Jį padėjo. 
vauian ū,b, Afi5oonLnorf o» Labos? Į Tai tik vienas iš daugelio 

flUBSCRiPTiON kates ; pavyzdžių, Ar už tokius
VMrJy lenkai gal tikėtis

xe.
mes protestuokime prieš len.- 

‘tEJntored aa second-class matter Sept |kus okupantus, lai jie eina 
E. 12,1915 at the postofficeat Bouton,1 • “ :"
| >f»uais.K under the Act of March A1879" 

F “Acceptance for maillng at spėriai, rate
| of postage provlded for ln Section 1103,
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l^gaut Vilnių? Ne. ' Todėl 
mes protestuokime prieš len- « V i t ' • • •'

sau do Varšava.

1.

UETUVlĮf IR LENKO DERYBOMS PMS®
Amerikos lietuviai vienu bent turėjo ' skąitytie su tuo pa 

mu, su tokiu Lietuvių taut 
rU, nes jeigu vietoj Vilniai 
tuyiąi būtų apsirinkę savo 
nės vietą, na, kad ir tokiuo 
sęiijiuoisę/ tai gal būt tos i 
bčs ir nebūtų Lietuvos prip 
sios. > T’ai-gi atsisakyti ntį 
niaus po kokiu nors preteks 
šiandien ir negalima, nes Į 
galėtūmb suteikti tekėą ir j 
šioms valstybėms kaip ir a 
savo pripažinimą. Vilnius 
iri pasilieka, iškilmingai t 
Lietuvoj širdimi, Antru d 
kursai turėjo būti paliesta 
apie tai Lietuvos Valdžia j 
sykį yra prisiminusi, taį B 
reikalas, kad Lietuvos Rei 
ką pripažintų de jure ir kito 
[tybės, būtent tos kurios ne 
dėti išspręsti mūsų ginč 

[Lenkais, ir pirmoj eilėj pal 
[ kija, Mes galime tartis tikti 
lygūs su lygiais ir nekįtaų 

[šiam pirmininkui Hymansi 
būti nesmagu pirmininkauti 
bent teisės žvilgsniu neį 
pusėms. . . '

[ Trečiuoju klausimu, jei 
buvo paliestas, tai turėjo 
mūsų padarytoji ir paasuli 
skelbta sutartis su Rusais, 
jais, t. y. su rusais, #mes 
nustatę savo sieną ir todėl 
niekindami tos sutarties ru 
galėjo užleisti tame pasie 

[tiems užsigyventi, o jie yj 
kus užleidę visame tame pi 
je iki pat Dauguvos. Pad 
tarptautinės sutartys yra . 
dalyku. Rusų Sovietų Re 
ka, gelbėdama savo kailį, 
užleisti lenkams, ką tik ji 
bet mums tai ne vistiek, no 
ir delei tos prastos priežastį 
reikia iŠ Rusijos miškas ga 
mes delei to su jais turėtūi 
siskaityti ir bent nieko nei 

[kas tokį Rusijos Sovietų B 
likos žingsnį galėtų iš mū 
sės sankcionuoti. Taigi 
kad mums kaip ir negaliu 
kams siūlyti liuoso iransit 
munu ar geležinkeliais, m 
kaip tik labai mažai sulig < 
tarties prie to Nemuno priei 
ba gali prieiti.

Bet tai vis spėjimai, kas 
būti kalbama; o kas reikė 
sakyti, tai jau tapo pirmai 
sėdyje pasakyta: prosze pai 
kitę laukan.
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UM S WMS wsy KANTRYBĖ?
A* ji nlfa Lietuva* valstiečių ir 
dirbinfaritųf 'Slapukai “Sau*, 
gotojų Slaptoji BąjunU®^ k “L 
D. L. D.” turbūt “Lietuvos Dur
nių, Langų Daužytojų,7 dergia 
Uv^nSa 'gsmėjns* Prirūdykite jūs 
mums, ’ kad dabartii^ Lietuvos 
valdžia^yrą valdžią, kokių ten 

Moką, buožių,-^pra* 
gilų. ” Pasakykite tiesą, jei jūs a- 
pie tiesą nors sapnavote, kas rih* 
ko atstovus į Lietuvos Steigiamą
jį Seimą? Ar ne visi Lietuvos, pi
liečiai, ūkininkai, valstiečiai ir 
darbininkai? Ką iširnko, “bur
žujus,” dvarponius, kurie į Len
kiją pabėgo, ar tuos pačius dar
bininkus, . valstiėčius-ūkininkus? 
Kas šiandien val^ Lietuvą, ar ne 
sodiečių-ūkihinkų- ir darbininkų 
sūnūs? Atsakykite ant mano ši
tų ir sekančių klausimų, o jei ne
žinote, tai tylėkite it Egypfo mū- 
mes. f

Ką tokius jūs vadinate “buržu
jais, buožėmis ir spragilais?” Gal 
tokį ūkininką, kuris turi tris ar 
keturius arklius ir 20 margų že
mės? Nes Lietuvoje mažai tur
tingesnių rasi, išimant sulenkėju
sius dvarponius. Jei tiktai to- 

i “buožiais ir

r

giaua neberegėsime. Jei mes duo
sime šiandien savę parduoti len
kams arba ruaanm, atsiminkime 
kad būsime parduoti į amžiną ver- [

. I žvilgsniu gali pilnai pasitikėti de-
Rusų ir lenkų ‘Marid- Lyb<M, prasidėjusioms pruksėty

ninku užtarėjai,” liepia mums [tarp Lietuvių ir Lenkų,, būtent 
neduoti valdžiai pinigų, bet ar jie [mūsų delegacijos sąstatu. Musų 
patįs be pinigų apsiima savo vai- valdžia yra pasiuntusi j tas de- 
džią įsteigti ir ją palaikyti? Ne rybas delegaciją po Ern. Galva- 
ir dar kartą ne! Nėra pasauly [naubkio vadovybe. Jon įeina jau 
tos ialieė, kuri galėtų be pinigų [pasižymėjusieji mūsų dįplojnatai, 
valdytis. Kokiūo-gi tad būdu gąj dalyvavę įvairiose derybose T; 
lėtų Lietuva be jų. egzistuoti ir hforug ir P. Klimas, du buvusieji 
tvarkytis? Mūsų Tėvynė labiau įpremierai M. Sleževičiusc^ir Ern. 
reikaaluja pinigų nei- kaip kokį [Galvanauskas, toliau atstovas 
kita Šalis, nes ji vos tik atsikėlei Prancūzijoj Milosz, kun. Jurgu- 
į£ numirusių. Ir kaip-gi neduoti jr be to buvęs generalio Šta- 
jai to, be ko ji greitai vėl gultų ! b0 viršininku svarbiausiais lai- 
į grabą ir tai jau be vilties atsi- |kais pulk, KlesčĮnski ir “Eltos” 
kėlimo. Jog jeigu mes Lietuvos [ Telegramų Agentūros direktorius 
dauginus neremtūme, visas mūsų |d.ras Eretas. Nerandamas yra 
darbas, visi mūsų išaukoti ir pa- tik prof. Voldemaras, kursai pla- 
skolinti pinigai dingtų be> pėdsd-1 čioj Amerikiečių spaudoj labiau

siai yra pragarsėjęs. Gal būt jo | 
pasiuntimui yra kiek pakenkęs sa- j 
vo rašiniais iš Paryžiaus tūlas I 
“Lietuvos” korespondentas Mu-

L*

Quo 'tandem abutere, Cftnftuų 
patientia noetra? Qtt«n <įlų etiam 

irto tauB uos Met?
ad finem t8ėi$ effrenatadactabit 
audącM

il^ai &&1M
išnžMcHSi kant^l»it--“Kaip 
■fW w tavą inirttm* apr 
gaudinėz? Prie kokio galo prieis 
Uvo ne&bctą drąsa?.. Taip 
jauks garsusis Rymų tliyMnfy 
Ciceronas, susirinkusiems senato
riams, prieš valkatą Katiliną, ku
ris dėjo visas pastangas, kad pa
griebti AmžBą Miestą į savo na
gus ir aną apiplėšti. Bet tas jam 
nepavyko, Sįs vos tik Ciceronas 
užbaigė savo kalbą, kaip Štai Ka- 
tilina su savo plėšikų šaika turėjo 
bėgti iš miesto. Atidarė Cicero
nas rymiečiams akis ir parodė 
jiems šiūkšlę jųjų tarpe, kuri be 
atidėliojimo tapą prašalinta ant 
visados l

Šiandien tarpe mūsų atsikarto
ją Cicerono laikai. Šiandien tar
pe mūsų priviso valkatos Katili
uos sėbrų, kurie, it vabalai, slaps-z 
tosi patamsiais ir mus, mylinčius 
Tėvynę piliečius, kandžioja. Šian
dien jie mums virvę ant kaklo ne: 
ria! -O mes tylime.Įur dar tylime! kius jūs vadinate 
Kada išgisems mūsų kantrybė? buržujais,” tai ubagų šalies pri- 
Kada. pasibaigs Katiliuos ainių valote ieškoti kitur, bet ne Lietu- 

[darbas? Kada mes juos prašalin- voj. Otą laimingą šalį galite at- 
[sime iš savo tarpo! Ar ilgai dar jrasti Lenino ir Trockio “Rojuje.” 
[mes nešime nepakenčiamus šmeiš- Ten jūs turite savo vargšų užta
pus? Ar ne laikas mjims siūkšles |rėją, “Generalisimą” Kapsuką! 
lis savo namo iššluoti laukan? Ar Ten jis jūs rankas išskėtęs laukia 
[ne laikas tik mums jau prabusti ir ir trokšta kiekvieną iš jūsų pri- 
Įakis atverti? O, *taip, taip! II- [glausti. Ten jūs rasite visus “dar-’ 
[giau jau negaįima per pirštus žiū- [bininkus,” kurie nenori dirbti 
[rėti, negalima laukti. Nes jei ii- kaip ir jūs patįs. Ten “buržujų” 
Igiau lauksime, tai. katilinukai | pėdsako neužuosite! Ten neberei- 
|mums akis išlups. kės jums “buržujų” jungą nešti
| Pažvelgkime tik kas apie mus ir savo krauju “kraugerius” mai- 
Įyra daroma. Visokie šmeižtai žo- tinti. Ten jau nebereikės -jums, 
[džiu ir raštu pilasi ant mūsų it slaptai savo darbus saugoti, gale- 
[iš kokio neišsemiamo maišo.-Slap-[site juos viešai parodyti. Ten 
tuose susirinkimuose, laikrašeiuo-[nebereikės prakaito lieti ir ape- 
se, jei taip juos galima pavadin- titus kitiems galvoti, žodžiu, jūs 
ti, ir atskiruose lapeliuose mes e- ten galėsite džiaugtis ir gėrėtis 
šame išvadinti: buržujais, kraujo nunokusiais, vaisiais “darbinin- 
siurbikaįs, dėlėmis, ,dvarponių |kų” ir “jųjų užtarėjų” darbelių, 
parsidavėliais ir kitokiais šilk- Tad kam Lietuva ir jos valdžia

F.

toliau atstovas

“Straž Litwy” praneša: 
Kirkučių l^aime, Švenč. aps
krity,, kovo 10 d. į mokyk
lų atėjo keli ginkluoti nuli- 
ciniųkai, suėmė mokytojų ir 
išvaikė vaikus. Padarė kra
tų mokytojos bute, ypač iš
kratė drabužius ir piniginę. 
[Paskui nuvežė mokytojui 
Švenčionis ir privertė nak
voti vienam kambaryje su 
keliais milicininkais.' Ant 
rytojaus atėjo valdininkas, ( 
kuris prikaišiojo jai, kam 
ji mokindama vaikus lietu
viškai duodanti jiems pro-j 
gos pratinties prie Lietuviu 
kalbos. Vėliau jų paleido 
namo. Tai tokia laisvė pas 
.Lenkus*

