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Krikščionys darbininkai vie-

‘ * nykitės! Spieskites į vienin

telę darbo žmonių organiza- 

ei ją Amerikoje ~ Lietuvių

L Darbininkų Sąjungą.
; - p •
. V

“ĖtKA-—-

SUBATOMIS.

Darbininkas” •
Boston , 27, Masu.
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DARBININKŲ REIKALAI.
DARBININKAI 

KANADOJ.

’• Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

, Darbininkų Są-gos.
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VISIEMS.
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SOVIETŲ KONGRESAS

Maskva. — Gruodžio 24 d. 
atsidarė Rusijos sovietų 
kongresas.

LENIN SMERKIA 
UNIJAS.

r
• t 1
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Maskva. — Sovietų kon
grese Lemu pasakė, jog Ru
sijos valdžia gauną iš Ame
rikos $20.000.000 vertės 
maisto su išlyga, kad Rusi
ja iš Amerikos dar pirktų 
maisto už $10.000.000. Tai 
Lenin pasakė, jog Rusijos" 
valdžia su tuo sutiko. To
liau Lenin aiškino valdžios 
valdžios nusistatymą ir be 
mielaširdystės smerkė dar
bininkų unijas, kurios nori 
ir toliau valdyti dirbtuves ir 
vesfi pramonę. Lenin smer
kė juos, kad jie nei jokio ga- 
"bumo neparodė vesti pramo
nę ir dar reikalauja teisės to- 
liaųxvaldyti.. Lenin sakė, te
gu unijos parodo gabumus 
-pirktis žalios medžiagos ir 
tęsti darbus dirbtuvėse vie
toj rašyti rezoliucijas. De
legatai Lenino prakalbą už- 
gyrė plojimais.' Lenin dar 
sakė, kad viso pasaulio kapi
talistai pagatavi esą vesti 
pirklybą su Rusija.

Kanadoj darbai prastai 
teina. ' Darbininkų gyveni
mas labai skurdus. - Darbi
ninkų algos nukapotos. Prie 
visų darbininkų bėdų išgir
dome naujieną, kad plieno 
ir kaikurios kitos kompani
jos žada darbininkams Nau
jų Metų dovaną — nukirs
ti algas. 10 nuoš. Tas viskas 
kapitalistų lengvai padaro
ma —- jie nutaria ir vykdo 
ne tik darbininkų nesiklau
sę, b ir be darbininkų men- 
tiausio protesto^ Kodėl taip 
yra? Todėl kad darbinin
kai neorganizuoti. Ar tai ne 
skubotai reikia ■ darbinin
kams organizuotis.

Darbininkas.

GAZO EKSPL1OZIJA.
Cohimbiis, O. — Vienoj 

rūbų krautuvėj ištiko gazo 
ekspliozija. Žuvo du darbi
ninku, o 35 sužeisti.

NUŽUDĖ DAUG IN
DĖNŲ.

Chicago. — Indėnų kon
grese gauta iš Indijos kable- 
grama pranešanti, kad ang
lų valdžia riaušėse pašovė 
200 indėnų, sužeidė 700 ir į- 
kalino 20.000. Šimtai namų 
sudeginta. Kalkutoj, Indi
jos sostinėj, buvo' didžiau
sios riaušės.
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TYRINĖS KAINAS.

W ashington.—Atty.-Gen. 
Daugherty įsake visose Suv. 
Valstijų dalyse tyrinėti val
gomųjų daiktų ir drabužių 
minas. Daugherty sako, 
rad kaikuriose vietose kai
nos esančios nežmoniškos ir 
..lipikai būsią nubausti.

REMS TEXAS’O MAI- 
NIERIUS.

NURODĖ KALTININ
KUS.

New Haven, Ct. — Koro- 
meris Eli Mix ištyręs sude
gusį Rialto teatrą, kur žuvo 
10 žmonių, rado kaltais 
miesto namų inspektorių, te
atro savininką ir teatro ma- 
nadžerį.

MERGINA VEDA 
SUKILĖLIUS.

«*-•

' GAL PRADĖS PRE
KYBĄ.

W ashington. — Baltuo
siuos^ Rūmuose išsireikšta, 
"kad. permainos Rusijos su
rėdyme ir žadamos permai
nos pagalios, padarys tą, kad 
Amerika pradės prekybą su 
Rusija.

PASELPA RUSIJAI. 
------ a—

‘ W ashington.—Prez. Har- 
ding pasirašė kongrese per
leistą bilių, kuriuo skiria
ma Rusijos badaujantiems 
sušelpti $20.000.000. Pini
gai iš ‘ Suv. Valstijų iždo 
tuoj gauti ir jie sunaudoja
mi pirkimui maisto ir siunti
mui jo Rusijon.

Washingtono valdžia be 
to svarsto ar leisti Rusijos 
valdžiai Amerike pirkti reik; 
menų už tą auksą, kurį So
vietų valdžia pasigrobė iš se
nosios valdžios iždo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
•• -v" - ' . " J _ „ ,

KAZLŲ • RŪDA .•'.(Mariamp.'. Šaunusis zakristijonas draug, su 
ąpskr.) Kazlų stotis jau vokie- energingu savo broliu iššoko 
Čių laikais buvo# sujungta su laukan ir danu sekti bėgančius. 
Zapyškiu siauru^ gelžkeliuku. Bet girtuokliai, atlikę taip sun- 
Itabar Kazlai -baigiama jungti kų darbą,, kiek pabėgėję, apsi- 
siauruoju gelžkeliu su Vilkija.' 
Taigi lengvanūmanytij-kad ne- 
tilimoje ateitije Kazlai gali pa-

SUSIŽIEDAVĘ NUSI- , 
NUODIJO. PRATĘSIME.

Oklahoma City. — Atsi
liepus valstijos Darbo Fede
racijos valdybai, kad būtų 
remta Thurber, Texas, strei
kuojantieji mainieriai, šio 
miesto darbininkai karštai 
pradėjo dirbti tuo klausimu, 
stengdamiesi surinkti kiek 
galint daugiau aukų tiems 
darbininkams. Miesto Dar
bininkų Tarybos* komitetas 
tarsis su valstijos A. D. F. 
valdvba delei to reikalo.v

. Kairo, Egiptas. — Egip
tiečiai sukilo prieš Anglijos 
valdžią. Sukilėlius veda mo
teris Zaghlul. Ji yra pati 
egiptiečių kariuomenės va
do, kuri Anglijos 
statė ir įkalino, 
valdininkai spėja, 
limas ilgai nesitęs 
bus pasmaugtas.

valdžia at- 
Anglijos 

kad suki- 
; ir greit

DEBS LIUŪSAS.

NUO MUZIKOS IR POLITI
KOS PRIE MIGDOLŲ.

, H

AUGYS MIGDOLUS:

San Francisco. — Pade- 
rewski, lenkų ex-didvyris, 
norėjo savo dvarą parduoti 
ant licitacijos ir grįžti prie' 
muzikos. Kadangi jo dvaro 
niekas nepirko, tai dabar 
atsižadėjo muzikos ir savo 
dvare augins migdolus. Jo 
dvaras yra Kalifornijos val
stijoj:

PALEIDO DERSĄ.

Atlanta, Ga. — Eugene 
Debs, buvusis kelis kartus 
socijalistų kandidatu į pre
zidentus ir karo laiku nu
teistas dešimčiai pietų kalė
jimam Kalėdų dienoj prez. 
Hardingo‘~amnesti j a paleis
tas.

PADARE SUTARTĮ.

Rymas. — Sutartis tarp 
Italijos ir Rusijos tapo pa
daryta, pasirašyta ir pa
skelbta. Sutarta tik preky
bą pradėti..

PARSIDUODA NAMAI.
Namai nauji ant 26 šoimymj (familijų), krautuvė val-

TAUTŲ LYGAI 
PROTESTAS.T T ........ V

Y gomųdaiktų ir garadžiūs dėl dviejų (2) karų (automobilių). 
Vieta apgyventa lietuviais. Priežastis pardavimo, savinin-

Y
i M. ABRAČINSKAS, I
Ž 1871.AMES STREET, MONTELLO, MASS. X
♦> Phone 2254—R.

, 4 ■■ . . 4

Y kas važiuoja Lietuvon. Kreipkitės:

Gene ra. — Sausio 16 
prasidės 16-ta Tautų Lygos 
sesija, kuriai pirmininkaus 
Hymans, Belgijos atstovas. 
Be kito ko toje Sesijoje bus 
svarstoma Lietuvos valdžios

d.
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Passaic, N. J.‘— Thomas 
Branda, 18 m. amžiaus ir 
Matilda Kist, jo sužiedoti- 
nė, 17 m. amžiaus, mirė iš
gėrę strichninos. Jiedu my-i 
lejosi bet buvo pei’biedni že- 
nytis. 
Taip paaiškino 
paskutinė j% agonijoj.

v • “Darbininko” nupigintą 
per gruodžio mėnesį kaina 
jau daugelis lietuvių pasi
naudojo. Daug mūsų prie- 
telių pasidarbavo skleidime ■ 
apie, tai žinios ir prikalbinė
jime dabar užsirašyti “Dar- , 
bininką.” Dabar naujų pre- 
numągatų plaukimas pats į- 
sibėgimas. Matome, kad bū- . » 
tų klaidinga dabar tą plau
kimą sulaikyti, paskelbiant 
pasibaigimą laiko užsirašyti 
“Darbininką” nupiginta 
kaina. Be to katalikiškos 
spaudos kaikurie uolesnieji 
platintojai prašė bent porą 
savaičių pratęsti. Taigi tą 
darome. Iki sausio .15 d. •> 
1922 m. tebėra “Darbinin
ko” kaina tokia, kokia pa
skelbta gruodžio mėnesį. •

Visų “Darbininko” skai
tytojų • prašome patalkinin
kauti ir prikalbinti naujų

"stojo ties Jrarčiamos durimis 
ir ėmė baidytis. Zakristijonas 
pasikviečia milicininką ir aps- 

. ■ * 
amerikantus šaltojon 

ir paklausus kam jie šovė, gau-

virsti, gan tirštai -apgyventu toja amerikantus. 
Lietuvos centreliu. Jau ir da- Nuvarius amerika
L„. ZZ_ Z_____ _____________ L ____ 1........ „______. D„„
ilgo įsikurti savo parapiją. Kaz-!ta atsakymas: “kad turėjau pi-
bar Kazluose numatoma neuž-

luose yra dar vokiečių įsteigtą 
karo belaisvių stovykla.

KARDOKAI (Mariamp. aps. 
Šlamavičios apylinkės girios 
per visą karo* laiką labai 
ištikimai šlapale - žmonių tur
tus nuo plėšriųjų vokiečių a- 
kies. Žmones, pasitikėdami gi
rios tankumynais, per porą me
tų ten slapstėsi ir nuo lietuvių 
valdžios su.... sąvo bravorais. 
Vienoj vietoj, aiiot patikimų 
liudijimų, buvę net 40 bravorų! 
Tai visas “mieslas,’^ kaip 
tiksliai jie patys Vadino tą vie
tą. čia jie ik šio rudens sutar
tinai varėsi “kaįiinių” vais
tų. Jau būtų galėjęs koks nors 
komunistų “Tojaus” ‘šlovinto
jas, išsitraukęs minėtų “lie- 
karstėlių^” — pranašauti apie 
puikią to “miesto” ateitį..: 

. .Tik-nelaimi .,VieUą.gražįą ru
dens dieną du linksmojo mies
to” piliečiai susipyko.- Kiek iš
sipagiriojęs vienas susipyku- 
siųjų paryčiui sekančios dienos 
“duj” į Višakio Rūdą. Parsi
veža milicijantą, tas susirenka 
nuo kiekvieno bravoro dūdas, 
be kurią bravoras negal veikti 
ir sustatęs protokolą ant kardo- 
kiečių su taip gausiu grobiu 
sugrįžta Rūdon. Žmonės paty
rę apie savo “miesto” nelaimę 
labai susirūpino1. “Na kas čia 
bus ” klausia viens kito. Ir 
pramatydami, ‘ kad nuo baus
mės neišsisuks, štai ką sudūmo
jai nuo labiau pasiturinčiųjų 
surenka po 500-100 auksinų, 
nuo kitų po 200-300 ir.... pas 
milicijantą. Sako būk tuo būdu 
suminkštėjusi milicininko šir
delė ir protokolan jis parašisiąs 
jog girioje rasta 40 bravorų, 
bet kaltininkai nežinomi. Žmo
nės džiaugiasi ^ išsipirkę iš Ba- 
bilionijos nelaisvės” ir neatsi
gėri sumaniuoju milicininku. 
Tik vėl vargas! sa)<o, būk at
siradę keletas “blogų” žmonių, 
kurie tą “gerąjį” valdininką 
žada skųsti aukštesniems “po
nams.” Skųsti verčią ir nese- 
įnai atsitikęs įvykis ‘Višakio 
Rūdoj. Tik paklausykit.

VIŠAKIO BŪDA. 9 lapkri
čio Rūdoje buvo jomarkas. 
gyvuliai mažai tepirkta. Tat 
kurgi žmones skandįs savo rū
pestėlius bei vargus jei nežydo 
karčiamoj prie buteliuko'. Bet 
degtinė yra ne vien nuliūdusių
jų ramintoja, bet ji prisivilioja 
ir laiminguosius. Paskutinių
jų tarpe būta ir trijų “ameri- 
kantų.” Besididžiodami savo 
turtais jie gerokai “nusilakė” 
Bekrypuojant jiems pavakare 
pro bažnyčią, sutinką Rūdos 
Vikarą kun. Bičkauską, kuris 
juos kiek pabaręs nuėjo.“špi
tolėm” Girtuokliams “neųno- 
ras.._. ” “Kur tau, pane, ameri- 
kantuš” o bara!.. Pala, atsi-

nigų tai šoviau.” Turbūt tie 
tai pinigai ir privertė milici
ninką sutaikinti zakristijonus 
su išsipagiriojusiais / ‘ ponais ’ ’ 
Jiems atsiprašius geraširdis 
milicininkas juos paleido. Gi 
sulig valdžios įsakymų jie turėj 
jo būti patrauktais atsakomy
bėn O dabar turbūt reikės pa
čiam “taikintojui nešti ant sa-* 
vo pečių atsakomybė!.. Tai 
žiūrėkit koks tų lietuvių “ne
dėkingumas:” už taip puikų 
sutaikymą — blogu atsimoka!

J. Paukštys

ANTOŠAVA (Pasvai. apskr.).
Šis bažnytkaimis stovi dailoje 

vietoje Tik pačios triobikės 
“miestelio” — baisiai “ubagiš
kai” atrodo. Sulūžę, sukripę sie
nos, . įdubę stogai —i begalo ne
smagų įspūdį dai’o. Šios patapk

Todėl nusinuodijo, 
vaikinas

E SVAIGALAI VAISTAS?
D AKT ARAI SUSI

SKALDĘ. $

Chicago, III. — Amerikos 
gydytojų laikraštis vardu 
■Journal of American Medi- 
cal Association išsiuntinėjo 
53.000 ankietų daktarams su 
klausimu ar tiki į svaigalus, 
kaipo gyduolę. Iš Illinois ir 
Indianos valstijų daktarų 
jau gauta atsakymai. Pasi
rodė, kad pusė daktarų ti-j
ki į svaigalus, kaipo gyduo- skaitytojų, 
lę, o kita pusė netiki. “Dąrb.” Ądm.
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gyventojų lietuvių. Mat iš čia y- 
ra atokiai bet kuris didesnis ap- 
švietos centras. Už tad vidur, 
mokyk, mokinių tėra tik’ kokie 
trys-keturi. O einančių aukštuo
sius mokslus — visai kol kas nė- z 
ra. Iš inteligentų ir gi ^aip pat 
beveik nėra.. Iš čia ir supranta
ma visas atsilikimas antošavieeių. 

Bet šį rudenį ir čia ima rodytis 
bent kiek gyvumo. Ir yra vilties 
ant toliau — susijudinsiant šiai 
apylinkei. Taip spal; mėn. š. 19^1 
m. buvo surengta vakaras, naudai 
čia nesenai sumanytų Liaudies 
Namų įkūrimui. Bet naleinlei mi
nėto vakaro diena pasitaikė labai 
blogas oras — ir jis nedavė jo
kio materialio pelno. Nors pats 
savaimi daug gyvumo įnešė į mū
sų užkampį.

Liaudies Namai Čia begalo rei
kalingi, nes iš priežasties nebuvi
mo paeinančio buto — čia nega
li gyvuoti jokia draugija, bei or
ganizacija. Taip teko būti liudi
ninku, kuomet vietos ‘ ‘ Ūkin. Są
jungos skyrius” darė savo susi
rinkimus ant aikštės. Tiesa vasa
rą tai malonu.. Be(. ne visuomet 
-būna vasara. Iš tos priežasties 
Čia kilo sumanymas Liaudies Na
mų įkūrimo. Liaudies Namai, ma-. 
noma taip įtaisyti, kad būtų salė 
bent dėl trijų šimtų ypatų, kur 
būtų daroma organ. susirinkimai, I 
atstovų pranešimai, lekcijos ir Į A 
vaidinimai. Apart to kambarys 
skaityklai; rūbams, sargui ir jei A 
bus galimybes elgetoms bendra-- 
būtis. • . ’ ’

Bet nelaime, kad dabar ūkinin
kai neatsigriebia kaip reikia nuo 
karo, nes rekvizicijos ir kit. išlai
dos — nuolatos slogia. O svar
biausia— tai stoka reikiamo to | 
kilnaus sumanymo ir. įvertinimo. Į $ 

Čia labai galėtų prisidėti triūsų 
broliai AntašavieČiai esantieji A- 
merikoje, paaukuodami kiekvie- jį 
nas po dolerį ar Teitą, savo kam
pelio kultūros namams kurti. O 
čil už dolerį daug galima ko at
siekti, Aukas galima būtų siųsti 
per “D-ko” red. ant vardo Auto- 

■ Savos -klebono, i > i r
gas sėdėjo visai ties kitų langu. Filo de Patrujo.

v

protestas prieš rinkimus Vii- rgs 3'a}B!” Ir jie kažką pasita- 

mjoj kūnais norimą paro-lę w&ti(fon6
dyti klastingu būdu vilnie- langų. Zakristijonas ir kuni-' 
čią valia. gas sėdėjo visai tie? kibi lauru.

rę, pritemus, eidami pro špito-
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VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA.

--- (-----------
“DĄRBININKO” PRENUMERATOS KAINA

BUVO
Suv. Valstijose metams ...........................................$4.00
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostono apylinkėse met. $5.00

DABAR
PER GRUODŽIO MĖN. 1921 IKI SAUSIO 15,1922.

Suv. Valstijose metams...........................................$8.00
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkeje 

metams..............    $4.00

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU.
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metą “Darbininką” 

sutaupysi vieną dolerį.

SAUSIO-JAN. 15-tos DIENOS, 1922-rų METŲ 
‘ Darbininko ’* prenumeratos kaina i

BUS
NUO

Suv. Valstijose metams .......................................... $4.50
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkeje 

metams................................    $5.50

ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU 
IR. PUSE ($1.50).

Tai-gi užsirašy ti “DARBININKĄ’’ da
bar, per gruodžio mėnesį užsimoka, ypač šiais 
bedarbės laikais.

i 6

ir tinkamiausias laikraštis darbininkams. 
Užsiprenumeruok arba atnaujink prenume 

ratą DABzVR. Tai geriausia 
KALĖDOMS.

’ Siųsk.$3.00 arba $4.00 šiandiena “-------

(

X
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?DARBININKAS” buvo ir yra pigiausias 

tnaujink prenume- X 
ia DOVANA ŠV. X

* Siusk.$3.00 arba $4.00 šiandiena “money X 
orderiu, ” Čekiu arba registruotame laiške adre- <»
sii:

“DARBININKAS"
366 BROADIVAY, BOSTON 37, MASS.

’ *

Didelė išmintis tinkattiai mokėti tinkamai kiekvieną skati
ką sunaudoti.
Nesigailėk pinigų geriems laikraščams ir,knygoms.
Nei cento laisvamanių ir socijalištų spaudai.
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Gruodžio 18 dieną, 1921 m.V. S. J.
LDS. Name./
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‘TARBININK A S” 
* (The Worker)

* Thi Lithtjąnian Tbi-Wkkkly Papis.
5

• r

-Published every Tuesday, Thursday, 
and Satųrday by St. .Toseph’s Lith- 

' ’&ANlAN R, C. ASSOCIATION OF LABOB.

r ■ę.. -. •

Vtokariia.
>.jL.....

ORIO.
<Eiga 1S South Boston’u utarnlnkafe, 

latveliais. J? sukatomis. EeięlŽIa Am. 
' Liitūviv Bymo Katalikų Šy. Juozapo 

Dabbininkų Sąjunga.
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Subscrlption Ratetz
Yearly .••••••••»•■■..■• •••••*•• .$4.00 
•Boston nnd suburbs ..................... $5.00
Forefgn countries yearly    $5.00

‘JEntcred as‘ second-class matter Sept. 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879.”

“Acceptance for maitins at special rate 
of poslapė provided for in Section 1103, 
Act of Oct. 8,1917, authorized on July 

.12,1918.” • ■■••M*

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

PASTABĖLĖS.
•r

Kauno “Laisvė”
277 praneša, jog greitu lai
ku St. • Seimus trečiu skaity
mu priims įstatymą kuriui 
normuojama^ bus svaigalų 
pardavinėjirilas drLietuvoj. 
Dėlto bravalininkai,’ degtin
dariai sušukę “gevalt.”

11U1II.

‘ Jau Amerikon pa- dėtis Vilniuje. • Tad Vilnių gauti 
kankamai suplaukė žirįįiL 
kad Lietuvoje-begalo daug 
svetimo gaivalo; kuris tem
do lietuvių pastangas kul
tūriškai ir dorai sutvarkyti 
savo valstybę. Tenai pilna 
Lietuvių tautos priešų,, ge- 
-šeftmakerių, netobulybių,, 
kurias'reikia būtinai praša
linti. • Priėmimas Hymanso 
projekto to nepadarys, bet 
dar pridės visų eilę lenkiškų 
ponų. Lietuvos žemėse.” Tai 
matome, kad Brooklyno 
“Vienybė” visiškai nenori, 
kad Vilnius tektų Lietuvai. 
Juk kiekvienas, pas kurį tik 
visi namie, supranta, kad ar 
šiaip Vilnių gausime ar taip, 
ar per Hymanso projektų ar 
be jo, prisidės visa eilė len
kiškų ponų. Tai-gi Brook
lyno “Vienybė” aiškiau ne
galėjo pasakyti, kad atgavi
mas Lietuvai Vilniaus netik 
i>pageidautinas o ir pra
gaištingas. O num. 92 “Vie- 

. nybė” prikaišiojo krikščio
nims demokratams, būk tie 
stoją už Vilniaus atsižadėji
mą.

gr.. 4 d. rašė: 
“J 5ei i ktadiej iio posėdy j e Mi-

• Misterių Ka&netds,baigė sa
vo ilgas diskusijas dėl Tau- 

1 tų Sąjungos pasiūlymo ir 
galutinai kiek žįjjoma yisi 
Kabineto nariai vienu balsu 
atmetė tą pasiūlymą. Tai 
nusprendimus netrūkūs bus 
pateiktas Seimui..” O num. 
270 tas laikraštis buvo didė
jęs Vilniečių nuomonę apie 
Hymanso projektą. Vilnie
čiai stovėjo už priėmimą 
Ilymanso projekto.
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‘‘.Lietuva”

“Lietuvos Ūkininkas’’ 
i'.inn. 49 turi vieno amerikie
čio rasta antg'alviu Mūsų 
l "n irersitas. Rašoma: “A- . r
merikos lietuviai džiaugs- 
minga i seka Lietuvos Uni- 
versi to klausinio* vystymusi 
Amerikiečiai, kaip visais ki
tais prakilniais klausiniais, 
tap ir šitiKĮ gal iš vsii prakl 

 

nesniii, be tN<(loniisi, bet ga 
Įima sakyti, 
ji p-tiemti.. .
klausimu iki šianiliaikui rū

 

pinasi mūsii‘kleriklįlai,’ ku 
1‘iė steigia universit fonde 
pro f. Bučio vardu.” ii nuli 
kam labiau rūpi a.
Jkitys liberalai |)i o.
kad jie laukia progos i\ii- 
versitetų paremti, e *i- 
kalai” jau renka aukas.

togo;
šitia

Dr. Šliupo stojimas
Ilymanso projekto priėmi
mą padarė žemės drebėjimą 
po Amerikos soeijalistais ir 
laisvamaniais^ Mat socijalis- 
tai ir laisvamaniai pūtė bur
bulą apie tai būk krikščionys 
demokratai stoja už 11 v- 
manso projektą ir vedą į li
niją su Lenkija. f O čia pa
sigirsta J)r. Šliupo balsas, 
kaip perkūnija giedroje, 
pramuša išpūstą laisvama
nių ir socįjulistų burbulą ir 

^aptaško laisvamaniaųis akis.

už

Brooklyno “Vienybe” pa
mišo pasiskaičius l)r. Šliu
po straipsnį už Ilymanso 
projektų. Apie tai atsiliep- 

' (lama •'“Vienybe” agituoja 
už atsižadėjimų; Vilniaus. 
.VVįciiybė’5 Mum. 98 tušo šį-
■ . ■ ‘ . y u. ■ ■ ’

Kauno ‘ ‘ Laisvė ’ ’ gruo
džio 10. d. laidoje rašo, kad 
Kaune vėl atsiradęs Franci- 
jos Chardigny piršti Lietu
vai Hymanso projektą. 
‘‘Laisvė” rašo, kad taika 
gali įvykti ne Lietuvai Hy
manso projektą priėmus, o 
Lenkijai Suvalkų sutartį 
pildant.

Vilnius

KODĖL Už PROJEKTU.
Ilymanso projektas surištų Lie- 

> tuvą su Lenkija. Bile lietuvis ras- 
4} tūkstantį ir įieną argumentų 
prieš tokį projektą. Bet yra lie- 
luvių stojančių už tą projektą 
(žinoma ne dėl jo gerumo). Nors 
kaip buvo pranešta Lietuvos mi- 
listcrių kabinetas rado projektą 
lepriimtinu, bet ginčas su len
kais tuomi neišrištas ir be abejo
ms Alijantai atnaujins spaudimą 
ant Lietuvos priimti tą projektą 
irba pagamins panašų. Todėl ne 
>ro šalį išgirsti argumentų tų lie- 
uviu, kurie stoja už projekto 
iriėmimą.