“Vilnius” rašo: Viln. gub.
Švenc. apskr., Adutiškio 

______  __ w t miestely buvo įtaisyti Lietu- 
; tional Grange, the American [vių vakariniai kursai, ku- 

. .Ęarm Burėau Federation, | riiiose mokėsiu daugiau kaipj 
' .theEąuity Sbciety, the Na- ™ 

tional Farmer’s Union, thė 
/Farmers Eąuity Cooperati- 
ve Exeohanges ir javu pir: 
kėjų. Nors sako sunku yra 
ūkininkus suorganizuoti, bet 
kaip “Fargo’s Cburier- 
Nėws” pastebi šį kartą pa
vyko tas bendras ryšis ūki-

-T-U&kūr'taiįje padaryfer:rtojiwEGU^E/S PIRMOJI
Unija, kaip savo programer 
uzsibriežusi yra, neduos ū- 
kininkus išnaudoti. Praei
tyje ir dabar, perkupčiai 
pirkdavo nuo ūkininku pro
duktus už pigias kainas, o 
parduodavo už brangias. 
Žmogus, kurs daugiausiai 
darbo padėdavo produktą 
užauginime, mažiausiai gau
davo už savo darbą. Sneku- 
Įiatoriai, kurie beveik jokio 
darbo nepridėdavo daugiau-) 
šiai pelnydavo. Šioji Unija) 

-. bandys prašalinti tuos tre
čiuosius žmones — spekulia- 

' torius. • Pati uniją’ parduos [ ___ __ _  ___ _ __________________ __________________
^menėms produktus-Vaisius | darbinin- Įpirkai namą, užsidėjai krautuvę (Lietuvoj® ir čion Amerikoje ar esi |soie Lietuvoje,

riams jau nebūsią vietos. 
Būt gerai kad taip tikrai

. būtų. Ims daug laiko pakol 
.prie to žmones prieis, bet 
galutinai turės taip būti. 
Tada gal tik nupuls ir pra
gyvenimo išlaidos. Dabar 
nors kalbama išrašoma apie 
atpigimų pragyvenimo, nors 

. prekėj ai iš “ wholesales” pi-
* giai -nerka, bet jie žmonėms 

už brangias kainas parduo
da.

--

. KENO BUS VILNIUS?
Šiomis dienomis jau pra

dėjo Briuselyje rišti šį klau-

| , Viso pasaulio darbininkai
| tyęngkites. Kristuje, po Baž- 
te// gelbėti.

V -AMERIKOS ŪKININKŲ] 
| UNIJA,
t* I
£ ‘ Lig šiol Amerikoje nebu-
L vo vienos bendros Ūkininkų Į 
į Unijos. Buvo ir yra jų ke-
* ' lėtas, bet jos kiekviena ats-1
r . kirai sau veikė. Jų tarpę jo- 

. kio bendravimosi nebuvo.
- Dabar jau yra bendri ryšiai 

jų tarpe užmegsti.
* Balandžio mėnesio pra
džioj Chicagon buvo susiva- 
Žiavę atstovai nuo šiij ūki- 

.Įlinkų organizacijų: Na-

ko. O kas to gali išsižadėti? Tik 
tas, kuris nieko neveikė ir nieko 
Tėvynei nedavė. Bet mes to pa
daryti negalime ir "kartą atgavę ______  ____________
norijne Ją ant visados palaikyti, j cius gcevola, kursai yra parašęs 

| keletą straipsnių, kurie bent, savo 
pamokinančiu tonu visai panašūs 

[yra į raštus p. Rene Vinci, kursai 
[yra rašynėjęs Amerikos “Drau
gui.” Tečiau reikia spėti, jog 
buvo ir kitos svarbesnės priežas
tys, o gal ir patsai prof. Volde
maras netiko važiuoti. Jeigu su
lyginti mūsų delegaciją su Len- 
Įkų, kurioj yra tik keturi, iš ku- 
riiį tik vieno Aszkenazy vardas tė
ra žinomas, tai mūsų pergalė yra 
aiški, ypač kad patsai Aszkenazy 
nėra dar Briuseliu atvykęs ir yra 
tebelaukiamas. Visa padėtis taip

O palaikysime tik tada, jei ran
kų nenuleisime ir parsidavėlių, 
šmeižikų neklausysime.

Lietuvos valdžia tapo išrinkta 
pačių žmonių. Tai-gi jei žmonės 
Ūįsirinko sau vajdžią, išsirinko 
sau tokią, koki jiems patiko, ki
taip sakant, Lietuvos valdžia, tai 
pačių žmonių noras. Tai-gi jei 
žmonės yra patenkinti, ko trokš
ta Želigowskio ir Lenino agentai? 

Želigowskio ir Lenino agentams 
nepatinka kad Lietuvos valdžia 
neapgina savo piliečių nuo plėši-1 
rų? Bet valdžia pati neplėšia jų- i 
;ų taipos-gi. Jei yra Lietuvoje susideda, jog kokių nors dides- 
vagių, plėšikų, tai be abejonės [nių rezultatų sunitu laukti. Als
iais yfa darbininkų, vargšų ūžta- kiai matome, jog lenkai norėtų 

nes tik jie pripažįsta 'to- kaip nors nuo šių derybų išsisuk-
J ti. Kaip tyčia ir pačių derybų 
J antrasis posėdis tapo atidėtas į 
[balandžio pabaigą. Taip juk ne
daroma kuomet suvažiuoja skait- 

J lingos delegacijos.
J Sulyg pačios derybų esmės, tai 
padarytas pirmame posėdyje 

J gerb. Ern. Galvanauskio pareiški- J 
Jmas, kad Lenkai privalo pirmiau-J 
[šia pildyti Suvalkų sutartį delei) 
[užlaikymo tarp'Lenkijos ir Lietu-1 
|vos demarkacijos linijos. Varėna-J 
[Bastūnai-Molodeeno, buvo labai J 
geru žingsniui Sulig tos sutar-| 
ties, Lenkai yra tvirtai pasižade'-i 
ję neiti toliau tos linįjos į Lietu- [ 
vos Rytus iki nebus galutinai iš
spręsti tarp Lietuvių ir Lenkų vi- [ 
si ginčai.' Nepaisant Šios sutarties 
jie yra nuėję su savo Zeligowskiu [' 
į Vilnių ir apėmę visus Lietuvos) 
Rytus. Tai-gi pirmas žodis “pro- 
sze panama” — išeikite už tos li- 

Inijos, Mes nežinome, ar taip y- 
)ra pareiškęs gerb/ Galvanauskis, 
bet sulig esmės tai tas pareiški
mas turėjo tą prasmę. Jeigu vi- 

|sa delegacija ir nieko kito neat
siektų,2 tai' būtų gana šio vieno 

[pareiškimo ir mūsų delegacijos 
[kelionė būtų pilnai pateisintą. 
[ Toliau buvo daromi du posė- 
[ džiai Balandžio 29 ir 24 dieną Lie- 

, _ [ tuvių Delegacijos su pirmininku
| Šiandien kada tavo Tėvynė pa-[D. skelbia kad visi Lietuvos Pa-[se Valstijose . veikė apie dešimts J Hymaųsu. Suprantama, jog apie j 
[siliuosavo iš sunkios 500 metų [skobos Bonų pardafinėtojaiesą[ visokiųfondų,organizacijų,svar- 
| vergijos ir pradėjo liuosiau kvė- J parsidavėliais “buržujų” 
[puoti, šiandien kada tavo Gimti-[džiai! Bet nedrįsta pasakytu kad [K. of C., I 
[nė susilaukė savo valdžios ir tavo [ir pirkėjai stovi ant tos pačios pa-[ Jos visos veikė kuogeriausiame a-[klausimų turėjo būti paliesti. Pir- 

_______ ___  ___________ [brolio valdininko, šiandien kuo-[pėdės. Vienok tas aišku. Jog jei korde. Valdžia iš savo pusės ne' [miausiai paties Vilniaus klausi
te priminti darbininkams-[met LIETUVA po ilgos ligos pa-[aš boną parduodu, o tu perki/tai [tik, kad netrukdė jų veikimui, Jmaš, kaipo mūsų sostinės. Lietu-

r*

130 asmenų. Bet Lenkų val
džia uždraudė. Lenkams pa
staruoju atveju atėjus, bu
vo vaito rinkimas. Žmonės 
daugumu balsų išrinko Lie
tuvį, bet Lenkų valdžia jį 
nuo vaito vietos prašalino, o 
jo vieton pastate lenkų. .

visame Bostone ir [ščiausiais vardais. Vien tik epitę-j nemaloni, lai eina virš nurodyton
praėjo rainiai, [tų skelbėjai esą teisingi, geri iri vieton, o ten viską atras, ko jo

Gal dėlto, kad ne visi r au-[ didžiausi darbininkų užtarėjai, Į širdis, trokšta.
donie j i lygiai pripažįsta tos Iprieteliai!- Kiti-gi visi yra niek-į Mes-gi pasiliksime prie -savo 
dienos svarbų; Vis-gi mė-Įšai! Bet ir tie darbininkų “apgi- [Tėvynės Lietuvos ir būsime remė- 

i,” apginė jais yra vien tik ant [jais jos valdžios. Mes jau žino- 
popieros lapelių. Viešai pasiro- me kas tai yra svetimiems vergau- 
dyti jie nedrįsta, net asvo vardo Įti, tad susilaukę savo valdžios, 
paskelbti nemato galimu. Nes jei I negalime josios atsižadėti. — nąi- 
tokie “apginėjai” išlįstų iš urvų, [kinti. Mes žinome kiek mums lė
tai kiekvienas tuojaus pamatytų, I savo atgauti liuosybę Tėvynės, 
kad tai yra kokie supūvę, prasi-1 kaip-gi tad gali drįsti koks ten

rėjai,”
iią lygybę kad reikia nuo kito 
imti, bet nieko kitam neduoti. 
Taip-gi plėšikai ir vagia nuo kitų, 
o vagia nuo “buožių ir buržujų,” 
nes ką vogs nuo “darbininko,” 
kuris nieko neturi? Vadinasi 
“užtarėjai darbininkų” įlindo ne 
į savo dirvą. Bet. t.. tiek ir to.