Lietuvos oficioze “Lietuvoj” 
mm. 271 tūlas Pilietis rašo:
“Viso reikalo vidury stovi Vil- 

įius: mes norim Vilnių gauti ar 
ic. Aišku, kad mes Vilnių gauti 
lorim. Bet šit faktas:
ra gerokai sulenkintas, tad len

tai ji pajėga pasigrobė, 
lami Tautų Sąjungą ir Antantą 

bolševikais ir Vokiečiais, jie pa
lėkė to, kad Antanta jiems tą 

miurto žygi dovanojo. Jeigu 
jiems Antanta tą žygi dovanojo, 
lai kaip mes dabar tą Vilnių gau- 
;im atgal? Apie karo žygius iš 
uūsų pusės prieš lenkus Vilniu
je kalbėti netenka. Čia prieš mus 
m savo divizijomis ne tik lenkai: 
jų užpakaly ir prancūzai su savo 
■ankais ir net generolais. 'Aišku, 
■ia mums laužtis — tai kaip kak- 
'a i mūro sieną. Bet gal Įauksini, 

. kad kiti i lenkų ir prancūzų mums 
Vilnių atims ir dovanai, ‘s poklo- 
.iom’ jį mums atiduos? Jei čia 
manoma apie Rusus, tai neroikia 
pamiršti, kad jie pądarč su Len
kais Rygos sutartį, Lenkai, kai 
kieno nurodomi stengias su ru- 
•iais nesipykti, o ir rusai pasiryžo 
■fuistaikyti ir prisitaikyti prie ki
tų, norėdami, kad juos pripažin
tų de jure: jie skolas savo pripa
žint a. Jie veda tuo reikalu dery
bas. Visas pasaulis ištroškęs tai
kos, taika — tai dabar j6 duona 
ir gyvenimas, kuras — tai nuo
dai iv mirtis. Jei numoimi apie 
Vokiečius, tai čia vilties dar ma
žinu, o jeigu vokiečiai ir atimtų 
iš lenkų Vilnių, .tai jau tikrai ne 
mūsų naudai; atsiminkim jų 1917 
m. krtnvencijns... O ypač sakau, 
kad pasaulis, tad ir patys vokie
čiui ištroškę taikos, taikos... 2o-

Baugiu-

Jokių viičių nte dąrytt! į
O gal mes Vilųi'aųs ųę^ęikaljtigi • 
ir palikim jį 'Želigovskiui? Ta* 
da jis jitto mūsų dar labiau nutil- • 
tų, iš tėn išvytų, paskiitiniųs'lięt ■ 
tuvius; mūsų, tautinio susiprati
mo židinio iŠ ten-ir pelenus išžars
tytų. Pagaliau aš ne pranašas. 
Gal dar silpnas, mažai susipra
tęs tautinis mūsų elementas mums 
netikėtai stiprėtų, gudai susi
prastų, žydai susijungtų... Bet 
kas pasakys, į kur ateity visos tos 
jėgos pakryps? Gal kaip tik pa 
metų eilės dabar simpatizuojan
tieji mums elementai tada visai 
bus ne mūsų pusėj. Lenkų admi
nistracija, lenkų mokykla, lepkų 
kultūros įstaigos nesnaudžia da> 
bar ir nesnaus ateity. Žodžiu, 
kas į tamsią ateitį įžiūrės, bet 
aišku, kad jeigu stabilizuosim Že
ligovskį Vilniuje, 
gal dešimtmečius, o gal daugiau, 
žodžiu — nežinia 
niaus nematysim.

Čia dabar aiški dilema: ar mes 
norim Vilniaus, ar turim jį gauti, 
ar ne? Jeigu turim, tai šit kaip 
dalykai stovi. Lenkai turi dabar; 
Vilnių, Antanta jiems tą žygį do
vanojo ir jie sako mums: tekit 
Vilnių, bet užmokėki! tiek ir tiek. 
O Antanta jiems pritaria: taip, 
mokėkit... Ir tie, kurie yra įsi
tikinę, kad Vilnių mes turim turė
ti, — sako: mes sutinkam užmo
kėti. Ir taip galvoja: Mums siū
lo susirišti su sulenkėjusiu dabar 
Vilhium ir jo sritimi. Aišku, Vil
nius ir jo sritis, ne iš vienalypio 
elemento būdami, yra silpnesni, 
kaip mes. Mes susirišim, o būda
mi vienalypiai, be abejojimo juos 
nugalėsim, o ne jie mus; ten gi 
vra hiums palankių elementų gto 
daugiau, kaip pačių lenkų. Mes 
pa-trauksim juos savo pusėn ir len
kus bei sulenkėjusius nugalėsim, 
o ne jie mus nugalės. Aš esu tik
ras, lenkai daug labiau to mūsų 
nugalėjimo bijo, negu mes lenkų 
nugalėjimo: mes esam beveik vi
sai vienalypiai, o jie, t Vilniaus 
sritis, yra gana daugialypė. Taip 
bent aš galvočiau, jei aš būčiau 
prie valdžios vairo ir jei manęs 
paklaustų, kas mus laukia Hy
manso projektą priėmus. Kadan
gi aš nesu prie valdžios vairo, nė
ra mano pečiams sudėta atsako
mybe, aš tos atsakomybės jau
čiuos ir negalėčiau,, nedrįsčiau im
tis, tad aš ir nedrįstu aiškų re
ceptą siūlyti: priimkit ar atmes- 
kit. Jei mes pastatėm žmones, 
kuriems sudėjom visą atsakomy
bę, tai tegu daro, kaip jų vidu
jinis balsas sako ten, kur netu
rim patys pakankamų argumentų 
savo teisėtumui įrodyti. Prie auk
ščiau pasakytų vidujinių priežas
čių yra čia daug tarptautinių, po
litinių ir kitų motyvų, kurių mes 
ir negalim aiškiai nuvokti”

Dr. Jonas Šliupas “Lietuvos” 
num. 272 stodamas už Ilymanso 
projektą be kitko rašo:

“Tapome nariais Tautų Sąjun
gos, įgyjome juridinę stovenę 
tautų tarpe, pasidavėme Tautų 
Sąjungos teisman, ir dabar, ne 
laikas trauktiesi atgal. Teisybė 
yra, kad Tautų Sąjunga, per 
Prancūzų užgaidas, antmesti kė
sinasi tulus mums žalingus punk
tus sutartyje su Lenkais, bet at
sisakyti nuo to teismo negalime 
dabar,, o galime tik reikalauti tū
lų pakeitimų ir nusileidimų, ku
rie kenkia mūsų nepriklausomy
bei. Nepakenks mums ekonomi
nės sutartys su išdykusiais kaimy
nais, taip pat nebus • pragaištin
gas defenzyvis susidėvėjimas; tik 
atmesti reikia*susėbrinįmits užsie
nių politikos. Padarydami tinka
mas rezervacijas, turime tuo mo
mentu priimti in principe Hymun- 
so pasiūlymą!

“Gal būt ir Amerika supras 
mūsų pasišventimą ir pinties sto
vo ranką. Tautų TSąjįinga tad 
Valstybei mūsų ribas nustatys ga
lutinai, 'ir tos ribos — su Vilniu
mi, Gardinu,, Seinais ir Klaipėda 
— taps tautų akyse teisėtomis. Su 
Rusais sudarę esame taiką, irJJu- 
sai tas ribas mums pripažinę yra. 
Dabar Tautų Sąjunga taš^ ribas 1 
sanlccijonuos, ir Lenkai bei Pran- ' 
cūzai turės nusilenkti, nėša jų už- ■ 
gaidoms bus galas padarytas.. Su
sidėjus ]

tai ilgai ilgai,

kiek Vii-

,:;y-i
Kątftliktoi džiaųglaši, jąįs-

ląf įeika, ‘boj&viktoi leista, štoW 
darięčitoi iš kalio neriasi, 'dvasios 
nuskurėįiai lenda ųžpęčkin.

i Kad lietuviai katalikai visame 
pirmieji stoja tėvynės kūrimo dar
ban, tai liūdi ja, kad. ir kultūros 
.vajaus pasekmes.

Atgavus lietuvių spaudą, lietu
viai katalikai pirmieji stojo švie
timo darabn, įkurdami “Saulės” 
kursus Kaunę, “Žiburio” mergai
čių progimnaziją Mariampolėje, 
Švietimo Draugiją “Rytas“ Vil
niuje.

Amerikos lietuviai, nors toli 
nuo tėvynės būdami visa širdimi 
ją rėmė, ypač švietimo darbuo
se.
; S. L. R. K. A. gausiai sušelpė 
Mariampolės mergaičių progimna
ziją. Atsilankius kun. K. Alšaus- 
kui, su kun. Tumu “Saulės” na-( 
mams aukų parinkt, lietuviai" 
■katalikai sudiėjo apie dvidešimts 
tris tūkstančius dolerių tiems na
mams pastatyti ir šiandien tie na
mai puošia Kauną. Bet tai ne vis
kas. Fed. Kongresui užgyrus 
Kultūros vajų, kad pagelbėjus 
Lietuvai įsikurti katalikiškąjį u- 
niversitetą, Am. lietuviams kole
giją ir kad sušelpus gabius moks
leivius, Amerikos lietuviai kata
likai da kartą parodė, jog jie yra 

i pasiryžę tėvynei paaukoti kad ir 
paskutinį dolerį, kad tik Lietuva 
būtų laisva ir kultūringa šalis.

Nenuostabu, jei didelė kolioni- 
ja kartais sumeta keletą tūkstan* 
čių tėvynės reikalams, bet šį kar
tą maža So. Manchester’io, Conn. 
kolionija, turėdama vos keletą 
šimtų lietuvių, sukirto ne vieną 
didelę kolioniją. Jie vienu vaka
ru pakalbėjus gerb. kun. Garmui 

.sudėjo .. ų., ................«.. $1,115.50
Hartford    ...................... 1,696.0 )
Montello ir puikiai pasiro

dė .................. ...... 1,440.00
Phila., Pa., Šv. Kazimiero

par. dar pridėjo ..... 
Norwood.....................
Northampton...................
Westfield..........................
Homestead, Pa’..............
Bridgevillė, Pa.................
Pittsburgh, S. S..................
ProvidCnce, R. I..................
Camden, N. J......................
Phila., Richmond pridėjo 
Bevviston, Mė., pridėjo.... 
So. Boston pridėjo...........
Mauchester, N. H. pridėjo

Naujų Metų dienoje sausio 1 d. 
LRS, 51 kuopą rengia iškilmin
gą vakarą. * Bus Lietuvių Salėje, 
6835 Superior* Avė, Programą 
išpildys šaunioji L. Vyčių 25 kuo! 
pa. Vaidins juokingą komediją 
“ŠALAPUTRIS.” Dainuos Vy
čių choras. puikias dainas, ir so
listas St. Stepulionis padainuos 
solo. Taip-gi bus paaiškinta apie 
svarbumą Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos organizaciją. Tą va
karą kam nors teks laimę gauti 
dovaną — Lietuvos L. P. boną.

Matas.

ppųdenoiją rąšo apie davatkas, 
barškalus ir tt., o nemini, kad 
tas žmogus .turėjo rėikalą su poli
cija dėl inunšam. Dargi man pri
kiša būk man kvepiąs munšain. 
Kas yra pats munšainu pasmir
dęs, tpi tam rodos, kad tie nuo
dai visiems " kvepia.

A. L. B. M. PBDjBACIJOaif. A 
APSKRIČIO, HE?APKASTO. 

SUVAŽIAVIMO PROTO- 
•KOLAS '

v

Boston, Mass.

/e-

.1,378.00
489.00
444.00
400.00
205.90
194.00
160.25
102.00

' 40.00
31.04
39.00
37.00

2.46

GIRARDVILLE, PA.

Gruodžio 18 d. š. m. Šv. Vincen
to lietuvh} bažnyčioj buvo didžio-1 
jo altoriaus pašventinimas, kurį 
ką tik naujai įtaise.* Pašventini
mo pamaldas atliko klebonas kun. 
I. Valančiūnas ir pritaikintą pa
mokslą pasakė. Kūmais buvo Sta
sys Bernotas, Ona Bernotienė, 0- 
na Pauliukaitienė.

Bažnyčia medinė ir nedidelė. 
Prieš porą meti} buvo apleista, y- 
patingai žiemos laike būdavo keli 
pečiai pastatyti iš ko daugiau bru- 
do, negu šilimos būdavo. Šian
dien ačiū klebono I., Valaneiuno 
rūpesčiui, bažnyčioj štymo šiluma 
įvesta. Altoriai papuošti. Klau
sykla įtaisyta. Zokristijose šėpos 
dėl drapaną. Katafolus ir taip 
kitokių daiktų. Atėjęs bažnyčio
je tikrai-jautiesi dievnamyj esąs.

LDS. Narė.

Vienas socialistų lyderis, kaip 
jis tokiu vadinosi, Jurgis ZiegO- 
raijis, pradėjo sirginėti, kas jam 
padarė didelę baimę apie mirtį. 
“Aš bijau mirties,” vieną dieną 
tarė savo sūnui,< kuris atsakė: 
“Pomirtinio teismo reikia labiau 
bijoti negu mirties.” Su nekan
trumu suriko ant sūnaus: “Aš 
netikiu, kad kas būtų po mirties. ’ 
Kitą dieną išėjo.} darbą ir negrį
žo namon, bet įėjęs į smuklę išsi- 
gėrė ir pasiėmęs dūlio nuėjo į krū
mus ir sau galą pasidarė. Tai kaip 
bedieviai sau laimės ieško. Jo pa
sekėjai stengiasi jį nuteisinti, o 
kaltinti vaikus, .moterį, pasiliku
sius nuliūdime. Nežiūrint, kad so
cialistai turėtų džiaugties kad jų 
draugas tikrai socialistų moks
lą išpildė.

Vyturėlis.
Viso ...........

Pirmiau paskelbta WORCESTER, MASS.

džiu, šių dienų politinė padėtis Į dabar, nėra mums kito kelio, jei 
žada staintaotiš ilgesniam laikui, gu norime sveikais ir i

Labu ................... $16,739,39
Valio, Amerikos lietuviai kata

likai! Kalėdas švęsime turėdami 
Kultūros vajaus Fonde septynio- 
liką tūkstančių dolerių Lietuvos 
apšvietai, valio!

Kultūros vajaus reikale kalbės
KUN. B. BUMŠAS

Gruodžio 28 d. — Mt. Carmel, Pa.
Gruodžio 30 d.
Sausio 1 d___
Sausio
Sausio
Sausio
Sausio

— New Phila., Pa.
Mahanoy City,

3 d......... Gilberton,
4 d.............Frackvillc,
5 d.................Tania qua,
6 d.................Coaldale,

K. J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa.

V*"

NETEISINGI GANDAI.

Vašingtonas, XII 23 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Var
duvos laikraščių. paleista ži
nutė, būk įvyks Danzige tie
sioginės lietuvių-lenkų de
rybos dėl Vilniaus dr Klai
pėdos, kaip praneša iš Kau-

Elta yra visai be pama-;io
;o.

r-*T

&AV0 $100

Alarion, Ohio. — Dr. 
.George T* Hardingų prezi-

Šiuouii tarpu pas niurni oras la
bai dailus: naktimis pašąla, o 
dienomis atrodo kaip ruduo. Dar
bai nekuriose dirbtuvėse biskelį 
geriaus eina, bet maža nauda iš jų. 
nes mokestvs labai nukapotos, žo
džiu sakant, iš tokios mokesties 
kaip kad vielų išdirbystėse moka, 
negalima pragyventi. Negalima 
daugiau uždirbti, kaip $15.00 į sa
vaitę, na o viskas brangu po se
novei. Tai ir gyvenk kad nori. 
Gerai kas turi nuo pirimaus susi
taupęs kelis šimtelius, jai nors 
randą turi kuomi užsimokėti, o 
jau su dabartiniu, uždarbiu tai ne
sitikėk viską apsimokėti. ‘

Sunkus darbininko padėjimas 
už tai kad nesirūpina prigulėti 
prie darbininkiškų organizacijų. 
Kapitalistai kaip nori, teip išnau
doja neorganizuotą darbininką. ■

Gruodžio. 4 d. 98 kuopa S. L, R. 
K. A. laikė metinį susirinkimą 
bažnytinėje salėje ir nutarė- lošti 
veikalą “Pirmieji Žingsniai,” va
sario 42 d„ 1922 m. Sausio 15 d. 
bus krutanti paveikslai Rinito 
Theatrc.” Valdybon aut kitų me
tų tapo išrinkti šie asmenys: 
Pirm. Zigmas Juškevičius; viee- 
ųrm. Juozas Žaukas, finansų rast. 
Jonas M. Vievaitis, protokolų rast. 
Pranus JJnrtkus, kasininlųts Juo
zas Vaškevičius. .. ,

^lisirinkiiluii . bus laikomi kas 
antras nlcjeldienis kiekvieno me
nesio.

i
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Reporteris.

i bus galus padarytas. _Su-rį0J1įo ĮĮal.įjng0 tėVttS, gavo 
konjuaktūrar ta p tapl. B . RQm 
nrtpn nmiTiR kita kelio, jei* . N..

ir nepriklauso*. Kalėdų, dovanų
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BRIGHTON, MASS.
AŠ Rozalija Petrauskiene viešai 

dėkavoju gerbiamam Dr. J. C. 
Landžiai už išgydymą manęs iš la
bai sunkios ligos,

Pradžioj ligos gydė mane vadi
nami geri daktarai svetimtaučiai. 
Padarė, operaciją ir tris mėnesius 
laiko pragulėjau ir pradėjau jaus
tis labai prastai. Daktarai man 
sakė, kad aš turėsiu eiti ir antrą 
sykį ant operacijos. Dasileidau 
ir antrą sykį ant operacijos ir vėl 
dalaikiau neapsakomas kančias ir 
gulėjau kitus tris mėnesius, atver
ta žaizda. Daktarai, katrie mane 
gydė ii- operacijas darė atsisakė. 
Pašaukė kitus, tie su ranka pamo
jo ir pasakė, kad jau daugiaus 
man daktarų nereikią. Man jau 
nebe mielas buvo šitas pasaulis ir 
daugelį kartų prašiau Visogalio 
Dievo kad padalytų galą mano 
kentėjimams, tai mano vyras ne
beįmanydamas ką bedaryti pašau
kė lietuvį gerbiamą Dr. J. C. Lan
džių. Jis pasakė mėginsiąs mane 
gelbėti, bet operaciją reikėsią da
ryti. Atsidavėm Dr. Landžiaus 
globai. Buvo padaryta ir trečią 
sykį operacija miesto ligoninėj. 
Išgulėjau 5 savaites. Slaugės ir 
gydytojai tarp savęs kalbėdavos, 
kad aš paskutinę naktį gyvenu ir 
taip laikas ėjo, man vis dar iš
aušdavo rytas. O Dr. Landžius 
man vis sakydavo, kad aš pa
sveiksiu. Kitą sykį nakties vidų 
rį Dr. Landžius pas inane atva
žiuodavo ir mane suramindavo. 
Mes labai apgailestaujam, kad 
nešaukėm Dr. Landžių pirmiau
sia. Nebūtų reikėję 3-jų sykių 
operacijas daryti. Ir antras da
lykas būtų buvę mažesnės išlai
dos. Tai nejuokai išgulėti ant lo
vos 8-nius mėnesius.

Ačiū Dievui ir Daktarui Lan
džiu! esu dabar sveika ir gerai 
jaučiuosi, esu kaip tik iš numiru
sių atsikėlus. Žmones pirmu sy
kiu pamatę mane ant gatvės labai 
nusistebėjo. Ne- vienas sakės už 
mane kalbėjęs amžiną atilsį. Dak
tarai patįs kalbėdavos sakydami, 
kad iš kepenų išimti akmenis yra 
labai pavojinga operacija. Šian
diena esu sveika, turiu norą val
gyti ir atlieku paprastus namų 
darbus. Turime ketvertą vaiku
čių, kurie yra dabar laimingi ka- 
daug nelikp našlaičiais.
’ Tcip-gi esu dėkinga visiems 
draugams ir draugėms,kurie per 
naktis pas mane stove, o ypač de
jų viršaičiams.

Jurgis ir Rozalija Petrauskai,
57 Portsuiouth- St.

WESTVILLE, ILL.
“Darbininko” num. 142 pate- 

mijau S. Mažrimo laišką Putpe- 
i lei. Mažrimas reikalauja, kad at

šaukčiau savo korespondenciją. 
“Darbininko” redakcija padėjo 
prierašą, kurs ir išaiškina dalyką. 
S. Mažrimas sako, 
apšmeižęs. Kaip aš tą 
padaryti, kad aš jo nežinau, 
fotografas,, apie kurį aš 
niau savo korespondencijoj yra 
tokiame sąryšyje su LDLD. (La
bai Dideliais Lietuvių Durne
liais). Ant kiek aš žinau, tai vi
si tie Lietuvių Durneliai lankosi 
pas jį ir jie" ten susirinkimus lai- 
'ko. O jei sakau, kad vietoj už- 
'sjimti su Dunteliais, verčiau savo 
amate pasitobulinti, tai tas tik ge
ro velijant pasakoma. Juk ir di
džiausieji specialistai stengiasi 
pasitobulinti.

aš jo ypatų 
galėjau 

v:....... O
užsimi-

Putpelė.

CAMBRIDGE, MASS*

“Keleivis“ užtaria niūnšnini-. 
ninkųs. Rašydamas apie l^ičĮns* 
•loįlr atsakydmato i mano■ kow'

LENKŲ ATSTOVAS.

% New Y ark. — Laivu Ad
liu tie atplaukė kvųiįgaikŠtis 
Jan Woęonieeki Lenkijos 
utstovaš Washingtono į vie
tą buvusio kunigaikšūU 
Lųbęnųii'skio*

. A

Šiame susivažiavime dalyvavcA 
atstovai nuo šių A. L. R. K. Fe- \ 
deracijos \ skyrių:

So. Boston, Mass.: J. Glineckis 
ir J. Jaruša ir-L. Vyčių 17 kp. A. 
Bendoraitis ir V. Medonis.

Worcester, Mass.: N. A. Aps
kričio Blaivininkų Susiv. J. Svirs- 
kas.

Cambridge, Mass.: B. Jakutis, 
J. Tamošauskas, V. Širką ir ’A. 
Vaisiauskas.

Brighton, Mass.: M. Klovienė. 
Norwood, Mass.: V. J. Kudirka,

J. Vetsiackas.
Montello, Mass.: Nuo Federaci

jos skyriaus F. Tamulevičius, J. 
Ješkelevičius; nuo parapijos M. 
Abračinskas, J. Treinavičius, M. 
■Kamandulis; nuo Blaivininkų S’u- 
siv. T. Kubilius, nuo choro P. Juš- 
kaitis ir V. Adomaitis.

Nuo N. N. L. Vyčių Apskričio:
,V. Stankus, K. Kiškis, J. Jaku
bauskas ir K. Jonaitis.

; • Pirmininkui paaiškinus, kad šis ' 
suvažiavimas sušauktas su tikslu, . 
kad aptarti ateinančios vasaros 
rengimo pramogų arba išvažiavi
mų klausimą ir kad’ nustačius 
kiekvienos organizacjios apskri
čiui arba parapijai, kuopai arba 
draugijai laiką, kad paskui nekil
tų bereikalingų ginčų. •

Po plataus išsikalbėjimo nutar-ų 
ta, kad apskričiai ir parapijos ne
rengtų išvąžiavihių tą pačią die- . 
ną, .bet prisilaikytų A. ir. R. K. 
Federacijos apskričio nustatytos 
tvarkos:

1) .LDS. N. A. Apskritis gegu-4 ; 
žės 30 d. /

. 2) Blaivininkų Apskr. Birželio
18 d.

J3) Montąllo Parapija Liepos 4 
d.
S. L. R. K. A. Apskr. Liepos
16 d. ■ «
Moterų Są-gos Apskr. Lie* 
pos 30 d.
A. L. R. K. Feder. Apskr. 
Rugp. 13 d.
Nomvoodo Par. Rūgs. 4 d. 
Vyčių Apskričio atstovams. .. 

nepadavus kada jie sutinka reng- ’ 
ti išvažiavimą, nutarta juos remti 
kuomet paskelbs. Dieną patįs ptt- 
siskirs.

Susivažiavimas pageidauja, kad 
visų katalikiškų organizacijų kuo-. 
pos, draugijos, apskričiai ir pa
vieniai nariai rūpintųsi platinimu 
katalikiškos spaudos; steigtų va
karinius kursus; remtų visomis 
pajėgomis Lietuvos reikalus.

Šiuomi susirinkimas uždarytas.
Pirm. V. J. Kudirka, 
Rast. M. Kamandulis*

J
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4)

5)

, 6)

7) 
L.

&

NORWOOD, MASS.

Šiuomi pranešame, kad Lietu* 
vių Kooperacijos metinis susiniL- 
kimas įvyks 8 d. Sausio-Jan. 1922 
m. Šv. Jurgio parapijos Salėje, 
nedėlioję, 2 vai. po pietų. Gerbia
mi šėrininkai, malonėkite visi at
silankyti į susirinkimą, nes bus 
renkama 1922 metams nauja val
dyba ir daug kitų svarbių dalyku 
bus aptarta.

Širdingai kviečia- . ’
VALDYBA*

KAS ATSITIKO 
ČIAUDINT.
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New York.—Policijosį 
žantas gavęs slogai it . J
čiaudulį, kad bečiauffiftt 
lūžo du šonkauliu. • ‘ ’

TORNADO PIENUOS#.-
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Bostoniečiui Jonui Glinec- 
knū jra^ iŠ Augštoetos
Panemunes. '

“Turiu pasakyti, kad didesnė 
grįžusių amerikonų dalis paverčią 

, savo galingus dolerius ant nieko. 
Girtuokliaują. Žinoma ne visi. 
Labiau apsišvietę griebiasi bizfnioi, 
kiti perkasi žemės ir tt. Man pa
žįstamas draugas sugrįžęs tuoj 
pirkosi namus, kur buvo pirmiau 
Fiškus. Užmokėjo 40.000 auksi
nų. Atidarė alinę, įsteigė aliejaus 

■ spaudyklą ir verčiasi gerai. Dar
bų Lietuvoj yra ir darbininkai 
prasimaitinti gali. Ypač valdžios 

• dirbtuvėse yra gerai apmokami.
Ijvarii darbininkai gyvena taipo
gi pakenčiami. Žemė pirmoje ei-‘ 
Įėję dalinama kareiviams. ‘

Ačiū už laikraštį “ Darbinin
ką.” Tik labai gaila, kad dikto- 
kai jo numerių žūna. Žuvimo 
priežastis ta, kad pašte soeijalis- 
tai tarnaudami, katalikų laikraš
čių nekęsdami, juos naikina. Tai 
matote kaip soeijalistai laisvę su
pranta. Prašau siųsti “Vytį” ir 
“Moksleivį.” Jų kelis numerius 
esu g^vęs ir labai patiko. Gal 
soeijalistai jų pakraipos dar neži
no, jie praeis pro jų rankas.”