Lietuvos valdžia privalo bausti 
plėšikus, -ir- be abejonės baudžia 
jei. tik kurį nutveria. Bet kad 
visus vagis sugaudytų, tai to nie
kuomet nebus. Nes dar turbūt 
pasaulyje nėra, tos šalies, kur ne
būtų vagių. Tik tada galėtų pa
sauly ir kartu Lietuvoj plėšikai- 
vagįš išnyktj, kupmet “darbiniu-1 
kų užtarėjai” atsižadėt dalintis 
svetimu turtu. Užtaigi Lietuvos 
valdžia privalėtiį tokius “užtarė
jus” ir salies tvarkos ardytojus 
už lenkų ir rusų pinigus ne į ka
lėjimus, tupdyti ir iš ten juos vėl 
paleisti, bet kaipo nenaudingus! 
gaivalus, Tėvynės išdavikus, antį

I 1 * ** ■
ginta vienur kitur pasūkau- [nėjai, 
ti ir išreikšti svao nepasiten- 

Įkinimus lapeliais, bet taip 
jau nudėvėtu pasenusiu to
nu, kad darbininkai visiš
kai nė nenorėjo girdėti nė 
matyti. Net ir iŠ tų pačių 
socijalistą pripažino, kad [gėrę žmonijos atmatos. Ir štai to-1nuskuręs cicilikutis ^mindžioti po 
tos dienos apvaikščiojimo|kie supuvėliai drįsta Tavę vadin-lkojų mūsų nuveiktą darbą? Ša- 
reikšmė yra pasenus ir jauĮti buržuju, kraujo siurbiku, už lin-, su tokiais darbininkų “ūžta-L . ,
dabar reikia išrasti ka nors [tai kad Tu per ilgus metus dirbęs rytojais,” šalin su jų pasekė jais! pjūvių pakabinti. Ir tik tuomet 
[naujo. [sutaupinai kelius dolerius, nusi-[Mes esame visi darbininkai, nes [užviešpataus ramybė ir tvarka vi-

• M

v •

<4

Longinas/kai senai sakėme, kad soci-|arba išėjai kokią aukštesnę mo-[ūkininkas ar bežemis, ar ūkininko Į
jalistų dirbtinis mokslas yra Įkyklą. Tu jau nebe darbininkas, [ar kumečio sūnus, lygiai vakar I------------------------- -

tu buržujus! Duok jam pusę ta-[arei žemę, lygiai šiandien dirbtu- U—wrnKRATUA AR 
vo suta’upytų dolerių ir tik tuo- Įvėje dirbi. Kaip-gi tad gali drįs- BIUROKRATIJA?
met turėsi teisę vadintis darbinin-Įti kas nors mus vadinti “buržu-1
ku ir būti jųjų užtarėju. • [jais?” Toki nežinoma L. D. L. I Laike paasulinio karo Jungtinė-

pasenęs, nudėvėtas ir jau 
netinka prie šių dienų darbi- 
Įlinkų reikalavimų. Dabar 
!tą patįs pripažįsta. Supran
tama, ile visi. Kiti dar ir 
šiandiena aklai seka socija- 
listųs ir tiki sulaukti ‘4 že
miško rojaus” šiame pasau
lyje. ■ ė. i

Prie tos progos mes nori-

ką buvo tarp savęs kalbėta, pil
vai- jbiausią rolę lošė, tai Y. M.,C. A^ Inu žinią būti negali, bet čion ga- 

S. A. ir keletas kitų. I Įima įsivaizdinti, kad bent du

Liet, Inf. I
28-IV-1921,m.

įsikėlė ir remiama tavo .sunkiai už-; 
prakaituotais centais stiprėja ir 
iki paskutiniam ginasi nuo senų 
skriaudėjų, štai išlenda iš patam- 

[ sių kokis tai sutvėrimas ir bando 
Jai kelią pastoti! Bando tavo nu
veiktą darbą išgriauti. Tavo šil
tu krauju ir ištvermingu pasi
šventimu atvaduotą Tėvynę atim

tį/pakartojo jog Vilnius, įti darbininką sau lygiu žmo-|ri bando nuo tavęs ir ją pavesti 
Lietuvos sostinė, tur prigu- gumi. Krikščionys darbi-[Leninui su Trockiu ar žulikows- 
i~2. t • .-------------- • .i i.., • j. ___ — rkiui, kurie gal jį žadėjo paskirti

Kapsuko adjutantu arba dovano
jo šmotą aukso. Tas, kuris'nei 
suilnkusio cento Tėvynei nedavė, 
šiandien. 'drįsta tavęs reikalauti, 
kad tu jam, tavo triūsu atvaduo
tos Tėvynės vadeles paduotum, 
kad Lietuvą pavęstum tam, kuris 

I Ugdė patk, Mass., Bal. 29 [nepripažįsta nei tautos, nei tčvy- 
— Gaisras snnaikno šešiuspšs. .
[šimtus tonų popiete. Gaiš-Į Rėkia tokie demagogai^ ”Lai 
ras prasidėjo po 'pietų mūri- gyvuoja. Lietuvos ■ darbininkų ir 
niame name/Morey & Co. neturtingų valstiečių valdžia!” 
Ine.-palei Provideiice’o'sky-[Let tuojaus prisako tos valdžios ’ 

[neremti. Norėčiau paklausti tų

kad jų šviesesnė ateitis pri
klauso ne nuo socijalistų, 
bet nuo krikščionių darbi
ninkų. Pastarieji deda vi
sas pastangas ir kviečia 
darbininkus į vienybę, kad 

syiną. Anglija ir kiti ali-1 prašalinus skurdų ir vargų, 
alijantąi Vilnių jau senai [ kad nulaužus kapitalistams 

^Lietuvai priskyrė, , ir ne sy- [ragus ir privertus pripažin-
• /

let Lietuvai. SamprOtau- Įįnikai prie to eina ne gra
santi lenkai tam nėra prie-Įžiais obalsiais, ne. tuščiais 
šingi, tik lietuviai-lenkber- žodžiais ,bet energingu dar- 

■ niai, kurie už kokį žibutį 1 ’ * ‘ ' 1
- lenkams parsidavę tie dedu

. Visas pastangas, kad Vilnius'
- lenkaitis tektų. Bet to te- 
’ gul nesitiki. Jau Vilniškiai

.žmones ragavo ganėtinai 
. Varšuvos pyragų. Iš Vil- 

ni&Us atvykę .Amerikon žmo-
■ n^Mip pradeda aįic tų i 
k darbus pasakot, tai
P Aifafouliai 4per f kūną ■: einą.• L-~. -------------
k^Bėįia^inbtėnis 4,ALVišį Vii- rSus gėlžkelį.

niaus (yapįelinkės Mtt^oųl "

. • k V *1 7

bu' pasiremiant Kristaus 
mokslu.

5.K^

CAMBRIDGE, MASS
I Bal. 19 d. buvo prakalbi 
I rengtos LDS. 8 kuopos. K 
[Pr. Gudas “Darbininko” ; 
[torius apie šių dienų beg 
dalykus ir tt. Taip-gi tr 

[papasakojo apie Stulginskį 
[tuvos St. Seimą prezidentą 
gerai pažįsta, .nes abu ėję 
mokslus gimnazijoje ir syk. 
venę. Prižadėjo suteikti ti 
šių žinių iš Lietuvos dabi 
gyvenimo ir t. p. Ant galo 
keletą atsisveikinimo žodžių 
ir ne ant ilgo laiko.

Mes, Cambridge’io Kei 
linkime P. Gudui laimingos 
nes ir geros kloties Lietuvo 

Aukų į Lauktuvių Pone 
rinkta $11.06. (Aukavusių i 
tilpo subatiniame numery. I 

Balandžio 24 d. Š. m. vi 
bažnytinėje salėje įvyko ž 
džios LDS. 8 kp. prakalbos.

vadinasi ir tu esi man lygus par- bet teikė visur galimą pagelbą. 
sidayėlis “buržujams.” O kadan- Tokį valdžios elgesį reikia vadin- 
gi mes šiame mieste, Worcestery- ti demokratingu. Lietuvoje taip- 
je, beveik visi’pirkome L. P. B., [gi žmonių valdžia,” vadinasi de- 
įr dėjome sunkiai uždirbtus een-lmokratinga. Bet, deja tos vai
tus, idant paremti Tėvynę, tai [džios atstovo elgesiai vargu gali
škai kokis valkata išvadina mus ma pavadinti demokratingais. P. 
parsidavėliais “buržujams!” Tie, J. Vileišis netik, kad neparodė jo- 
kurie nieko neveikia, niekur nie- kio pritarimo lietuvių įstaigoms, _ . _ _ __________ _________
ko .neduoda, kurie yra parsidavę bet stengias tas įstaigas visokiais I mumis ar tai de jure ar dė facto J kalbėjo P. J. iš N. J. Abu 
misų bolševikams, skelbia savę už- būdais griauti, nors tęs įstaigos • I - — -»-- - - -
tarytojais vargdienių žmonelių, Ibūt ir daugiausia Lietuvai naudos | 
kurie myli ir gerbia savo Tėvy- [padarę. Štai, p. J. Vileišis, kriti- Į.

Įyiai yra paskelbę savo nepriklau
somybės aktą, aiškiai jame pa- 
brėždami, jog tos naujos valsty
bės sostinė tur būt Vilnius. Tą 
patį yra pareiškęs pirmame po-[nių ^uvo pilną svetaine. I 
sėdyje ir Steig. Seimas. Nuo to tojai buvo iš kitur atvykę, 
akto didžiai sunku nueiti. Ir Vo- maš kalbėjo iš Montello M. 
kietija ir Rusija ir daug kitų vals- [činskas^ LDS. centro pirmi! 
tybių, kurios yra pripažinusios įir uolus LDS. rėmėjas. J

nupiešė darbininkų reikalus 
gino rašytis visus prie LDI: 

.. „ . .... .Ant pabaigos kalbėjo gerb.’
nę, savo šalį. Ir užtardami mus [kuodamas A. L. R. K. Federacijos Į kia neturėtų persekioti privatines, [p. Jakaitis apie svarbą U 
tuojaus liepia atsižadėti tos mūsų [Tarybos rezoliuciją,kas link siun-[Lietuvai nešančias naudą įstaigas, Ikjtus dalykus.
m x . ....... -j LDS. Spaudos Si

[mums .sekės puikiai, jau t 
............ . .prirašę apie ,10 naujų narių.

IT BJ“n^ie[met užsibaigs, tai paskclbsii 
jiemB da vis sap- Sų vardus ir visas pasokmes. 
. i • varsa

lAUKTUVIV FONDAS 
Ęąl. 28/ d. Lauktuvių Ė< 

[dar prisiuntė LDS. 8J 
I Amsterdam, N. Y., per Pr. Š

»

J.

TėvynėB, mūsų nuveikto darbo, iš-l timo bukų per Tautos Fondą, sa-Įbet jas remti, paskatinti priejuo-l 
kovotos liuosybės! O mes tylime, [ko,, būk Federacija nėra pribren-į lesnio darbavimosi. Bot deja, tie I 

Broliai, lietuviai, ęnuo tokių dusi, nepripažįstanti Lietuvos ir ką 1917 metais balsavo už “Ne-Į 
parsidavusių lenkams ir rusam£ tt. ir būtinai.reikalauja, kad visos [diclimujCl Bosiju” 
agitatorių prieš mūsų valdžią ša- aukos būt'siunčiamos tik per p. [į tą pusę žiūri; f 
Imkimės! Vykime juos iš “savo VileiŠo rankas. Na, ar galima tq- [nuojas tie laikai *‘byt po šernu, i 
tarpo ir su didesniu uoluųiu vary- kį p. Vilejšo. žingsnį pavadinti de- plušat i nerasuždąt.” Ei, poną- [. 
kimę tolimus pradėtą ir jįu įrifkū-|mokratingut . Kai,, vietoje mokinus kitus gerbtij
buvusį darbą ! Remkime kiek iš-į. Rusų carų laikais, tięsa, veikti demolu'atjngą respubliką, laikas 
galėdami savo valdžią ir ginkime Ibė žandaro žinios nebuvo' galima*, būtų patiems to doinokratingumo 
vos tik iškovotą Tėvynės liuosy- Tai buvo biurokratijos laikai. Bet I Amerikoje pasimokinti

Nuostolių padaryta, kaip I jų” kad jie man pasakytų keno bę! Kės jei mes aną dabar pra-[jukLietuva demokratinga Žmo-I 
’^ėsa, sieks apię ^IĄOOOa yra dabartinė Lietuvos valdžia!!! Wime> ? niekdomet josios dair* wų reapublika» Valdžia kaipo to*

GAISRAS - SUNAIKINO 
POPIERO DIRBTUVĘ
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delegacijų, dalis turėjusi, grįžti 
Vilnių. *

(Kauno“Lietuva”)’ ’

LEWD8TON, MXL
LDS. 87 Ip. Mteprtoia muirinklniM 

įvyks nedėlioj, 8 d. gegullo paprutoj 
vietoj. Kviečiame riitug iiarlug būti, 
nai ateiti; nes turime svarbių reika
lu. Taip-gi^ atsiveskite naujų narių. f

ALBANY, N.Y. .

BMRBINIKKAS

*

WAT1RBURY,CONN. ~
BalandŽio 24 d. į LDS. 5-tos kuo
pos sueigų atsilankė kokios tai 
vaikų mokyklos atstovai/ ( jie sa
ve taip pasivadino) bet man rodo
si, kad jie buto mobnshine ats
tovai, nes buvo gerokai jos prisi
traukę, kad ir suprasti nebuvo, ga
lima k| jie norėjo pasakyti. Mi
nėjo tik gromatų — gramatikų, 
spelling ir kokių tai lietuviškų 
mokyklų ir sakė, kad jau vaiku
čiai mokų gerai lietuviškai, net 

■ savo name ’— vardų paspelinų —■ 
paslebizuojų.
'Gailą tokių vaikučių, kurie pa

tenka į tokių tamsūnų, moonshi- 
nerių rankas; Jie jų neišmokys, 
neapšvies, kadangi patys dar 
klaidžioja tamsybėse. Laikas jau 
būtų susiprasti ir neremti viso
kius, girtuoklių susuktus lizdus. 
Yra parapijinė mokykla ir mes jų 
turime palaikyt Nes ’ten tik iš
mokysime vaikučius prigimtosios 
kalbos.

• «

K

»žinomas Montrealio lietuviam* [ I ||/ę fUtlMI- dKL 
[kaipo vargšų tėvas, nevienam y- [ » **■ **1 mAIrjl vUiii* 
[ra nušluo«tę« alarw peliimėže, K- . - |||||Vn|lf
[goję ir mirus. Kunigas Šitaius, > lllllllfflMk
[kad neistautėtų lietuvių vaikai, ! v .. 1 ..
išgava iž valdžios a .lietuviu , vaM Hutas ATYDKūlll ‘ 

Ikams maforyą,..W. lietuvių.pri-f ž ?
[augančiaji jaunuomenū Uvinąmai NwYoric fc Ne* dtrseya 

rčių pagelta juos šelpti ir auklėti, [katalikų tikėjime ir Lietuvoj g- f Apskričio 18-tas suvažiavimas į< (Tuomet pri^o su L. vėliava Aji^hčą meilėj® ir Btisipratimasly^tK gegužio,, 1921 m*
Mardošas, 5 ta/ ir užtraukęL, skiepijamasTjų’ šicdyM Mb^Mpkiynė, ^tr St ir kampai
himną? Tas vaMelia padarė la- jatija: kapelionų Vtetiniįj klebonasbling at„ KaraBnčė Aniolų bai gilaus įspūdi feg& Šimkus* panęlū .BiųdŽWhaBytiSje lyįM^M

Po .to, tiepatįs vaikučiai' su R, [Alena, pde Budriutė1 • po pietlh prasidės posėdis,
Kryžiaus vėliavomis darė drįlių. [p;lė Malinauskaitė Mar. ir vieti- darbininkai LDS. organjzaci- 
Ant galo apie 10. iŠ jų. sakė eiles Įnis vargonininkas Jonas AuČiūs. hOg atstovai teiksitės iš ryto pri- 
arba dainavo. Dovanų alimėjo už jMokiniai-jnokmės gerai. išlavinti [būt ir paskirtoj valandoj imtis 
dainavimų A. Mardosipkas, kurią Malonūs, drąsūs, maloniai žai- kiekvienas už. savo užduoties. Ir 
paaukavo B, Mitkaitė; . džiūsta mokyKa yra.tai darželis, [j|^anksto prašau kiekvienas atstok

Žmonių buvo apie 149. [ir daineles dainuoja. Vienu žo4vįg tvarkiai prisiruoškite prie Šio
Pelno liko $31.06. ‘ [džiu, ta mokykla yr atai darželis/)ąuvažiavimo, " apmislykite, kas

žmogelis. Įkuriame auginama Lietuvai geri svarbiausia, apie ką kalbėsite, ką 
.. . .... .....    . [katalikai ir piliečiai. Didelė salė norėsite, kad tuomi laiką sutau- 

yra tai centras Montrealio lietu-[pins ir kad gėresnias pasekmes 
vių, knr nuolat gaivinama Įįetu- Į turėjus, o' ne vieną kokį smulkų

GRAND RAPIDS, MICH.
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LDŠ. 67 kp.- mėneafnla susirinkimas 
įvyks nedėlioj, g d. gegužio, tuojaus 
po M Miglų žv. Jurgio parapijos sve
tainėje. ' neįrlal malonėkite pri
būti paskirtu laiku* ’nėa turinė daug 
■svarbių reikalų* aptarti. . Atsiveskite 
ir naujų narių. ‘ "

Valdyba.

CAMBIĮįDGE,MASS.

klmas įvyks utarninke gegužnlo 10 
d. vakare bažnytinėj salėj, visi na*

i-

■sagĮggsgr.,1 ,'aKyr1,.a??"11,"......

ir bendradarbiai ir tt. Laikraščio 
bendradarbiai ir spaustuvės dar
bininkai p-čiui M. Biržiškai įteikė 
500 laikraščio numerių, aptaisytų 
ir puikiais lietuvišakis .papuoša
lais papuoštų komplektą. Be to, 
dai? jie įteikė ypatingų adresų, ku
riuo reiškiama kuo didžiausių lin
kėjimų. . , . ,

Be kįtų kalbėtojų gudų a'tsto- 
vatTpabrėŽĄ kad gudų tauta vi- 
sąd laikrašty jo teisingų ir 
jautW a&yo•'tefltalų užtarėjų ir 
gynėją. Atsakydamas į sveiki
nimus ir linkėjimus, M. Biržišką

tai be reikalo M taip
aukštinama jo, kaipo redakto
riaus, nuopelnai. Vienas asmuo 

rimbuti^^ k Į juk negali padaryti milžiniško
gražyti prie mūšų kuopos.

PTOMAINE ftUSINUODI-

Visąi ne retenybė Šiomis disn 
mis skąityti laįkražčiuoee ptonu 
ne /nusinuodinimo. aūitikinsJ 
Ptomaine*, nuodinimo . jprįeUd 
paprastai /aštrių nuodų chemikų 
plėtojimąsi valgomuose daiktui 
Šie chemikalai beveikiant ,prad 
da ,pūdinti maistą. Daigelyje s 
sitikimų^-kur dalykai buvo iš ( 
liaus nagrinėjamas, tapo suras 
kad bakterijos ar net'ir kokios J 
gos gemalui per neapsiŽiūrSjia 
pateko maistą*,, ir tuomi mab 
patvenkus “radosi ptomaine nuoč 
nimo priežastim.

Paprasčiausi.; gemalai, kur 
maištą pūdo, yra šiltinės, Galt 
jų cholerą, kitos rūšies gemali 
kurie dažnai randasi ptomah 
nuodinimo priežastim. Galv 
skausmas, ir viduriavimas papra 
ti apsireiškimai šio Šaltinio nu 
dinimo, ir geriausias būdas, to .vi 
ko išvengimui yra pusėtinas yii 
mas ar kepimas maisto.-

Cystumas ir apsižiūrčjimas va 
tojant ar gaminant maistų, p 
laikas užlaikant šaltai, maisto p 
sėtinai virimas ar kepimas “yi 
tvirti ir užtikrinanti nurodyta; 
išvengimui ptomaine nuodinimo

pateko maistą*,, ir tuomi mais
nauji nariai yra kviečiami, ateiti ir darbo. Tai nuopelnas keliolikos 
srašyti prie musų kuopos. 1

Valdyba,

BROOKLYN, N. Y.
LDS, 12 kp. mėnesinis susirinkimai 

bus panedelį gegužio 9 d., ' 
vakare Kar. Aniolų par. l. 
Roebllng -St. kamp. ,So. '4-tos.

Malonėsite visi nariai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų. Taip
gi Ir naujų narių atsiveskite.
—■■■■■ — .1 ĮĮItalIBII.I 111111 >■11 ......... |||| ■ ■■! Į

ar keliasdešimties Žmonių. O jis 
tik tiek padaręs, kad nuolat gy
vendamas Vilniuj ir gerai'pažin
damas vietinius santykius, pir- 

7:3<r vai. Į miau gal nei kiti įspėjęs tokio lai-, 
svetainė) kraščio reikalingumą ir tų kryps

nį^ kuriuo laikraštis turėjęš eiti. 
— Pasikalbėjimas tarp susirinku
sių tęsėsi keletą valandų. ‘Skirs
tės visi, pasiryžę ir toliau laikraš
tį vesti tais pačiais keliais.

Nedėlioj, bal. 10 d., buvo šv.lvių tautiškas susipratimas if ke- 
Petro ir Povilo parapijos choro Jliama savitą kultūra, nes čia da- 
koncertas.
. Gerb. kleb. A. Deksnis atidarė [lietuviški vaakari, atliekami viso- 
vakarą paaiškindamas apie muzi-1 pasitarimai, pasikalbėjimai ir 
kos svarbą. Kt- Montrealio kat. lietuivai gali

Gerb. vargonininkas A Ąfon- |bm? P^vyzdžiu kit°ms šalims lie- 
deika su gęari išlavintu par. cho- [ tuvių.
ru užtraukė Amerikos ir Lietuvos | ‘ Šilgalis.
himnus. Žmones stovėjo per abu I — '
himnu. Toliaus dainavo solo L, | MONTREAL, CANADA. 
Abromaitukė, “Graži čia giružė,” Balandžio 20 dienoje turėjime 
naują A. Aleksio kompoziciją. L. . .. «•
a - j-j v t •• .ja' I - čia nepaprastų iškilmę: Pirmąją Žmones dideliu plojimu iššaukė .. « r.x a- t • x tvaikų Sv. Komunijų. Vaikeliaiatkartoti. Brolis ir sesute Petru-L . . . .¥ ,. ,r ... _.. ..,.......................   . . , labai gerai išmokinti tikėjimo tie-lioniai ir-gi puikiai sugrajmo du- , ,. . T ;x . m. sų gerb. klebono J. Šimkaus iretą ant smuikos ir piano. Choras . x „ ,v. x. ,, ,., . - «T- . • • mokytojų A. Bandziutes, Mali-vel sudainavo, Lietuviais esam , . _t v x „ j •• z.-' t • nauskaites ir Elzbietos Budriutes.mes gimę,” St. Šimkaus ir “Per _. . ,■ .... •...x ,, tt -xi • x- Visi berniukai ir meragites gra-tamsią naktelę. Vaitkiutės ge*Iv. . . ,v •*,. T x. ..... j . \ ziai buvo išpuošti. Laike Šv. Mirai sudainavo duetų “Tikrųjų Te- k. .... _- c<- ,, . nrr y- - v- šių giedojo choras. Mišias laikevyneg Sūnų” ir “Kam šerei zir- . . . _ .. . ,.. ,, o / T . klebonas J. Šimkus. Vaikeliai la-geli.” Solo, J. Vaiaunas, “Vai , ...................... bai rimtai ir dievotai priėmė pir- varge, varge” ir/“Vai pute, pu- . • • __ __ . x 5. .. mą syk Jėzų Kristų i savo ne- te. ” Jis įr-gi gavo daug aplodis- , L w. , . -m • t, .. ..? _ 171 ?. Įkaltas širdeles. Ne vienam, ma-mentų. Parapijines mokyklos vai-l x . v .v. , .•, . . . » . tant tuos žemiškus angelėlius, ki-kų orkestras, taip-gi puikai pa- L .... .. .... ’ ? . ((^T lo širdyje Dievo meile, gailestisgrajmo. Choras dainavo, “Va- „ v. . ° .Vx. .?. ,. ,, . ttn. v r luz nuodėmės ir noras sugrįžti iziavau dieną” ir “Ginkim saųl.. ... _ ./r. x „ . .. . . • TV... , tiesos kelią. Klebonas pasakė įs-Lietuvos,” A. Aleksio. Istikro ta L x ' i i • ■. . x. , v. ...... v kilmei pritaikintų pamokslą ir į- daina tinka šiam laikui, kaip zo- v_ .f.. .,v. . x . .. . rase vaikelius 1 rožančiaus ir skap-dziais taip muzika. Publikai la- .. u. . Hienų brolijas. Padalino atmnt-bai patiko. I v. . v. . M 'n 7 77. 7 - t -d j ■ '*• I etai gražius, su tarti tikrais para-Prakalbą sake L. Bagdofiayicia, L . .. . tt t tt- ' t jv. , , . . . sais paveikslus. Duok Dieve, kadnors čia gimęs, bet turi gerus jau-1 , . .„. .. _.

j i t-\ • -i t vaikelių toje iškilmėje padarytismus dėl Lietuvos, ir gerą įskal- ‘ . , _x , ; .v/.. I pasižadėjimai butų kelrodžiais
&do L. Abromaitukė, “Visuo- per « ^venimį _ 

met širdis surakintav ir “Ak my-1 - C1
liu-tave berneli.” Parodė savo gabumą dainavime. I „ CANADA„ .