J

\ :
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atsiuntėte tai tam labai ačiū.
Sudiev gerb, Draugai.

Franae Gliebus 
įpe^tininkij D. L. K. Keistučio 
pulko Mokamos Kamandos 1‘ 
'Būrio.

“AMŽINA GAUBĖ MINU
SIAM Už IDEALA”

(Skaudus atsiminimas iš di
džiojo karo.)

Gulėjo ji kaipo, žiaurios mir
ties anka vokiečių apkasų blin
daže. Apkasai senai jau buvo 
tušti, nes vokiečius rusai nuvi
jo tolyn, bet į apleistuosius vo
kiečių apkasus niekas nėra, ma
tyt, nė pažvelgęs, nes viskas 
juose tebebuvo tokioj pat be
tvarkėj, kaip vokiečiai paliko. 
Ir kas žiūrės į tuos apkasus, 
kad aplink ant kiek mylių gy
vo žmogaus, nesimato, visi išbė
go į Rusijų ar tai verčiami ru
sų valdžios ar dar prieš tai sa
vo noru išbėgę.

' Jos tėvai ir broliai išbėgda
mi su rusų kariuomene pasiun
tė jų apsižiūrėti apie paliktus 
namus kad ištikus progai, visi 
galėtų nuo rusų pasprukti ir 
grįžti į namus ir kęsti geriau 
vokiečių žiaurumą, negu įnirti 
iš bado ir susikrimtimo tolimoj 
Rusijoj, kur nors tarp svetimų 
žmonių. Ji, jauna vos tik še
šiolikos metų mergytė, bet jau 
pražydusi kūnu lietuvaitė įsi- 
drųsinO grįžti' apžiūrėti palik
tuosius namus ir juos atradus 
sveikus, tik su išvartytoms du
rim ir išmuštais šovinių lan
gais, jau grįžo" atgal kad pasi
vyti tėvelius ir brolius, ji jie 
būtų jau toliau nuvažiavę su 
rusais, bet netoli dar jai nuo 
namų atsitolinus ja užklupo bū
relis vokiečių žvalgi], kurie jų 
su savim pasigavo. Labai per
sigando ji būdama baisių vo
kiečių rankose, bet tie nieko jai 
nedarė, tik nesuprantama jai 
kalba tarp savęs kalbėdamosi 
tankiai į jų akimis vienas ki
tam rodė ir ji net sudrebėdavo 
nuo tų baisių, šalčių dvelkian
čių vokiečių, biaurius, geidulin
gų žvilgsnių jaunos mergiščios 
siela nujautė kad ne geram tie 
vokiečių žvilgsniai kad jos

Ir kur gi ji gautų pag.elba, 
jog vokiečių visas būrys prieš

v •.

Rašytas Lapkričio 1 d. 1921. 
Prano Gliebo Lietuvos karei
vio, prisiųstas Stanislovui Vil
kiniui į Slienandorli, Pa. štai kų 
be kitko jis rašo:

O kai klausiai gerbiamas 
drauge apie lenkus, tai ir mes 
nežinome kurs bus rubežius. 
Dabar ValkimSikai, Tiltai, len
kų valdomi, o Leponis Lietu
vos.

Šiuomi aprašysiu kaip lenkai 
elgesi su Valkininkų žmonėmis 
Spalio 4, apstojo Dargužiu Kai
mų ^isų ir išvarė visus į Valki
ninkus, tenai juos labai mušė, o 
Šešes vyrus visai užmušė. A- 
leksahdrai gpokui kojas nuka
pojo per kelius kardu, Vincui 
Aukštuoliui rankas išsuko ir 
pirštus atkirto, o daug kolieko- 
mis paliko1 visam amžiui. Tų 
žiauru darbų rengia* Tiltų ir Čr 
žilinų Kaimui. Iš Tiltų viską i- 
ma plėšia be pasigailėjimo ne
kaltų žmonių.

25 Spalio, lietuvaitėms mer
ginoms einančioms į Valkinin
kus atėmė nuo jujų rublis, ske
petas ir kitus daiktus kurie tik mergiška nekaltybe pavojuje 
patiko plėšikams.

Markevičių Valkininkų per
davėja knyp;ų ir škaplierių, už-1 jų vienų, jie visi vyrai ir dar 
puolė ir daug knygų pagrobė, o .ginkluoti, — kų jie norėjo tų 
jam įsakė apsirengti, o kaip I galėjo su ja — mergiščia pada- 
apsirengė. išsivarė į laukus ir ryti... 
išsitraukę revolveri paliepė ran 
kas pakelti. Markevičius pa-'jautė jos sielos visų baisumą... 
kėlė rankas, tuomet iš jo kiše-^prievartos, gyvuliškos geidulių 
nin išėmė lietuviškus pinigus, južganėdinimo... Vokiečiams 
o lenkišku^paliko, ir Lietuvon ašaros bųvp juokai.. . 
pasiuntė. Nors mei^iščia ir bijojosi va

rančių jų su savim vokiečių, 
tai taip nekankidavo kaip kad kad tie tuoj jos barbariškai ne-

Į®©®®©©©@©®@©©©@@©©@SS@®®©©©@@©©©@®@@®®©@@©@©@ffi©@tS3,f

KAS NENORI DOVANOS?

Verkė vaikas eidamas, nu-

nin išėmė lietuviškus pinigus, južganėdinimo... 
o lenkišku^ paliko, ir Lietuvon ašaros buvę .juokai 
pasiuntė. Nors mergiščia ii

Kada bolševikai buvo užėmę, v •
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KALĖDOS, NAUJI METAI, geriausia proga savo šir
dingiems linkėjimams išreikšti ir gražia dovanėle juos am
žinai sustiprinti.

DOVANA DOVANAI NELYGI. »
•Prictelybės ryšiai vien minčių pasaulyje susiniezga. Gi 

jų nebylus, visad širdin kalbus draugas — graži naudinga 
knyga!

Čion paduodame kaikurias knygas labai tinkamas Kalė
doms ir Naujiems Metams:
“MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI” ................................ :.$1.50
“KATALIKŲ TIKYBA” (audeklo apdaruose) ...;. .$1.50

Popieros apdaruoso ................    .$1.30
“KRISTAUS SEKIMAS” .................................................. $1^20
“ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS” ........................ $3.50

MALDAKNYGĖS.
RAMYBE JUMS—brangios odos paauks. apdarais... .$3.50
RAMYBĖ JUMS —< kailio apdarais................................$2.1)0
RAMYBĖ JUMS — įCudeklo apdarais ............................ $2.00
ANIOLAS' SARGAS — Juodais apd............................... $1.25
ANIOLAS SARGAS — juodąis minkštais apdarais... .1.75 
ANIOLAS .SARGAS — juodais apdarais ........... .$1.50 
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ — juodais minkštais apd. $1.75 
ANIOLĖLIS (baltos celluloid. apd.) ..............................$1.75
ANIOLĖLIS (juodais minkštais apdarais) ....................$1.50
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUŠ ........................sįįŽ.OO

Be šių dar turime labai daug gražių ir haudiuęų kny^ų. 
i Užsakydami adresuokite:

DRAUGAS PUBLtSHING COMPANY,
2334 SO OAKLEY AVENUE, 0HI0ĄGO, ILLINOIS.
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‘ Siame vaizdelyje tik pavyz- das, Kaina 
f “ Vienybės0 leidinys* 

KiMKdro. Parašė Wil1į > 
Verte V« K. Račkauskas.

: Tęvypės- Mylėtojų Dr-jos leidinys, 
Veikėjas ■ sąvo “Pratartyje” ‘ 

sako: “Vergdamas ši$ p. "Will 
Irivin’o knygų, noriu, kad ji būtų 
domingaf kiekvieno lietuvio .per
skaityta, kad mūsų širdyse susi** 
darytų milžiniškas "pasiryžimas 
prieš karų.”

Tokius prakilnius tikslus turė
damas, vertėjas, V. K. Račkauskas 
turėtų rengtis pavasariop vykti 

t Lietuvon ir vasarų ten surengti 
ablavą ant šviečiančių naktimis 
vabalėlių, kad jie nesukeltų Lie
tuvoj visuotino gaisro. Pas lietu
vius permaža karingumo. Tų pa
bodo ne vien, lietuvių slekerių 
daugybė Amerikai stojus karan. 
Pas lietuvius reika ugdinti karin
gumų, kad atgauti Vilnių ir ap
ginti Lietuvos rubežius. O apie 
karo žygius už Lietuvos rubežių, 
apie užkariavimų svetimų žemių 
niekas iš lietuvių nei nesapnavo. 
Todėl mažinti lietuviuose karin
gumų reiškia didinti slekerystę ir 
rengti kelių į Lietuvą žulikaus- 
kiams.

Lietuvos Albumas turi 285 pa
veikslus ir 155 biografijas. Išlei
do Martinas Yčas, redaguotas 
Liudos Giros, atspauzdintas Ber- 
line. Albume telpa paveikslai vei: 
kėjų, “kuriems teko ir tenka 
dirbti visų matomoje viešumoje,” 
kaip sako leidėjas. Yra atskirų 
paveikslų ir grupių. Yra ir Kau
no vaizdų. Paveikslai yra puikio
se piešėjo A. Galdiko vinjetose. 
Parašai po paveikslais yra lietu
viškoj ir angliškoj kalbose. Vi
sais žvilgsniais veikalas pasigro- 
žėtinas.. Pasak leidėjų “Ypač 
reikalingas buvo toks leidinys 
svetur gyvenantiems lietuviams, 
kaip antai Amerikos, valstybėse, 
kurie tik knygų ir iliustraciją pa- 
gelba tegali būti,šių dienų mūsų 
gyvenimo svarbiųjų įvykių liudi
ninkai. ’ ’

Albumo kaina $5.00.
Albuman pateko amerikiečiai 

komp. Petrauskas ir kun. Petkus 
dėlto, kad jie buvo Lietuvon su
grįžę ir buvo manyta, kad jie ten 
apsigyvens.
- Laisvieji Amerikos lietuvių lai
kraščiai peikia Albumų dėlto, kad, 
tariant vieno “laisvo” laikraščio 
žodžiais, “perdaug jame vietos 
pašvęsta dešiniojo sparno žmo
nėms, beveik kiekvienas daugiau 
girdėtas Lietuves kunigas jame 

•įtalpintas.” Taip parašė “Tėvy
nė.” Žinant kad Lietuvoj kunigų 
yra arti 1,000, o Albume atskirų 
paveikslų išviso yra arti 200, o iš 
jų kunigų paveikslų tėra vos 37, 
tai kiekvienas iftato kokią besme- 
genišką nesąmonę leptelėjo laisvo
jo Susivienijimo organas, laisvoji 
“Tėvynė.”

išgėdintų, bet, matyt, ji bųvo- 
\ ” , \ . Jiieko
vokiečių leitenantui, kuris jų 
tuoj pamatęs sukaustė baisiais 
žvilgsniais, jų visų,' kad toji 
puolėsi su , ašaromis ir garsiu 
verksmu jo prašytis paliuosuo- 
ti, — nieko negelbėjo.... ,

Prieš savo norų dalyvavo, ji 
vokiečių karininkų giituokliš- 
:koj kompanijoj, kone alpdama 
'turėjo perkentėti stiprius vo
kiečių rankų glėbavimus, gy
vuliškus bučius,, degtinės baisu 
kvapų...

i - Staiga girtoji kompanija bu
vo sujudinta netikėta Žinia kad 
rusai puola ir kaip mat visi 
didžiausiame sumišime puolėsi 
į apkasus. Mergiščiai norėjo 
pasinaudojus proga išsprukti, 
bet, matyt, buvo kas turėjo jų 
prižiūrėti, nes leitenantui išbė-. 
gus, jų kaip mat sugriebė vie
nas vokietis ir įvilko kur tai 
į tamsių daržinę.

Užvirė šaudymasis tarp vo
kiečių ir rusų, o ji buvo užra
kinta tamsioj daržinėj ir išga
lėjo iš ten išbėgti, nes prie dar
žinės lauko pusėj saugojo jų 
tas vokietis, kuris jų daržinėn 
atvilko.

Graudus verksmas smaugte 
smaugė mergiščių, baisios min
tys pripildė galva, ausyse mai
šėsi šaudymo garsiai ir kokie 
tai keistesni dar, gal. nuo dide
lio verksmo.

Kur dabar jos tėveliai ir bro
liai, ka jie mano apie jų, kų vei
kia?.... “O Dieve, Dievuli, kam 
baisumas?.. Gelbėk, gelbėk, 
Dievuli 1.. ” nebesųmoningai 
kartojo mergiščia, o vokietjs už 
durų daržinės juokėsi iš jos 
maldos kartu ir keikdamas 
kad nepertoii / nuo jo jau ėmė 
atlėkti irisų kanuolių šoviniai.

Tęsėsi mušis iki vėlos nak
ties, bet paskiau aprimo, nus
tojo abi pusės šaudytis, gal no
rėjo žmonės atsikvėpti, ar pri
sirengti tolimesniai kruvinai 
kovai.

... Tų naktį ji buvo nuvilkta 
į apkasus ir vokietis — leite
nantas blindaže atėmė jos ne
kaltybę ir kadangi ji mėgino 
priešintis ir rėkti, tai jis per
dūrė jai krutinę peiliu...