J. Krantavičia ir B. Krantavi- Balandžio 21 dieną mes Mont- 
čiutė, pasirodė tikrai pirmos kle. r*aį10 Metimai turėjome ir antrą 
sos muzikantai. Choras dainavo, 'skl.lm«; mūsą bažnyčią
“Jab Slavai Sukilo” ir “Vakari- vyskupas Seharlabois.
nė daina.” Klebonas baigė kai- p^upą sutiko vietinis klebonas 
ba, ragindamas jaunimą dėties lr Sv- Kazimiero Draugijos is 
prie viršmiuėtojo choro. Progra- Lietuvos, ką tik atvykęs [galioti- 
mas pasibaigė L. himnu. Po pro- P8 knn- R Kaziukas. Vietinio 
gramui, jaunimas žaidė iki t51u. vargonininko -vedamas choras 

i gražiai giedojo Eeee Sacerdos
Nėra ko stebėties, kad ehoras magnus ir kitas giesmes. J-J3.su- 

gerai gyvuoja,nes turi tokią narių Įsutvirtinimo sakramentą 
kaip gerb. J. Vaičiūnas, kurs vi-Į' 
sa savo širdžia darbuojasi chorui gražios proee-
ir visame katalikižįai tautiškame lsiJos’ vyskupas atsisveikino su 
judėjime. Visi lietuviai turi rem- J£«ntrealio Uetuviais-kataiikais. 
ti jį kaipo krautuvninką. Taip-gi Suthio vyskupą visos katalikiš- 
daug darbuojasi ir Bražaitės, cho- kos lietnTi« draugijos su puikio- 
rui ir bažnyčiai. Savo lėšomis, mis veiiavomis: Šv. Kazimiero, šv. 
per Velykas lelijomis papuošė ai- Jono Evang.,. Saldžiausioj Širdies 
torią ir Vieėpaties grabą. Jėzaus, Moterą dr-jos Šv. Elžbie-

Kviečiame visą jaunimą prisira- Į ^os> ®v* Ljtos, Panelės Švč. Nekai
šyti prie šio choro, kad galėtumei'*' Pradėtos merginų dr-ja, ma- 
daugiaus darbuoties Tautai ir pi mergyčių: Marijos Panos dr-ja 
Bažnyičai kitos. Vyskupas laimind visus

Lietuvos Kūtelė. Uetuvių kątaiikų drau-
gijų vėliavas. Vyskupas įdomavo 
Lietuva.

r

i
romą dr-jų susirinkimai, lošiami

dalykėlį visiems per dienų kulti 
Taipogi vietine 12 kuopa pasiža
dėjo delegatus ir svečius gražiai 
priimti ir pavalgydinti kūno ir 
dvasios maistu; ruošia tų vakarą 
tuoj po serijos, apie 6 vai. iškil* 
mingų vakarienę, prakalbas ir 
koncertų. Kiekvienas delegatas 
turės progos savo, nuomonę iš
reikšti viešai, tad sesijas ankščiau 
'pradekime, kad ankščiaus galėtu
me užbaigti, idant nesUVėluot ant 
vakarienės. Tad 12-ta kuopa vi
sus kviečia, kurie negalės ant sei
mu, tai nors ant vakarienės pribū
kite; ĮŽbnga tiktai $1.00. Vaka
rienė prasidės ne anksčiaus kaip 
6 vai. vakare. Tad darbininkai, 
ura į darbininkiškų vakarienę.

Apskr. rašt. A. J. Dymta.

( . r* ■ ■ i

LENKŲ ŽIAURUMAS* 

AUKŠTUTINŽJE 
SILEZIJOJE. * Į

BERLINAS, 22-3 Tel. — Atei
na vis.daugiau žinių apie lenkų 
žiaurumus nubalsavimo laike 
Aukštutinėj Silęzijoj. Kaip laik- Į 
rastis “Otsdeutsehe Morgenrot” i 
praneša, yra vokiečių atsilaiky
mas nuo balsavimo Rybnicko aps
kričio dalyje prigulėjęs nuo lėnkiį - 
žiaurumų. Pagal to paties laikra
ščio pranešimą, yra nubalsavimas 
Neu ir Alt-Radziankoje ir Stolar- 
zowitze anglų paskelbtas netikru, 
kadangi^ nubalsavimo vietoje te
buvo tiktai lenkiški nubalsavimo 
ženkleliai padalinami.

Iš Katowitzo pranešama, kad 
Beuthėno žemininkų apskrityje 
prasideda žymių lenkų nepakaja- 
vimų. Deuch Piekor’e tapo nu
šauti broliai Dudek, kurių Vienas 
buvo paritetiškos. (lygiateisės,) 
komisijoj narys. Kelyje iš'Beuth- 
ėno • į Mieckovitz” tapo ‘ traukiny? 
sulaikytas. Visi keleiviai tapo iš-t 
vilkti laukan, mušti ir visaip kan
kinti. Keletas jų įgavo dirksnių 
ligų. Orzegowi,xtapo vokiečių nu
balsavimo komisariato skyrius iš
gainiotas. Šopinece lenkai darė L 
aplink traukimų ir žiauriai pasiel- Į 
gė su vokiečiais. Vokiečių gyve
nimai tapo išrubavoti.#Vienas nū» 
balsavimui atvykęs Berlinietis ta* 
po kankintas, pakol jį pro šalį va* 
žiuojąs francūzij oficieras paėmė 

zį savo' automobilių. Taipojau ėjo 
ir su viena moterimi.

Apie lenkų piktadėjystes yra 
toli aus pranešama iš Beutheno, 
kad Rybnieko apskrityje tapo 
dviejų kasyklų darbininkai per 
lenkiu gaujas nuo darbo pavaryti. 
Viso apskričio kiemai turėjo pasi-1 
duoti lenkų piktadėjų gaujoms. 
Keliose vietose nubalsuoti atvyks- L 
tantieji ..žmonės tapo sumušti; 
Nakčia į 19 kovo Analto kiemas L 
tapo vienos gaujos apsuptas ir du I 
kartu apšaudytas. Kunigo gyve
nimas. tapo trijų rankinių granai ! 
tų sugriautas. Į

panašių atsitikmų buvo dauge
lyje apskričių. Daug kiemų rei
kalavo kareiviškos apsaugos, nes 
kitaip balsavimas esąs negalimas.

(“Pr. Liet. Balsas”)

. Deria. “Litva” praneša suži
nojusi, kad dabar Varšuvoj esu 
arti 20-ties įvairių Vilniaus kraš
to lenkų.organizacijų atstovų. Vi
sos tos delegacijos veda su visuo
menės ir ofieialinemis sferomis 

JI derybas dėl Vilniaus krašto admi- 
Į nistracijos atmainų.

Pereitos savaitės pabaigoj tų

MONTREAL, CANADA.
čia lietuviai katalikai gana ge^ 

k rai susiorganizavę. Turi kiekvie- 
tnas žmonių luomas savo draugi
jas. Ir taip vyrai priguli prie šv. 
Jono draugijos, Švento Kazimie
ra, Saldžiausios Širdies Jėzaus 
dr. . Moterys turi savo draugijas: 
Švy Onos ir Šv. Elzbietos. Mergi
nos turi savo draugijų: Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panos Marijos. 
Mažos mergytės turi atskirų savo 
draugijų “Vardo Marijos” ir Tre
tininkų Broliją. Tos’ visos dr-jos 
reguliariai dato narių susirinki
mus su paskaitomis, taiso lietuviš
kus vakarus ir visokius dorus pa
silinksminimus. Tos visos drau
gijos, kaipo skyriai priguli prie 
L. K. S. Amerikoje. Lietuviai 

.Montrealio, būdami toli nuo savo 
Tėvynės už jūrių marių, vienok 
jię yra ištikimi Lietuvos sūnūs ir 
dukterys. Lietuviai Montrealio, 
ne tik yra susipratę Tėvynės-Lie- 
tuvos mylėtojai, bet ir rėmėjai sa
vo aukomis. Štai nesenai para
ginti .savo gerb. klebono, sudėjo 
ir išsiuntė didelius pinigus Lietu
vos reikalams," Steigiamojo ’Seimo 
Pirmininko A. Stulginsko vardu. 
Garbė Montrealio lietuviams.

Žagarietis.
,P. S. Pažymėtinos dar sekančios 

draugijos: Yra čia .susitvėrus jau 
nuo senai Lietuvių Katalikų Jau
nimo dr-jos Vyčių kuopa 33. • Vy
čių kuopa gana' veikli. Jos nenu
ilstantis darbuotojas pirmininkas 
p. Juoz. Braknis. Uolios lietuvai
tės : panelė Ona Buziutė protoko
lų sekretorė ir panelė Petronėlė 
Bukevičiutė finansų sekretorė. 
Kuopos kasier darbšti ponia Ago
ta Kreivienė. Kuopa turi apie 50 
narių. Daro susirinkimus ir ren
gia vakarus. Labai būtų gerai, 
kad visi lietuvaičiai ir lietuvaitės 
Montrealio prisirašytų prie Vyčių 
kuopos. Ta kuopa yra tai židinis, 
kur jaunimas randa savo sielai ir 
kūnui sveiko maisto. Čia toje kuo
poje jaunimas lavinasi moksle, ti
kėjime, doroje ir žadinamas tau
tiškas susipratimas bei Lietuvos 
meilė. Tad vąlio Montrealio lie
tuvių vyčių kuopa.

Kun. P. Raščiukas.

«

LEWIST0N, ME.
Bal. 23 d., vietinis L. R^ Kr. R. 

skyrius buvo parengęs “Vargšų 
vakarų” Nors buvo garsinta: 
kas ateis vargingiau apsirengęs, 
tas gaus dovanų Bet taip apsi
rengusių nesimatė. Buvo išpildy-. 
tas gražus programėlis, kurį bu* 
mųštė ir prirengė M. Dailydaitė ir 
Z. Rimaitū. Buvo maž-daug toks: 
uždangai prhsiskleidus pasirodė 
apie 30 vaikučių, kurie buvo'nu
driskę,. nusiminę ir perstatė Lie
tuvos našlaičius. Jie padainavo 
tam tikrų dainą, darydami gestus. 
Tuomet pasirodė didžiausia mor 
tina pasaulyje” (Z. Rimaitė). Ji 
dainavo solo, (tam pritaikyta), 

. kviesdama našlaičius prie savęs. 
Tio visi prie jos prisiglaudė. Tuo
met prakalbėjo, paguosdama juos

-’Or

Suv. Valstijų gyventoji
pernai prarūkė $2.000.000. 
000.