Rvta vokiečiai buvo didės-v 4.
nės priversti rusų jiegos atsi
traukti ir jų apkasai liko su 
nekalta auka, kurios užėję ru
sai nepatėmyjo. Patrankų 
trenksmas jau buvo nuslinkęs 
•toli į vakarus, kaip ryto saulu
tė atrado jų apkase nužudyta 
ir išgėdintų begulinčių su iš
draskytomis kasomis, perkrei
ptu veidu, sužeistomis ranko
mis ir su atvira žaizda ant vie’- 
nos krūties, kuri 
nelaimingosios

.J os nužudytas 
nedrovioj pozė.j, 
atvira, su suplėšytais marški
niais, be drapanų, kurios pri
dengtų bent droviausių vidų, 
krauju visa aptaškyta... Net 
saulutė susigėdo ir užpyko ant 
žiauraus žudytojo ir visos jo- 
kampanijos ir pasisislėpė tarp 
debesų.

Gulėjo ji kaipo auka (žmogiš
kos piktadarystes, kaipo' ženk
las žiauriausio barbarizmo, ku
rį maskiruoja žmonės kilniais 
“obalsiais” kovos už tėvynę ir 
žmonijos gerbūvį...

1 Ir ištikrųjų, tas pats vokietis 
— leitenantas, kuris ant savo 
sužinos turėjo jos jaunų nekal
tumu ir gyvybę dabar buvo at
rastas ant lauko su šovinio' 
Skeveldros porskelta galva.

. ...i. .i.. . ...................... .... ..........................

Už kiek laiko prie kelių 
kryžkelio buvo pristatyta daug 
kryžių ir aptverta tvorelė. Oia 
buvo vokiečių pakinės. Ant 
kryžių buvo - rūpestingomis 

. tautiečių rankomis užrašyti 
tvardai kovoj kritusių kovoto
jų. Tarpe tų užrašų buvo1 ir to
kis: “Oia ilsis tėvynės kovoto
jas leitenantas N.N. Gurbe ko- 
tojams tėvynės ide^ol..”

O tuo tarpu auldi apleistuo
se apkasuose kuri nioldeiio ne
buvo atrasta ir gulėjo ant oro 
be laidojimo turbūt liūdyjo l<ų 
kitų, negu “tėvynės idealų..” 

; I Tėvynės idealo vardu kovojd 
to idealo nevertas kovotojas.

*4 ■ -
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dis kaip yra garsūs L
deąląiir kas^juosvykins. ,Tb- 
kių ir panašių atsitikimų' buvo 
ir vėliau, juos taip, pat yra pa
darę ir rušai, ir dabartiniai Lie
tuvos grobikai lenkai ir nei.. 
skaudžiausia tai prisipažinti.. 
ir mūsų kovotojai, tik kiek 
■žmoniškiau gal.. ..

Žmones! Kurgi tie idealai 
kuriuos jūs skelbiates siekių t 
Jdgz idealų siekti žmonės, o ne 
‘ ‘ žmonės” tegali.

Dieve! Kaip išnaudojamas 
yra šioj žemėj visas prakilnu
mas, visąs gražumas, tik su ti
kslu patirnavimo savo asmeni- 
niėms geiduliams, savo sugedu
sios dvasios užgavinėdinimui.

Ir taip daug, daug bjauru
mo. .. galva sukasi net pama
nius apie tai.... žmonės °sie
kia” idealų, o nenori matyti 
kad netik nėra dar prisirengę 
siekti jų, bet neturi net papras.- 

(tos žmogiškos savo vertybės...
Ir daug idealų "panašiai sie

kiama, gaunama už tai žmonių 
amžina 'garbė, atminimas... 
už tai “kad visų save paauko- 
vo1 <jel idealo...”
1921 m. Vargo Poetą.

r

Per 52 savaiti gausi “Darbininkų” 
po 3 sykius į savaitę už $3.00 

metams.

sieke širdies

našai pranašauja naujų karų nuo 
1926 m. Ten pasakyta "buvo, kad 
jie pranašauja baisią gadyne. Ge* 
rąi atsimename kapo laikus. Kas 
dabar turi bedapbiąuti mėnesių 
mėnesius,- tai tas mielai prisime
na karo laikus, kada darbininkus 
gaudyte gaude ir geras algas mo
kėjo. Taigi kai ateis, karas, yel 
pagerės laikai. Ar-gi negalima 
taip sutvarkyti valstybėje daly
kus, kad nebūti! nei karo,, ne ne
darbo.

Bedarbis.

TABAKIAMS.

LDS. 5 mgąeslnU
miis įvyks 1 d; sausio, po JHKftl 
I Šį susirinkimą kviečlarrte visus ąfl 
kuoskaltllūglausla ateiti.1 -

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mSneslpI® -fą 

kimus įvyks nedėlioj, 1 
jaus po sumai šv. Petro parapijos 
talneje. Kviečiame visus nariu® 
tinai ateiti, nes yra svarbią, >0 
apsvarstyti.

‘ ‘ Darbininkas ’1 pigiau
sias, geriausias ir tinka
miausias laikraštis darbi
ninkams. Prie “Darbinin
ko” susispietę žymiausi A- 
merikos, Lietuvos ir viso 
pasaulio rašėjai.

Tai puikiausia ir naudin
giausia dovana Kalėdoms.

J eigų prenumerata dar 
nėra pasibąigus, tai prail
gink vienais ar daugiau me
tais laiko, kad nereiktu mo
kėti $1.50 brangiau.

Brooklyno ‘ ‘ Laisvė ’ ’ num. 
305 rašo:

“Kada ‘Iskra’ ir ‘Call’ at
sišaukė aukų, matome atsi
šaukimų ir Bostono ‘Darbi
ninke,’ 'leidžiamam kunigų. 
Bet ‘Darbininko’ atsišauki
mas vienas iš praktiškiausių, 
kurį turėtų pasekti ‘Iskra’ 
ir visi kiti darbininkiški lai
kraščiai. ‘Darbininkas’ kvie
čia visus savo skaitytojus 
pasidarbuoti taip, kad jo 
prenumerata pasidvigubin- 
tii, tai yra, kad kiekvienas 
skaitytojas gautų po vienų 
nauja skaitytojų. ‘Darbi
ninkas’ sako, kad jeigu jo 
skaitytojai ^suteiks tokių 
‘aukų,’ tai jis ne tik kad pui
kiai galės gyvuoti, bet ir 
prenumeratų ar pavienių 
numerių kaina numažins^

“Mūsų laikraščiai arba, 
jų leidėjai kaip tik pana
šiai turėtų elgtis: vieton at- 
sišaukti aukų, atsišauktų, 
kad skaitytojai ir- rėmėjai 
tuojaus pradėtų vajų už pa
didinimų prenumeratorių 
skaitliaus.

Visi ališkai su prenumera
tomis turi būti adresuojami 
šiaip:
^DAHBimNKAS^

866 Broadway, Boston 27, Mass.

Mažai tėra tabakių, turinčių 
mandagumo. Paprastai tabakiai 
yra storžieviai — nepaiso nei ne
rūkančių, nei moterų, nei vaikų, 
nei net kūdikių — tuko prie jų ir 
spjaudo. Rūko pas save, namie, 
rūko svetimoj stuboj, rūko vie
šose vietose. Jiems, matyt, nei j 
galvą neateina, kad jie daro di
delį priklastį nerūkantiems ir pa
piktinimą vaikams. Delko vaikai 
pradeda rūkyti? Juk ne . dėlto, 
kad smirdantis daiktas — taboka 
ir jos aitrūs dūmai kvepėtų. Bet 
del-to, kad jie mato tą darant di
delius — tėvus, dėdes, tėvų drau
gus, „net daktarus, net kunigus.'

Dargi iš Lietuvos atvykusieji 
svečiai delegatai besą tabakiai. 
Jei vyrai tuos pinigus, kuliuos 
prarūko, sunaudotų tautos reika
lams, tai būtų didesnė suma, ne
gu suaukuojamoji dabar suma. 
Iš to išeina,' kad Amerikos lietu
viai daugiau prarūko, negu suau- 
kuoja Lietuvos reikalams.

Jau jei tabakiai tokiais ištiki
mais vergais patapo ponios tabo
kos, tai tegu jie savo poniai ver
gauja slapta. Tegu niekas jų ne
mato rūkant. Tegu jie slapstosi su 
savo darbeliu taip, kaiu prasižen
giantieji prieš lytį. .

Valerija Varžinskaitė.

CHICAGO, ILK
LDS. 29 kuopos mėnesinis suirt 

kimus i vyks ketverge, 0 d. sausio; 
prastoj vietoj. Viši nariai p 
susirinkti ir naujų narių atsivesti 
sirašyti.

NAUJI LEIDINIAI.
Lietuvos Albumas.
Karolio Markso Teorijos Siste

ma. Parašo Louis B. Ėaudmas, 
Lį M. Vertė V. Tauras. LDLp. 
leidinys. Broldyuo * ‘ Laisvės ’ ’ 
spauda.

Meile — Visų Ligų Gydytoja. 
Jonu Moliero, komedija. Sulietu
vino Šarūnas’ Kaina 25c. Brook- 
lyno “Vienybes” leidinys.

Ant Gyvenimo Slenksčio, s A. 
čirikov. Sulietuvino J. 0. Širvy-

- ’ y j >■ : ''

SKAITYTOJU KAMPELIS.

GKRAND RAPIDS, MICH.
LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėly, 2 d .sausio, 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 1 d. sausio, tuo
jaus po pamaldų Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir liauju na
rių.

Valdyba.

DIPLOMATAI.
Gruodžio 9 dienos Brooklyno 

“Vienybėj” rašoma, kąd Airijai 
liuosybę gavus, Lietuva greičiau 
gulėtų tikėtis Anglijos pripažini
mo. JTąs pripažinimas girdi ne tik 
Vilniaus klausime turėtų Įtakos, 
“bet net ir dabar einančioje 
VVashingtono konferencijoje, ku
rią, — gaila pasakyti, — mūsų 
valdžia pramiegojo.” Lietuvos 
laimė, kad. Brooklyno yra budri 
“ Vienybe ”sant sargybos Lietuvos 
reikalų. Juk jos štabas ne pas
kutinę rolę lošė ekskursijoj pas 
Baelnnietovų.

Wash.ingtono konferencijos pro
gramai! išeina keturi dalykai: 
ginklavimosi aprubežiaviinus, Clū- 
nija, Sibiras ir Yap sala.

Jei Lietuvos valdžia būt nepra- 
mįe gojus Washingtūno konferen
cijos, kaip “yienybės” gudrūs 
diplomatai sako, ir Lietuva būtį? 
atsiuntus delegaciją į tų konferen
ciją, tai'aišku, kad tos delegaci
jos AVasliingtone būt paklausta: 

‘“O kur toji Lietuva yra? Čliirū- 
> joj, Sibire, Kamčatkoj, Sachali
no ar šalo Yap salos?”

Politikas.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

ubs. 87 kuopos susirinkimas įvyks
1 d. satisio, 1922 m. pobažnytinėj salėj, 
tuojaus po antrų šv. Mišių.* Kviečia
mi pribūti visi nariai ant susirinkimo, 
nes bus išduotas raportas iš buvusio
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Jį Persitikrink pats —• pinigus šiandien.

Išrašęs čekį arbą money orderį siųsk adresui 
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CHICAGO, ILK t
LDS. 57 kuopos mėnesinis Buslrfn« 

kimas įvyks nedėlioj, l.d. sausio, Nėįfe 
Pras. parapijos salėje, 1-mų vat'.ĮjKg- 
pietų. Visi nariai širdingai kviečiu 
mi atsilankyti ir nepaSiiršklto atstVČfH 
ti naujų narių. J

_______________ '■ SM

PHILADELPHIA, 
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis 8U®^ 

rinkimas i vyks nedėlioj, 1 d. 
tuojaus po sumos bažnytinėje 
Visi nariaijmalonėkite pribūti pa® 
tu laiku, ries turime daug svarbių : 
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų ūi 
rių. .

Kviečia Valdyti^
“ r, < ———————— **. .j

MONTREAL,*CANABfc'] 
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinklują#'? 

įvyks nedėlioj, 1 d. sausio, tnąį' 'jgg 
pamaldų, bažnytinėj svetainėj, - 73® 
Porthenois St. Todėl broliai' ir M|ĮW 
tės malonėkite visi atsilankyti pftškjj*'[ 
tu laiku, nes. turim aptarti netižWwd 
tus reikalus ir pradėti naujus; Napt^l 
leiskite nei vienas šio susirinĮirna?; 
Ateidami atsiveskite ir naujų nirfų^ 
kurie žiuri į ateitį ir myli darbinįnkite 
kas organizacijas. 'M'

Kvečia VoZtfgitak!

. „ ■■KIMI I ■■■•! ■■■» • į

EASTON, PA. . ;
LDS. 40-tos kuopos mėnesinis Siūd*.] 

rinkimas įvyks nedėlioj, 1 <T. sausfo,,-į 
tuojaus po sumos šv. Mykolo paraį0$» j 
svetainėj. Visi nariai malonėkit®? prb .! 
būti paskirtu laiku, nes turime- daug -j 
svarbių reikalų aptarti. AtstveskfljetW'.| 
naujų narių.