• ‘ ■  •

LAWRENCE,‘ MASS.
'■ LDS. 70 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 8 d. gegužio 5 vai. po 
pietų bažnytinėje salėje 94 Bradford 
St. šiame susirinkime turėsime daug 
svarbių reikalų aptarti.

• Valdyba

GREENBTELD,. MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj 8 d. gegužio 2 vai. po 
pietų 4 Laurel-. Streetį Kviečiame 
visus narius ateiti. TMlp-gl atsives* 
kitę naujų narių.

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj 8 d. gegužio. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

> Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinio'susirinkimą* 

vyks panedėlyj, 11 d. balandžio 7:30 
vai. vaakre Karalienės Aniolij parapi. 
jos svetainėj; Visi nariai malonėkite 
susirinkti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

HABRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas l^us

9 d. gegužio-7:30 vai. vak. Visi nariaiteikė sutvirtinimo sakramentą
50 ypatų. Kiek pasikalbėjęs su |mn^on®^te pribūti paskirtu laiku, neg 

turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

. Valdyba.«

MONTREAL, CANADA.
Čia yra didelė kolionija lietuvių

katalikų. Jie turi pasistatę sav°lryTnA DD AAlEoVIU 
gražią bažnyčią, gražią ir erdvę tA I KA r KAIltSAIMAui^ 
susirinkimams svetainę, kątalikiš-

7ltyItl-ir n“01i EXTRA PRANEŠIMAS!ką katalikiškų draugijų. Bazny-
čia. pastatyta triūsu buvusio kle- Visiems “PERKŪNO”
bono kun. Višiiausko, kurs dabar , ,■ . 1’.

yra Lietuvos armijoje karo kape- R ytojams, prietehams ir
lionu ir aukomis lietuviu katuli- “5^ ,Pranesam kad
kų. Dabartinio klebono gerb. "Perkūnas” jau epauzdi-
kmiigo Jurgio Šimkaus rūpesčiu J™“- ūf. ®oros, ku3
ir gerų parapijom, duosnumu, ba-r išsiųstas lems, kūne p
v v .v v. v. . v x siūs savo antrašą ir Per-zuyeia išpuošta gražiomis šventų- “ . * *x 7 -7 7- kūnui ant tikieto 15 cen-jų stovylomis, paveikslais, nau- '7 4 , "T,, ....
jais altoriais, aparatais ir tt. Kle- L J* . ,P ant tilne-
bonas savo dievotumu, maloniu to pinigus galima siųsti ce-
būdu, gailestingumu ir kitomis ' >?*** ^er m 11
dorybėmis, ■ sugebėjo patraukti pastazenkli&is (s amps),
prie Dievo ir savo kalbos meilės “PERKŪNAS*” 
ir tuos lietuvius, kurie jau buvo » 
pamirk visų kas brangu ir pra-'

Josvainiškis.

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

įvyks ■ pėtnyčioj 12 d. gegužio 8 vaL 
vakare -šv. Jurgio svetainėje 190 New 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

Kviečia Valdyba.
b ■ -.11 ■ I

philadelphia; pa 
LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 10 d. gegužio 7:30 vai, vakare 
bažnytinėje salėje. Kviečiame visus Badas privertė. “Vilnius” ra-
narius būtinai .ateiti. Taip-gi alsi- s0 ‘ 4‘U* Žemkauskaite, 17 metų,
veskite naujų narių.

Valdyba.
D

WORCESTiĘR, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks seredoj, 11 d. gegužio 8:00 vai. 
vakare paprastoj vietoj. Kviečiame 
visus narius ateiti.- Taip-gi atsiveski
te naujų narių. .

Valdybę.

N0RW00D, MASS.’
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įyks nedėlioj, 8 d. gegužio tuojaus 
po sumai bažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai malonėkite susirinkti ir naujų 
narių atsivesti.

. Valdyba.
; . ------ --------
IIARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp.-menesiais susirinkimas į. 
vyks nedėlioj, 8 d. gegužio tuojaus 
po sumos . Bažaytlnėįe salde, 
Oapltol 'Avė, Kviečiame vlėus iiarlus 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naują na* 
riU4

U.S.MAI
Generalini Agentai CENTRALEJ Ir RYTINĖJ EUROPOJ, 
...............NORTH GERMAN LLOYD........ •

Iš NEW YORKO, TIESIAI į 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia/ tiesiai i LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimai- 
.nymas nuo laivo ant laivo.

HUDSON išplaukia .....Geg. 28, Liepos 13 ir Rugpj. 30 
ANTIGONE išplaukia — Geg. 3, Birž. 15 ir Liepos 28 
SUSQUEHANNA išplaukia Geg. 21, Liep. 5 ir Rugpj. 18

Atsigaukit. 99 STATĖ St., Bostn. Arba “as vietinį L

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ajneriką per
G. J. BARTAŠIUSIMMIGRANT SERVICE CORP’N. . 

KAPITALIZACIJA$100,000. - j
Mes parduodame laivakortėj ant visą Vandenintą Linijų j v£* -I 

•as pasaulio dalis; ne tik'Ii NĖW YORKO Ir BOSTONO, bet ir Ji | 
kitą Amerikos portą. j

Išmainom ir siunčiam pinigus į VISAS DALIS PASAULIO pą* | 
gal dienos kursą. Persiuntimas yra GVARANTUJTAS. Mes tu- I 
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANKOJ, 
KAUNE. i

Pasportus ir kitokius dokumentus padaromei. Atliekame 
kius lietuvių reikalus Amerikoje ir Amerikos lietuvių reikalus Lie< j 
taroje. / ,

Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių l Lietuvi.
Kviečiame visus lietuvius sn reikalais kreiptis j artimiausi mu- ] 

sų ofisą per laišką arba ypatiškai: į
Centralis Ofisas: 498 Washington St., New York, N. Y* I 

Skyrius t 414 Broadvray,' Boston 27, Maas.1
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r"DARBININKAS” LIETUVON.

šoko nuo Užujtio tilto upėn, kadi 
nusižūdžius. Bet praeiviai jų iš 
vandens ištraukė. Nelaiminga nu
gabenta ^avicio ligoninėn,' kur 
pasisakė, kad neturinti ko valgy-

• Linksmos sukaktuves., “Vil
niaus” pranešimu, lietuvių laik-l 
rastis “Straž Litwy,t* lenkų kai-1 
ba leidžiamas šventė sukaktuves. 
Mat, išleista šio laikraščio 500-njs Į 
numeris. Pradėjęs eiti 1919 m.l 
gegužės 15 d. jis nuolat turėjo 
sunkiai kovoti su Lietuvos prie- 
Šais. Jis privertsas buvo net še
šis kartus keisti savo vardų. Bet 
laikraščio pakraipa nebuvo pa
keista, ir tikrasai redaktorius yi-l 
sų laikų buvo vis tas pats asmuo. 
Pirmadienį kovo' 28d. redakcijomJ 
susirinko laikraščio bendradar- 
biai, spaustuvės darbininkai, ki- Į

.• •'
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; Jūsų Giminės ir Pažįstami Ištroškę. Žįiių 

i| Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 
Žiniomiš—^Laikraščio “Darbininko.”

NE VISI TURI TĄ LAIMĘ SULAUKTI.

Amerikos Lietuviai Tori Pasirūpinti, kad' 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų. Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai;. 
Tukino yra laikraštis “DARBININKAS.” 

; “Darbininkas Lietuvoje mylimas-ir laukiamas.
Prenumeratos" Kaina:

Į Lietuvę metams • $5.00

. .$2.75” ”■ pusei mętŲ

Prenumeratų ir pinigus siųsk čiuo adresu: 

"DARBININKAS”

366 W. Brdadwąy, -r Boston 27, Mass.
* ‘ ■ * t k
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366 W, BroadW,
8o. Bestai)

1 Ipamirto visų kas brangu ir pra* ’ 
ir prižadėjo su lietuvių-amerilde- kilnu katalikui lietuviui, SHsyra
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PIRM. — M. žloba,
* 539 E. 7-th St, So. Boston, Mass,
VICE-PIRM. — P., Tulelkls,

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

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

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS A. Naudžiūnas,

10 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
aedėldienį 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.

KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

Reikalavimai
i Reikalavimu kainos 2c. už žo
dį už kiekvieną sykį, . *

IOMetų South. Bostone .

DR. H. S. STONE
Akiu. Specialistas . 

399a W. BROADVVAY 
Valandos: Nuo 9 r. lkl7 v. vak.
............. t.....  ..... / ■

S 
g g JOJAU DIENĄ (solo) 
g SAULELERAUDONA (Solo) 
g Už šILINČELJ (solo) 
g SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ (solo)
g VAI AŠ PAKIRSČIAU (solo) 
g VYČIŲ HIMNAS (.chorui) ,. 
g MEILE UŽDEGTA KRŪTINĖ (solo) 
g GRAŽI ČIA GIRUŽE (solo) 
g AK MYLIU TAVE (solo) .

VISUOMET ŠIRDIS SURAKINTA (solo)
0 MUZIKOS AIDAS. I dalis (pljano Solo) 
S VYTAUTO MARŠAS (pljanui) ................... .... ............................„
S NE DĖL TAVUS AŠ- MERGELĖ (solo) ............................................. 59c.
S SUNKU MAN GYVENTI (solo> ..................  COc.
S SKYNIAU SKYNIMĖLĮ (solo) ........................... ...................1 .............15c.
® DOVANOJO. Dzūkiška, (solo) ............................................................15c.
B MEILU (solo) ............................ ........................ '............  40c.
g SIU NAKCIALY. Dzūkiška, (solo) ...................................................'.30c.
g LIETUVOS HIMNAS (pijąnui).....................................   ..25c..
g Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo antrašu:

DU. J. D, LANDŽIUS 
(SEYMOUĘ) 
Lietuvis

CtaTTOjASŲt Chirurgas 
* Gydo aštrlas'lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų' ir valkų. Egzaml- 
nuoja kraują, spjaudalus, Slapu
mų. ir tt. savo laboratorijoj, W 
.telkia .patarimus laiškais kitur ry- 
venantlems. Adresas:

366 Broadway, . 
South Boston, Mass. 

z (Kambabio No, 1.) '
(LDS. name, kamp, E ii? Brwayy.

UŽMIGO ŽEME (chorui) .... .
DARBINiNKO DAINA (chorui) 
BLAIVININKŲ HIMNAS (chorui) 
KAIP RAIBA PAUKŠTUTĖ (solę) 
IjIGHO (latviška, Molui) ......
Aš I8ĮIVWKMA'U ČIGONO RU»4' (dW0 . 
SĄSIUVINIS DAINŲ (chorui) .
ILGU ILGŲ MAN ANT SVIETO /chorui) 
ATSISVEIKINIMAS. SU GIRIA (chotiil)

"DARBININKO" KNYGYNE , |
Galima Gaut SčkaneiŲ Dailiu : O

o < f- > <«* *■ w t* a * f-
tot **•_• »3oCa. .flflĮ

♦■M*•** * • * » *60c< Bu
• < ¥•.» • * * *£ jr I' ■ * » * * * * * sMOC* ‘ ĮS3

»»•». t *•»<4100 uj3
a • $ «■ uū

* * n t* i ^l»00
• »m< $,<<■ ♦»»> , '•i«b2oc« .83
«*GOCt pD

• >. •• • * r •»75c$ =0.