' Kviečia YaM»
. ’i

' .------’■ ' -A’

BRIGHTON>
LDS. 22 kp. mėnei į

įvyks pėtnyčioj, 6 d/Sku^, . ,«VVU -j 
vakare Lietuvių Svetainėje. KvfeČlų- | 
me visus narius ateiti. Taip-gi atalp į 
veskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyk®. j

NEW YORK, N. Y. J,H
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkiaaM-,; 

įvyks nedėlioj, 1 d. sausio, tuojau® JI 
po sumai, antrų valandų po pietą* balk j 
nytinėje svetainėje 556 Broome St, AliksĮ 
me susirinkime turėsime daug 
reikalų aptarti. , *

' Valdtiel

MONTELLO, MASS. -r į
LDS. 2 kp. mėnesinis susirlnkimiM,4 

įvyks utarninke. 3 d. sausio, paraplU- 
nėję salėje, 20 IVebster St. I šį SGUjI- 
rinkinių kviečiame visus norius B6* 
skaitlingiausia ateiti. ' .

Valdytai.1 ' s y

NAUJAS DARBAS

»

Lietuvos žmonėms pradedant Naujus Metus bus labiausią 
reikalingi pinigai.

W0K<W

NAUJI METAI

< > r,„
»

•< * . O

Amerikos lietuviai pasiskubinkite dabar save gūninėntf 
Lietuvoje pinigų pasiųsti, nes pinigų kursas dabar da »<k ; 
ra aukštas.

Lietuvių Prekybos Bendrove pinigų persiuntime paUr* I 
nauja teisingiausia ir greičiausia.

b

TAI NE BAISŪS, O GEBI * 
LAIKAI.

“DaTbiniuksh kaWniax&e> M*
-i *■

S 414 BR0ADWAY, 

ir-. ■ ■■
S
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MK&ačlžfo 25? d- Kalėdų vakare
Vaikelių draugijėle -buvo 

MKgįgįtS Vakarą su eglaitė ir jyaį- 
HEi programų, kurį išpildė tos pa- 

draugijos nariai—(rėš). Pro- 
■mnaM slieidėjd'iš prakalbų, dai- 
Keq; ir muzikos šmotelių. Kalbėjo 
■gerb, ,kun. UYbonavyčius, paaiš- 
■ffiidtaias eglaitės reikšmę; prily- 
M^J į^prie jaunimo,-kuris kaipo 

eglaitė visuomet yra žaŲas, 
|t|^ą|gus, d visokie žibučiai kurie 
SUpuošia eglaitę, tai jaunimo geri 
l^atbai, kuriais jaunimas privalo 
E^oštis.' Teip-gi gražiai apie, jau- 

pakalbėjo Šv. Jono Semina- 
Ri'įffjds auklėtiniai klerikai: S. Kuei- 
r Ii' sir P. Strakauskas. Pasibaigus 
’^programui, sudainuota Lietuvos 
tojhiinjias.

? Garbė tėvams už tok] graėų vai- 
atrklejimą. n

k Rep.

CAMBRIDGE, MASS.
Visi susirinkit.

V v SLRKA. 127 kp. susirinkimas į- 
nedėlioję, 1 d. sausio tuojaus 

po pamaldų, bažnytinėj svetainėj, 
i’* Meldžiame visų narių atsilankyti, 

nes turime daug svarbių dalykų 
Aptarti ir kurie naria'i esate pasi- 

Vv likę su mokestimi, ' pasistengkit 
f atsiteisti. 
D;

s* *

Kviečia Valdyba.
I

žai narių nuo L. Vyčių, 
‘gerbia ir brangina kitas, orga
nizacijas ir sykhi yra II Vy-. 
čių organizacijos .nariais'.. - ■ 

Mums katalikams turėtų bū
ti brangios visos katalikiškos 
organizacijos- ir jeigu jau nera
ginti, tai bent nė nesmerkti ir 
nemažinti jų vertę.

r. Šiaip jau kalbėjo gerai, pri- 
•vesdamaš pavyzdžiais reikalin
gumą jaunimui prigulėti prie 
L. Vyčių. '

Trečias iš eilės kalbėjo kle- 
rikas Steponas, Kneižys apie i- 
dėalą.

Dar kalbėjo K. Jonaitis, L. 
Vyčių N. ’A. apskričio organi
zatorius ir klierikas Pranas V. 
Strakauskas.

Prakalbos nusisekė gerai. 
Prisiyąšė keletas naujų narių. 
'Publikos buvo nemažai .

Apart kalbų dainavo duetą 
p-lės $t. Motiejūnaitė ir A. Na- 
rinkaitė, akompanuojant p. M. 
Karbauskui. Jos buvo iššauk
tos atkartoti. . ~

• Vedėju buvo V. Savickas.
Vytė.

.....■j»W.
* ■ 4- • * , j ■

kurie iho naudingumą ofiso remė-
foo Avirn_ J .J  . , ■ <—*-4 įjdms. . ■. •'

1 i&AVO KALĖmią
Leipzig. ’-J Buvusis poli-, 

ei jos viršininkas >. Berlilin 
von Jagow nuteistas pen
kiems metams kalėjimo. Jis 
įtartas veikime su maištu * * ’ 
kovo m. 1920 m. kada Eber- 
to valdžia laikinai, buvo nu
versta.

1 f
. Ūc

i

E

VAIDINTOJŲ DOMEI.
L. Vyčių 1 7ir LDS. 1 kuopą 

vaidintojų praktikos veikalo 
“Graži Magelionė” bus gruo
džio 29 d. savuose kambariuo
se. Visi vaidintojai turi bū
ti. •

JUDOMIPAVEIKSEAI!
'. BtTS RODOMI

GRUODŽIO 31 D., 1921
SUBATOJ,

LIETUVIŲ SALĖJE,
-26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pradžia 7:30_ vai. vakarė. >
Kas norite akyvų vaizdelių iš 

Lietuyos pamatyti ir ' pasigerėti 
jais. Ir kas mėgstate saldžiai pa
sijuokti, tai atsilankykiae ant šio 
vakaro, o būsite visi patenkinti. 
Charlie Chaplin prijuokins visus 
pakankamai.

. ĮŽANGA VISAI MAŽA.
Kviečia širdingai —

Rengėjai.
»

ŽINIOS.
Valdyba.

f
 DARBININKŲ SUSIRINKI- 
1 JKAS.

J 43rruodlžio 27 d. LDS. name 
įvyko'L.D.S. 1 kuopos priešme- 
tįnis susirinkimas.

. Dalyvavo skaitlingas būrelis 
narių darbininkų.

■ į. Pirm pradesiant susirinkimą 
padaryta. pasikalbėjimas klau
sime, ar galima eiti vienybėn 
su idėjos priešais Lietuvos rei- 

P’ 'ialuose % 
kv Kilo gan smarkios diskusijos 

susirinkimas tą klausimą iš- 
iiJ:risrti paliko Katalikų Vienybės 
» Susirinkime, kuris kaip mano- 

ina įvyks sausio 2 d. 1922.
• K Po to atidaryta susirinkimas 

$r rimtai svarstyta kuopos rei- 
įbSkalai. Spaudos platinimo komi

sija išdavė raportą. Pasirodė, 
; - kad ne visi, kurie apsiėmė dar- 
fį bųojasi. Visgi spaudos plati- 
inimas eina pirmyn.
X Teatrališka komisija prane- 

’ tšę, kad po Naujų Metų rengia- 
ma du vakaru: sausio 22, 1922 

. ir apsvarsčius keletą kitų klau- 
Šimų eita prie rinkimo naujos 
valdybos.

r * * Pirmininku tas pats Petras 
-Milius, vice-pirm. Alena Ko- 
hanskiutė, užrašu rašt. K. Rus- 

. teika, finansų rašt. J. Meškaus- 
. kas, iždininkė V. Varžinskaitė, 

Uždo globėjai J. Glineckis ir P.
L Rūta.
-; Teatrališka komisija: Alena 
ū Kohanskiutė, V. Medonis ir V.

«Valatka.
■ ■ Kitų komisijų rinkimas pa-

įĄ likta kitam susirinkimui. Su- 
į;.. sirinkimas buvo' gyvas ir tvar- 
,‘kus.
t.3

f

* Narys.

SAULĖTEKIS—GAIS
RAS.

Jacksonville, III. — Kaž 
kas nepaprastai skaiętu sau
lėtekį palaikė už gaisrą 
pašaukė gaisrininkus.

PIETAVO PAS' 
PREZIDENTĄ.

11'

Wa,shington. — William 
Randolph Hearst, savinin
kas daugelio laikraščių pie
tavo pas" prezidentą gruo
džio 27 d.

PAGELBA BIEDNIEMS.

I

St. Louis, Mo.'— Vietos 
daktarą Sąjunga paskelbė, 
jog biednų* tėvu - vaikams 
daktariškas patarnavimas 
bus teikiamas dykai.

PRAŽYS JAPONUS 
IŠSIKRAUSTYTI.

t -----

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hughes rengia 
reikalavimą nusiginklavimo 
konferencijai, kad Japonija 
atšauktu savo jėgas iš Sibi
ro miestu. Dabar Japonija 
turi kariuomenės Vladivos
toke, Nikoleuvske ir kituo
se.

JAUNIMO PRAKALBOS.
Gruodžio 26 d. š. m. Kalėdą 

• ‘antroje dienoje buvo L. Vyčių 
į.‘.tX7 kuopos prakalbos. Jauni- 
' Inas pasinaudojo, moksleivių 
' vakacijoms ir sukvietė net 5 

į kalbėtojus.
py Pirmiausia kalbėjo gerb. 
k . kun. J. Čaplikas Providenso 
Į ' lietuvių klebonas apie meilę 
į .(• Bažnyčios ir Tėvynės. Kalba 
f . buvo tru-mpa, bet gyva ir nau- 
E- dingą’.
F ';... Antras iš eilės kalbėjo kleri- 
E;’ kas Pranas Juras L. Vyčių Cen- 
I tyo pirmininkas. Kalbėjo ga- 
|E na ilgai ir karštai apie L. Vv- 
k ' Čhj tikslą ir veikimą^ĮL 'V.. Kaž kodėl gerb. P. Juras vi
ii. sas kitas organizacijas pastato 
E Ųieko nereiškenčiomis prješ Ii. 
KySfycių organizaciją.
Eį;?. šiaip išsireiškė: “sudė- 
K kiine ant svarstyklių visas ki- 
V- tas .organizacijas, ant vienos, o 
g L. Vyčių ant jcitos, tai ji viena 
į- atsvers visas. Jog toks išsi- 
S reiškimas gąli atstumti nema-

[V

i
Su*

KRASOS TAUPYMO 
ŽINUTĖS.

3-TAS METINIS BALIUS
CAMBRIDGE ’IAUS 

Lietuvos Dukterį] ir Sūnų Dr-stės
ĮVYKS PANEDĖLYJE,

SAUSIO-JAN. 2 D., 1922
NAUJŲ METŲ DIENOJ.

Pradžia 2 vai. po pietų.

. CYPRUS SALĖJE,
40 Prospect St., Cambridge, Mass.

Balius bus labai gražus, svetai
ne viena iš geriausių; muzikantai 
taipgi pagarsėję ir grajins nau
jausius ir lietuviškus šokius. To
dėl . gerbiamoji publika malonėk 
atsilankyt ir gražiai ' pasilinks
mint.

- ĮŽANGA PIGI.
Kviečia Komitetas.

VYČIU ŠEIMYNIŠKAS 
MASKARADĮI BALIUS!

LIET. VYČIŲ 17-TA KUOPA
, —— Rengia------
Didelį šeimynišką Maskaradų * 

Balių
NAUJŲ METŲ LAUKTUVIŲ 

VAKARE, 

GRUODŽIO 31 H„ 1921 
7:30 vai. Vakare.

Balius nėra viešas, bet tik dėl 
narių ir jų draugų. Tai-gi kas 
dar nori tikietų, lai kreipiasi pas 
komisijos narius: A. Jarušiutę, J. 
Komieiutę. K. Kiškį ir P. Rūrą. .

Balius bus
PARAPIJOS SALĖJE, 

472 7-th St., So. Boston, Mass. -
KOMISIJA.

PAIEŠKAU DIDELĖS VIETOS.
VARGONINKAS suprantantis 

gerai muziką ir kitas vargoninko 
pareigas. Reikale kreipkitės į 
“Darbininkas, 366 Broadway, 
So. .Boston, Mass.------ ------S. A.

Gruodžio 1 d. pilni Suv. 
Valstijų k rasos, taupymo i- 
dėjimai buvo $įJ8,000,000. 
Lapkričio menesį buyo su
mažėjimas iš $1,400,000.

Randasi mažas bet tvirtas 
įdėj imu augimas mažuose 
paštuose per visą šalį. DaU- 
giiiusia didesniuose Įmestuo
se ir išdirbystės centruose 
išėmimą; viršija įdėjimus.’

Per .Lapkričio mėnesį, O- 
mahoje, Nebraskoje, buvo 
vienintelis ofisas, kuris tu
rėjo pelną iš dauginus $20,-
000, tai buvo $29,483. *_

Augusta, Georgia, kad 
nors dar nepasiekė $.100,000 
kliasą, bet j ai priguli garbė,, 
nes įdėjimai augo 50 nuoš. 
per mėnesį. Garbe to augi
mo priguli pašto viršininkui, 

. kuris išdėstė krasos taupy-

,. .• i . y i -1 1. '■ - t .

j’' Reikalavimų kataor 2c« ui io* 
djui'jdekvleną'sykl.

Reikalavimai TeL So. Boaton 2488

1B.J. C. LANDŽIUS
LiiTuvifl ; 

Gydytojas ir Chiriibgab
Gydo ažtriaa ir chroniškas Ilgai $ . 

Trų, moterų |r vaikų. Egaami- 
mja kraiją, spjaudalus, Slapu-! 
ą tt tt. savo laboratorijoj, Ilu- < 

teikia patarimus laiSkals kitur gy- į > 
menantiems. Adresas : J Į

506 Broadway, . ’į
South Boston, Mass. į Į 
Kampas G St. ir Broadvray

VALANDOS: 9—1.1, 2—^1, 7—9

-I *

J '

b

MIKAS PETRAUSKAS-
. ■ > ’ *■» . f ,

. » Tenoras ir Kompozitorius

-SU S^DRĄUGAIS ARTISTAIS •

ANTANU IR ONA POCIAIS IŠ CHICAGO, ILL.
It vietiniais — ~ 4

MARE JABLONSKAITE, JUOZU NAVADAUSKU ir 
. JONU DIRVELIŲ

DUODA KONCERTĄ
Sausio Jan. 1 d., 1^22

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver Streets, South Boston, Mass.

8 vai. vakare.
r

TIKIETAI: 50 centų, 75 centai ir 1 doleris.
Maloniai kviečia — RENGĖJŲ KOMITETAS.

t

i

Geroje vietoje. Biznis iš
dirbtas. Du (2) arkjiai ir 
trokas. Priežastis pardavi
mo, e nesutikimas tarp part
nerių. ' —V

Dėl platesnių informaci
jų kreipkitės šiuo adre
su:

K. VALACKAS, 
244 Lakeview Avė., i,owell, Mass.

Ipj
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TJoFameri kosi
LINIJA 9Broad.vay, Nev’\ork.NX 
£&iLIETUVA

PER HAMBURGĄ,PIL1/&&J 
/' ARBA LiEPO JŲ

./.VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIŲ. |

*iįz»/jjietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia s 
f/ ’ Lenkų juostą (karidorą) 

§^?įj*|ViSA Trečia Kt.esa Padalinta Į Kambarius 
ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių lovų 

ESTOINIA išplauks ....
LITUANIA išplauks ....

- . TREČIOS KLESOS

Lenki] juostą (karidorą)

........Sauiso 11. 1922 
........Vasario 1. 1922
KAINOS:

Hamburgu $103.50. Pilliavų $1.00.50, Liepoją $110.
Dėl laivakorčių ir £inlų kreipkitės^prie savo agento

MOTINU
«•

E c; K o i; 7 J D 'H

‘‘Cit novcrki. rujuo 
mažulėli—:j.eraudok, 
aJ tau duosiu BAMBIMO 
čiučia-liulk :>

Greičiau bėgti j .aptieką ir 
nupirki 35c. be ubą

■BAMBINO
Vaizbaženklis užref. S. v. Tai. O aso

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. <;<Kadikiai mėgsta jį! Jie įnašo danginus

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. R1CHTER & CO.,’ Eorough of BrooHyn, New York.
I
•---------------------------------------- --------- —--------- , -Jį.------------------------------------------------------------------------ ----------------- --- ---------- -----
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Pranešim iHS

h

Didžiausi, Greičiausi Pasauly LaiVai, 
šaunus Apsė.jiinas Su Keleiviais.

Teu Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar Netoli Jo.

Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 
Visas Baltijos Valstijas per 

Hamburg’ą.
SAKONIA ...... Sausio 21
Gabia $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.
Per Oherbourg, Southampton, 

Liverpool'ir Glasgow:
CAMERONIA ................... .'Gruodžio
CARMANIA ......................Gruodžio
ALBANLV ............................. Sausio
ALGERIA ............................... Sausio

Per Anglijąar Hamburgą į
Į Danzlg’ų ir Hamburg’ų — $106.50, 

į Liepoją —- $110.00. Taksų — $5.00.

GROCERNĖ.
ANTPAR0AV1MO

Biznis^ gerai išdirbtas ir pato
gioje lietuviais apgyventoje vieto
je: Priežastis, savininkas išva
duoja, Lietuvon. Ateikite ant se
kančio antrašo:

Antanas E. Ješeliunas,
299 D Str., So. Boston,' Mass.

tojui f!

ONE
JTAS 
WAY 
7 v. vak. B

IB. PAUL J. JAKMAUŪ1 
| (Jakimavičius) I
f} 609 KAST BR0ADWAY 1 
| TĖLEPHONE 502.

■*V1

VYRAM IR MOTERIM!
O kaip mylite npturėt 100 laiškų sy

kiu j 25c. in dienų? Mes prisiusime 
•ziekvienam paaiškinimų, 2 formulas ir 
pienų už 25c. . Pinigus galit siųst paš- 
‘o ženkleliais.

. J. PETERSON,
Gardner, Mass.Bok 14S,

Pajieskojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” Skaityto
jams J syki į metus už dyką, už 
3 Bykius $1.00. Prieteliama ož 8 
sykius $1.50. '

Esu- kareivis Lietuvos armijos 
kadangi apsistojo ginklu barškė
simas ir mums liko liuoso laiko 
aigi norėčiau susirašyti su lietu- 
.aitėmis gyvenčiomis Amerikoje. 
Tai-gi rašykite gerbiamos lietu- 
uiitės. Atsiųskite gerą laikraš
čių.

Adresas i. Liet. Ivunig.
Vytenio .Įnilkas, 2-ros kulkosvai 
Ižių kuopos, Bratėnui Liudvikui, 
LITHUANIA.

Paieškoti Juozapo Ivaškevičiaus. 
Kauno rėd.. šauli.j apsk., Laukių para 
pijos, Veslaukūs. Pirmiau gyveni 
lošteli. Mass., gi dabar nežinau.- Nuo 
eilini jis man yra skolingas $55.00. .Te 

'.uis žinotų apie jį ar .jis pats meldžii 
.tsišaukli. Man kaipo hiednani žino
mi pinigai yra labai reikalingi. Tai-gi 
įrašau rašyti šiuo adresu:

Pranciškus Daukšas, Kauno rėd. 
Šiaulių apsk.. Triškiu miestelio, LITU 
VANIA.

Šiuomi pranešu savo draugams ir kostumeriams jog aš 
papirkau pirmutinę ir seniausią duonkepyklą (pekarnę), 
South Bostone, po numeriu 75 Silver Street. kuri seninus 
priklausė.J. Plevokui o vėliaus Zulonui id Mulevičiui, o 
dabar aš naujai ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos rūšies 
juodą, baltą ir latvišką duoną, taip-gi visokius keikus, do- 
nacus, pajus ir piragaičius. Žodžiu .sakant darysime viso-' 
kius kepimus kokie tik žmonėms bus skanesnis maistas.

Meldžiu visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir para
gauti naują duoną‘ir saldainiu.

Su pagarba,

PETRAS YANKUNEVIČIUS
75 SILVER STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. South Boston.

Aš Kazimieras šatlnskas paieškai! 
mvo švo’mrlb Petro Vaičiulio, kuris pa 
■in’a iš Suvalkų rėd.. Simno parapijos 
klksnonių kaimo. 13 metų kaip Ame 
•ikoje. Esu vedęs jo seserį Marijonų 
Turiu laitai svarini reikalų prie jo. Tai 
;i, jis pais ar kas kitas prašau alsi 
'mukti šiuo adresu:

K. ŠATINSKAS.
1291 Main St. N. \V., t’Ieveland. Ohio

saldžiausios širdies v. jbzau> 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS.

•?rRM. — Antanas Kmltaa,
284 Flfth SL, Boston 27. Man 

VICE-PIRM. — Juozas Andrillunas, 
273 Fourth S t.. So. Boston, Mass 

PROT. RAST. — Vincas ValkSnorlus
178 Bolton St, Boston 27, Masa 

KTN. RAST. — Pranas Sinkevičius,
132 Bowen St., Boston 27, Mai» 

KASIERIUS — Jurgio Kanevičius.
174 Bolton S t, Boston 27, Mass 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius 
_ 405 E. 7-tli St., Boston 127, Masa

Susirinkimai laikomi kas pirmų ne 
dčldienį kiekvieno mėnesio 2-rą vai. p< 
pietų šv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street. Soutli Boston, Mass.

Esu pasekmingai išgydęs naujausias

Skausmus ir gdimus nutildė7

PAIN-EXPELLER
t

I

Vaiibaianklli uireg. S. V. Pat. OfiM.

& 

DRAUGAS REIKALU^

f

ir clirotiiškiis'ligns, kaip tai:
Netyrą kraują 
Odos ligas 
Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas

. Reumatizmą 
Nervų silpnumą 
Skilvio nemalnną 
Inkstų ligas 
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.

I

X—RAY VART0JU1EIGU TIK REIKALINGA. 
Gydant visokias ligas-: smarkias Ir chroniškas. tai yra faktas knd aš per 
visų savo gyvenlihą studijuoju šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais instrumentais Ir prietaisam elektros Ir tt. Joki 
ekspėnšnl- nčrn perdideli kad tik pagelbėjus mano ligonius. KogrolČInu- 
Bla ateik ir persitikrink nr tavo liga yru bevilti nr galimu išgydyt. Ne
žiūrint kokia Ilgu-butui tad mokslas h* gabumas tave vėl "sveiku, stipriu 
Ir linksmu padarys. — PATARIMAI DYKAI.

Dm MAD ANFV220 TREMONT ST., 
Ur.HvRvnEr boston, mass

I
Tel. So. Boston 270 

DR. JOHN MacDONNELL, M. J) 
Galima sueikalbSti ir lietuviikai.

Oitibo Valandos : 
Rytais Ik 9 vai.

Po pietą 1 ĮM B vaL 
Vakarais nuo 6 Iki 9 

536 Broadway, S. Boston

iffi®®©©©©®©©©©©©©©©©©®©®®®  ̂i

F.J.KALINAUSKASH 
i ADVOKATAS B 

3 414 Broadway, į?
į S. BOSTON 27 MASS. > 
3 Tel. S. B. 0441.
į Antro8 lubo3—Viršuj L. P. B-vįs Į • 
| GYVENIMO VIETA: >
g 135 Rowe St., Auburndale, Mass. 5 j 
g Tel. W. Newton 1016—R. (j !^©®s©®®@s©@s©©©®©©©@©©ffies$ 
į^@®S®©©©©©@©€^®©®©©©®©©©&® 

į DR. A. J. GORMAN i:
(GUMAUSKAS)

DANTISTAIS

| 705 Main St., Montello, Mass.
| (Kampas Broad St.)
’ Tel. Broekton 5112-W.
’©®®©®@©©©S©©©©©©©©©©®®®®©
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SF. KAZIMIERO JT. K. DRAUGUOtų.
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS. 4

PIRM. -*■ Jonai Pranaiti*,
524 E. oth St, So. Boston, Mara 

VICE-PIRM. J .Andrultuhas,
273 — 4-th S t., So. Boston, Mass. 

i’ROT. RAST. — V. J. Jakštas,
'147 H St., Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška,
Merycllft Academy
Arllnghton Helgths, Masu, 

12D. — Leonas Sva^dts*
111 Bowen St., So. Boston, Maw 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubi n skus,
& Jay St., So. Boaton, HnM. Ir 

. Antanas KmKas,
284 5tb St, So. Boston, Mat* 

MARŠALKA — Povilas Laučka.
ttl Story St, So. Boston, Mpjss 

Draugijos antrašas reikale:
806 Broudivny, So. Boaton, Mma 

DmugystSa anMHąklinnl laikomi tat, 
antrų nedčldlėffl įnešto 1-ą vai. p- 
Motu Bntaivtlmą asMj' ant 5 jt, So 
POttUĄ km.

Gtdo Visokias Ligas 
Pbibkibia Aklius. 

Valandos: 1—3 to t—8 P. H.
17 Milibury Street, 

WORCESTER, MASS-

Tek So. Boston 823 
ioruvYH Dantistam 

DB. M. V. CASPBB 
(K&sparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bboadvtay, So. Boston, MAsb 

Ofiso Valandos: 
MITO 10 Iki 12:30 ryįe ir

* 1:80-0 ir 6:30—9 P. H.
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedaliomis.

Bell Phonš: Poplar 7545 
ADOLPH F. STANKUS , A

TIKRAS LIETUVIS
GRABORIUS

1023 Mt. Vernon St.
; PHILADELPIIIA, PA.

t

-9. L. K. XBISTUOIO DR-JOS V AL 
OYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS 
PIRM. — Motiejui Verseckui, 

41 Gatės St, So. Boston, Mum. 
VIOE-PIRM. — Juozas Blžokas, 

807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Ant Moclejunas, 

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

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

807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis, 

159 Bowen S t, So. Boston,’ Mass. 
Posmertinčs moka $200.00. Pašeipa 

nuo dienos susirgimo Iki pasveikimo.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmų nedSi- 
dlenj kiekvieno, mėnesio po No. 094 
VVashlngton St, Boston, Mass. 0-tę-v. _ 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na- 
■tu su savim ateiveskit prie musų dr- 
los prirašyti.

JONO BV. B L. PAS ALPINAS 
DRSTSS VALDYBOS ADRESAI.

PIRKI, j— M. Sloba,
589 E. 7-th St, So. Boaton, Man. . 

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

PROT. RAST. — K Luints,
47 Vale St, So Boston, Kim 

RIN. RAST. — M. SeiKvs,
127 Granite St., So. Boston, Masx 

KASIERIUS A. Naudiianne.
16 VlnfleM St, So. Boston. Msm. 

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

nedčldleni kiekvieno menesio, 2-npvaL 
po pietų’sv. Petro parapijos salSJ 402 
E. Seventh St, South Boston, Mass,
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