• ■ *-« •«-«$ •«• • • f ■ »2uc« ^3
9 • • • • ««««•• 30c«

• ••«•• ••••«» «■•••• •••»•• 20c, .
« 9A/> ES

• ... ...................................... 2^c,
.... .... .•♦ • ••*• ....Goc.

...... .... ••.• .... •••,..50c.
......75c. 
......60c.

40c.
25c.

5 MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS.

A^L. R. K, Moksleivių 17-tos 
; kp. susirinkimas įvyks gegužio , 3; 
'< 3021 pobažnytinėj svetainėj 7 :30 

. vai. vakare. Visus narius širdin
gai kviečiame" pribūti, nes yra 
daug svarbių dalykų, kuriuos rei-

• kia apsvarstyti.
‘ ■ Valdyba.

t- 1 -.......... .......
SUSIRINKIMAS.

Gegužio 1 d. Vyčių 17 kp. įvy
ko susirinkimas. Susirinkimas bu- 

' vo skaitlingas ir rinitai svarstyta 
įvairūs reikalai. Prisirašė šie nau
ji nariai: A. Kohanskiutė, K. 

. Švagždžiutė, A. Jarošiutė, B. Ja- 
JOšiutč ir J. Strakauskas. Taip
gi buvo išrinkta komisija dėl pa
didinimo įeigUy-kad būtų galima 
išlaikyti kambarius. Nutarta 
rengti vakarą drauge su LDS. 1 
kp. atidarymui naujos scenerijos 

___ ŽV* Petro bažnytinėj svetainėj.
Narys.

metinis siisivazfavi- 
mas Bostone. ,

'
Gegužės 1 d. prasidėjo so- 

ei jalistų suvažiavimas. Prieš 
atidarant benas grieže “Star 
Spangled Banner.” . Taip
gi sale ir šiaip jau’visur bu
vo išpuošta Amerikos vėlia
vomis.
; Suvažiavime daugiausia 
atstovaujama žydai..

Toji organizacija užvar- 
dyta “The Workmen’s 
Girele” yra tai pašelpos or
ganizacija ir narių kaip jie 
sako turi apie 83,000.

Į ' .  L- —

NETIKĖTA MIBT1S.

1D8. N. X ir B APSKRIČIO 
VALDYBA.

Pinnininkas — A. Kasias, 
. 56NewYorkAve.i 

Vice-Pirmininka« — P. Rupąinis, “
30 Warwick St./ 
. ' <Newarki N. J. 

RaštihinRa8 — A. J. Dymta,
222 So.9thSW •• 

Brooklyn^ N. Y. 
Organizatoritis — A.’Mieminlms,

10 Harrison St, 1
Paterson, . N. J. 

►Newark, N.J.

p
S '•
•s
g .

H
® VIENAS ŽODIS NE ŠNEKA.’ (chorui)'

Ttttorrrfrt.

i
g
g

CAMBRIDGETO KATALIKŲ 
DUOSNUMAS LIETUVOS 

" NAŠLAIČIAMS.
Štai J. M. Vysk. Pr. Karevi-

Siaus laiškas kun. Pr. Juškaičiiu:

Bostonietis James 
Hennesy, amžiaus 50 savo 
namuose, 268 Bolton St. 
anksti ketvergo ryte, bal. 28 
d. rastai lovoje negyvas. 
Seredos vakare sugjrįžo iš 
darbo sveikas ir linksmas ir 
nariai šeimynos nežino prie
žasties j <r mirties. Jis pali
ko nuliūdime moterį su as
tuoniais vaikais.

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Kun. K. UrbonavyČltm, prezidentas,
50 W. 6-tli St, So. Boston, Mas*. 

Kun. M. A. Pankus, Vlce-Plrmlnlųkas,
443 Park Avė., Brldgeport, Ct 

P-lė S. R tkauskaltė, Vicepirmininkė,
602 South St, Mahanoy City, Pa, 

B. Vaišnoras, Iždininkas,
1514 Carson St, Pittsburgb, Pa. 

K. J. Krušlnskas, sekretorius,
222 8. 9th .St, Brooklyn, N. 

Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,
881 Westminster Avė., 

Detrolt, Mich. 
Kun. J. Kaulakis, iždo globėjas,

324 Wharton St., Phila., Pa.

PARSIDUODA 3 šeimynų mū
riniai namai su 12 kambarių.. Kai
na $3,000. Dėl 3 Šeimynų medi-' 
niai namai su 10 kambarių. Kai
na $1,500. P, F. Taylor, P. O. 
Box 24, So. Boston, Mass. (21) 
PEKARNfi ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda pekamū už ląbat pigią 
prekę,' Lletuvii} apgyvento! vietoj, 
Hudson, Mass, Dėt platesnių informa
cijų atsišaukite: J. W. ubarbinittko" 
administracijoj.___________ ,

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai pigini Ir nauji dėl trijų kamba
riu. Priežastis—^aviniukas greitu lai
ku nori išvažiuoti į Lietuvą. Atsišau
kite arba ateikite ant šio antrašo: 

AIjEKSANDUA SIMANAVIČIUS, 
291 Fourtli St, So. Boston, Mass. 

(Ant 4-tų lubų) 

PAMINKLU IŠDIDBYSTĖ.
Kryžių, cemento ir akmens ant ka

pų ir taip visokius darbus medinius 
atliekam greitai ir pigiai.

Ofiso valandos (J vai. vakarais. 
M. J. SINKEVICH, 

210 Broadvvay, ■ So. Boston, Mass.

T

DR. PAUl J. JAKM1UH
(Jakimavičius)

609 EAST BROADTCAY
TELEPHONE 502. -

PARPUOLĘS ANT £A- 
LYGATVIO—MIRĖ.

'Knygų uzsisakytojaiųs 
•‘Darbininke” duodama lai
kraščių iš Lietuvos priedų.

! •'!“ ■■■■■■■■■ ...... . m, . ,, .....................

ŠF. JONO EV. RL. PASALPINS8 
DR-STES VALDYBOS ADRESAI.

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

Kaunas 5-IV-1921. ir
Gerbiamas Prabalčiau!

Cambridgės Lietu viii aukij 3032 
auksinų šiandien iš Liet. Prek. 

. Bendrovės priėmiau ir jau Raudo
najam Kryžiui našaličiams su
šelpti įteikiau.
* Kaune yra šv. Vincento Drau
gijos Centras, kuris šelpia našiai- 

, ‘ Sius tikrai katalikiškose prieglau
dose —. Kaune ir įvairiose vietose 
kaip tai: 
Telšiuose, 
rėje ir tt. 
donis gal 
teikti.

c
v

f

9

Šiauliuose, Panevėžyje, 
Raseiniuose, N. Žaga- 
Tai-gi šitoms prieglau- 
būti} tiksliaus. pašelpą 

Dejuodamas Gerb. Auko- 
^tųjams už prisiųstas aukas, lieku 

pagarba:

’ f Vyskupas Pr. Karevičius.

CAMBRIDŲE, MASS.
LDS. Spaudos Savaitė.

Bal. 17 iki 24, LDS. 8 kuopa ap
vaikščiojo spaudos platinimo sa
vaitę. Buvo surengti keli-vaak- 
rai, laike kurių buvo pardavinėja- 

‘ į . ma geri laikraščiai knygos. Bų- 
) vo raginama ypač per prakalbas 
‘ rašytis prie LDS.. Nemažai nauji} 

narių prisirašė prie kuopos.
Paskutiniame vakare kalbėto- 

' jai . buvo p. M. Abračinskas iš 
Montello LDS. centro pirm, ir p. 
Kulikaitiš iš Paterson, N. J.

Narys žymios Bostono šei
mynos turėdamas širdies Ii- v
gą mirė. Juo buvo Gorham 
Hubbard, gyvenęs 210 Bea- 
con gatvė. Jis eidamas kri
to ant šalygatvio ties 565 
Columbus Avė. Tuojaus 
praeiviai-puolėsi gelbėti ir 
buvo pašaukta ambulansas 
ir bevežant į ligoninę mirę. 
Jis buvo 5 5metų amžiaus.

1 1 i ............... ' .1—1 —

Išsirašyk iš “Darbininko” lai
kraščių iš Lietuvos.

0

Pasekme po 20 iiienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

Reikalingas atsakantis VARGO
NININKAS, gerai žinantis savo 
amatą. Kreipkitės pas: Kun. D. 
V. Grikis, 396 Ohurch St., New 
Britam, Conn.

OAMBRIDGE, MASS.
a ' Nekalto Prasdiėjimo Panelės 

. Šve. Dr-jos svarbus mėnesinis 'su
sirinkimas atsibus 4 d. gegužio, 
tuojaus po vakarinių gegužinių 
pamaldi} bažnytinėje svetainėje. 
Visas .nares nuoširdžiai kviečiame 
būtinai atsilankyti, nes turime 
svarbu.} reikalų aptarti, kurių ne
galima ant toliaus fctidėti. Be to 
kviečiame ir neprigulinčias atei
ti prisirašyti.

Kviečia Valdyba.

SUSTIPRINKIT SAVO

SISTEMĄ.

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

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

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

FIN. RAST. — Juozas Juška,
Merycllff Academy 
Arlinghton’ Heigths, Mass.

1ŽD. — Leonas švagždls,
75 Silver St, So. Boston, Mass.' 

IŽDO GLOBšJAI — J. Grublnskas,
8 Jay St, So. Boston, Mass. Ir 

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

MARŠALKA — Povilas ulučka,
61 Stony St, So. Boston, Mass. 

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

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

PADARA'TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTEBES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-; 

damas neaiškų-mintę ir nusįlpnetą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir 'vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Pevynes- iŠ deSimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjijnas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skieto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna 36 veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl X Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadanžiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus .Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistUB dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone. priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog ie 'tuštinąse regulariškai. Atgaivią inkštus, išvara laukui . 
nuodinies atmąjtas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo 9Fapvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu 
apetitą, giar%,gruomulavixną, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone auąųpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo-

NEWARK’O APIELINKĖ JE
Stabas raaliavoju, popieruo viduryje, 

medį ir grindis grelninu naturališkal, 
polituruoju baltai. Darbą atlieku gra
žiai ir nebrangiai. Mano 18 metų prak
tikos jumis užtikrina, kad, darbą atlie
ku kogeriausial. Patarimai, apkalna- 
vlmal dykai. Rašykite:

M. TRUSKA.
181 Ne\v York Avė,, Neivark, N. J. 
;______ Tel. 1592 Mnrket. ,

IEŠKAU PARTNERIO.
Greitu laiku noriu gauti partnerį, 

mažiausia su 6,500 dolerių, kad nupirk
ti namą. Jei atsirastų ir su daugiau 
pinigij tai butų dar geriau, nes namas 
labai geroj vietoj ir mūrinis, da tik 
(> metai kaip statytas^-Priešais lietu
vių bažnyčia. Gatvė Ir namas kampi
nis prie didelės gatvęs, lietuvių apgy- 
ventoj ietoj. Namas ertas 38,(MM) do
lerių. Rendų neša per metus 4y>(M) do)„ 
Keturi Storai ir keturios šeimynos ^y1- 
enti. Adresas:

‘ PI.TJCS BRAZAITIS, 
1552 E. 47th SL, Cleveland, Ohio. 
"REIKALINGASDUONKEPIS^ 
turįs patyrimą juodų duonų kepti, taip
gi ir šutintų ir galįs keiksus kepti. 
Turi būti pirmas kepėjas. Kreipkitės 
šiuo adresu:

,T()NAS ALELIUNAS, 
287 Cllnton -St..__ Blnghamton. N. Y.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
pigiai Ir greitu laiku iš priežasties va
žiavimo į kitų miestų. Kreipkitės 
pas:

.T. URBON,
242 W. 5-th St., South Boston, • Mass.

Tel. So, Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima siisikalbEtl ir lietuviikaL 
Offibo Valandos: ,

Rytais ik 9 vai! 
Po pietų 1 Jki 8 yal.

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LietjPrek. B-vės ofiso) 

Galima Susikalbėt Lietuviškai. '

RegistbuOtas Notabas 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAUNAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadctay, S. Boston, Masb. 
Tel. S. B. 441.

i Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dobchesteb. 

Columbla 9159-J.

I.

a

t

«r

-v»

>(i Phone—Kensington 5316
Po pietų tiktai pagal sutarti. 

2538 E. Allegheny Avk. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

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

numo veidui .jr žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnės moteres. Nuga-Tpne netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni'ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
Mvapretelems. __

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAi PrvM Nuga-Tone yra vienas (fl.OO) doleri* 
A bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi * 
gydymo. Galete pirkti šešec bonkutoi, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir piltus, o mes urnai sugrąžulme ju*u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTĘLIAVIMU ANT TŪU KUPONĄ.
Nntional Laboratory, L. 22 —537 South Dearborrr 9t., Chicago, III.

/ ■

Gerbiamieji: įdedu čionais $....................ir meldžiu prisiųsti man ,
Nuga-Tone.

Pajieskojimai
Paieškojimą kainos LDS. na-, 

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 8 
sykius $1.50. ■— :

'Z
e

Pirmutinis pranešimas išleis
tas sveikatos žinovų, kad nau
jas “flu” atsilankymas gali at
sitikti tuojau. Jus neprivalote 
laukti neveikliai iki nebus per- 
vėlu. Prašalinimas ligos, su
tvirtinimas ištvermingumo jū
sų sistemos, yra jūsų pareiga. 
Kasdieninis vidurių paliuosa- 
vimas padidins jūsų atsispyri
mo jėgą ir suteiks jums kuodi- 
džiausia pagelbą kovoje su ne
pageidaujamu svečiu.. Trine- 
rio Kartusis Vvnas yra labiau-•/ *
šiai patikėtina gyduolė šiame 
reikae. Jo sudėtis kalba pati 
už save: cascara sagrada ir ki
tos karčiosios šaknys padaro 
Trinerio Kartųjį Vyną geriau
siu vidurių išvalytoji!. 0 svar-1FIN. RAST. — .Pranas Sinkevičius, 
blausiu dalvku yra, kurio jus J^2 R>wen S^Borton 27, Masa

neikad neprivalote užmiršti, 1T4 SL> Maai
tai kad Trinerio Kartusis Vv- MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
nas pagelbsti nesilpnindamas ’ 405 E. 7-th St, Boston Zl, Mass. 
vidurių. Priešingai __ sudru- Susirinkimai laikomi kas pirmą ne-
.• • • x -i i i • dėldienl kiekvieno mėnesio 3 vai, potina visą sistemą Beikątauki-1,^ į PetK) BaWOneJ £ 
te pas savo aptiekonų ar vais- Boston, Maso.
;ų pardavvėjų taipgi ir Trine- ___________ _______________
rio Antiputrin. Sumaišius ji o. L. k. keistučio dr-jos VAZ. 
su šiltu vandeniu (vieną dalį DTB0S adresai, boston, mass. 
Antiputrin o 4 dalis vandens) „
yra geniausiu vaistu gargalia- 4i Gatės St* ‘ “
vimui, burnos išplovimui . ir VlCSB-pnffli. — 
nosies iščystijimui. Joseph Tri- prot? ra*št. — 
nėr Company. 450..E. 7th st,
1333-45 So'. Ashland Avė. r^S^C^ttage St, Dorchester. .

Chicago III. Į KASIERIUS — Andriejus Zaliėękas, 
z a ■ - \ 140 6th St, So. Boston, Mass.(Apgarsinimas) I MARŠALKA — Antanas Gruodis,

159 Bovven St, So. Boston, Moša 
D. L. K Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą nedėl 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
tVashington «3t, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskit prie musą dr- 
los brlrnšVtL

saldžiausios širdies v. jezaus 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Antanas Smitas, 
284 Fifth St, Boston 27, Mass, 

VICE-PIRM. — Juozas Andrillonis, 
301 B’way, Boston 27, Mass.

’ PROT. RAST. —‘ Vincas Valkšnorlus, 
178 Bolton St, Boston 27, Mass.

■ 3. *, *A
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PINIGUS LIETUVON
9

Siųskite Sulig Dienos Kurso 
Per “Darbininko” Pinigų 
Siuntimo Skyrių.

“ Darbininko ’ ’ pinigu siun- 
Skyrius už kiekvienų 

perlaidą duoda garantiją, 
kad pinigai nepražus. Siun- 

t Čiamas perlaidas per “Dar
bininko” Pinigų Siuntimo 
Skyrių Lietuvoje claug grei
čiau galės išsimainyti negu 
Idtų, nes mes parduodame 
perlaidas visiems gerai žino7 
mos įstaigos Lietuvoje ir A- 
merikoje Lietuvių Preky
bos Bendrovės, .kurios įga
liotiniai mes esame. 1

Tad norėdamas parsiųsti 
■ pinigų į Lietuvą, siųsk pei 
“Darbininko” Pinigų Siun
timo Skyrių.

“DARBININKAS”

Boston, Mass. 
Bižokas, 
Boston, Mass. 

\Moclejunas, 
__ _ , Boston, Mass. 
Juozai 'Kavaliauskas,

I 
Andriejus Zaliėękas,

Varčias ir pavardė..............<

Gatvė ir numeris................

Miestas

«

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ- IR Iš LIETUVOS.
Parduodu LAIVAKORTES į Lietuvą ant geriausių ir grei
čiausių laivų, už žemiausias kompanijų nustatytas kai
nas. Partraukiu GIMINES iš LIETUVOS. nn
LAIVAKORTES KAINA IKI EITKŪNŲ... jk lįJ^tUU 
Parūpinu pasportus keliaujantiems į Lietuvą.
Duodu patarimus laišku kaip geriausia grįžti tėvynėn.
I D NIVAI AIIOlfAC 248 WEST FOURTH street, 

J« Di nlmALAUoLAOi south boston 27, mass.

DUODAMA DYKAI.

l
OR. F. MATULAITIS

Gydo Visokias Ligas 
Pbiskiela. Akinius.

Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 
17 Millbury Street, 

WORCESTER, MASS.

Ieškau dėdės Povilo Budrlko ir An
tano llotkio dukterų Barboros ir Pet
ronėlės. Jie visi paeina iš Tauragės 
apskr., Naumiesčio valsčiaus, Nausė
dų kaimo. Turiu svarbų laiškų iš Lie
tuvos. Tai-gt jeigu kas žinot arba pa
tys malonėkit atsišaukti už kų busiu 
dėkingas.

JUOZAS ŠIKŠNIUS,
51 Nichols St., Nevvark, N. J.

Ieškau Simono Vilčiausko, slieso- 
1-iaus, Džugtų kaimo, Joniškus parapi
jos. Girdėjau gyvena N. Y. valstijoj. 
Taip-gi ieškau savo kūmo Vinco čepu- 
lio, Joniškės miesto. 1914 m. išvažia
vo į mainas Pa. valst. ir ketino pra- 
sišaukti kita pavarde Yegor Yegoravič. 
Abu iš Kauno rėd. Turiu labai svar
bų reialą. Malonėkit atsišaukti že
miau paduotu adresu.

APOLINARAS VAIČIULIS,
15 IVarren Court, Bridgeport, Conn.

Ieškau savo brolių Stanislovo ir Pet
ro Noreikų, paeina iš Kauno rėd., Šiau
lių apskričio, Papilės parapijos, 6 me
tai kaip buvo St. Louis. Meldžiu jų 
pačių arba kas kitas žinantis duokit 
man žinot už kų busiu labai dėkingas, 
nes turiu svarbių reikalų.

ANTANAS NOREIKA,
1607 So. Fourt St., Pliiladelphia, Pa.

Ieškau savo pusbrolio Mikolo Seliii- 
-ko. Jis paeina iš Vilniaus rėd., Trakų 
apskr., Vllkininkų vai., Kuršių kaimo. 
Pirmiau gyveno Lovvell, Mass. Jau 
keturi metai kaip išvažiavo iš Lowell 
ir nieko apie jį nežinau kur jis yra. 
Turiu labai svarb reikalų. Todėl jis 
pats lai atsišaukia arba jį žinantieji 
praneškite šiuo adresu:

PETRAS SELIUKAS,
33 Jefferson St.. E. Cambridgei Mass.

Ieškau Liudvisės Barkaitės (po vy
ru Balandlenė), kilusios iš Mažeikių 
apskr,, Ylakių parapijos, Vižančių kai
mo. Bukite maloni atsiliepti ar kas 
žlnpt praneškite adresu:

LEONAS STOŠKUS,
58 Lincoln St.,______ Brighton. Mifss.

Paieškau sesers Joanos Laurinai- 
čiukės, po vyru Lavalkis, paeina iš 
•Lietuvos Tauragės apskr., Šilalės vai., 
Vaitimėnų kaimo. Kas praneš skiriu 
$5. dovanų? Alano adresas:

MQNnvA EAURINAIČIUKE,
3Q7 Hnmllton Avp„ McKces Rocks. Pn, 

Ieškau drąugo Prano Buroko, kilęs 
išį Ukmergės htpskr., Deltuvos vai,, Kal
velių sodž;, seniau gyveno Ne\v:trk, N. 
J. Turiu labai svarbų veikalų.. Jam y- 
ra užrašyti dideli pinigai tūlo kareivio 
žuvusia karo lauke, Franci joj. Jis
pats tat atsišaukia arba jį Žinantieji 
praneškite že'mInu nurodytu adresu. 
Tųip-gi prašau atsišaukti Adomą Je- 
nškevičių ir pusbroli Igną Zerecką U- 
ŽuSallą uodn Včprią vat

• ANTANAS VALION 
1017 HaynM St,

Tel. So. Boston 823.
Lktuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

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

O1iso Valandai:
Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir 

” 1:80-6 ir 6:80—9 P. M.

PRMOS KLESOS

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

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, suj nauju išradi
mu. I.

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St) 
Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NedEliom : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v. .
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ATEIKITE ŠIANOSPNA
’ •

Aš noriu' kad kiekvienas sergantis 
vyras arba moteris ateitų į mano ofisą 
šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI. Aš. p a gelbėjau daUg 
sergančių žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir visokius dakta- 

’rus be pasekmių. Ką' aš padariau ki- - 
tiems, aš galiu padaryti Ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš.jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe* 
dalę atydą. Per Šią savaitę aš už Bavo 
darbą parokuoslu tik mažį mokestį i- 
dant kiekviena* turėtų progą gauti ge
rą gydymą nebrangią!.
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 KURSUI NUPUOLUS I

Tai geriausia proga dabą I 
auksiną j Lietuvą nusiųsti. I 
Greitume nusiuntimo pinigą I 
nieks bu manim negal lenkty-1 I niuott; visiems pinigą siuntė-
Jamš pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigą.

■ Laivakorčių agentūra 1 Lis- 
■ pojų, Hamburgą ir visur.
■ Pasai kelionei t Lietuvą 
■ Padarymas lietuvišką doku- 
■ įnentą.
M Pinigus siuskite per palto 

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

E MiKolainii /

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

Dr.M0R0NEY2arK-’
Priedais Majastic Teatrą

Bell fhone Diokin»n 3995 M.

(Dr. Ignotas Stankus |
1210 S. BroadSt., Philaddphia. P*.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandų}

Nua 9 rito iki S po pietų ' 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M, 

NadaBamh iki 4 pasiits. *
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