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vienas su miltais, ki

PRITARĖ RATIFI 

KAVIMUI.

) ratifikuota
r

Įir turėtų inei- 
•iau sutarties.

Vašingtonas, 1. 6 d. (Elta) 
Pagarsėjęs lenkti generolas Že
ligovskis ligos pretekstu dar 
gyvena Vilniuje, Meysztowicz 
gi savo veikime tiktai pildo 
Varšuvos įsakymus.

triumfuoja. Šiandie katali
kiškam universitetui paklo
jo $4.000. Bus renkama au
kų tam reikalui ir toliau. ".

Kun. Pranas Garmus

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA.

PREZIDENTUI NURO 
DĖ LENKŲ ŠUNY

BĖS.

ATLYGINIMAS NELAI 
MĖSE.

New York
valstija turi 13 pamišėlių 
prieglaudų. Pereitais 1921 
metais pacientų jose buvo 
39.736. Tai buvo ant 1.445• 
asmeftų daugiau, negu užpe- 
reitais metais. Prieglaudos 
yra perpildytos ir 6.642 pa
cientų yra perdaug tose į- 
staigose.

Pasirodė, kad bepročių 
skaičių padidino ex-karei- 
viai. Jų nervai buvo suga
dinti karo, lauke, o sugrįžę 
atsidūrė nedarban ir tas juos 
pribaigė.

YPATINGA KALĖDŲ 
DOVANA.

VALIO AMSTERDA- 
MIEČIAI.

(Telegrama)

Arnsterdam, sausio 8. — 
Šios kolonijos lietuviai

PADAUGĖJO BE PRO 
uių:

PAAIŠKINIMAS APIE 
ŠMUGELĮ.

Kaunas, (Elta.) Dėl Žvalgy
bos Jonišky sulaikytų vagonų 
opozicijos spauda paleido viso
kių neteisingų gandų būtent, 
kad vagonuose rasta šmulgelis 

[t. y. uždraustos išvežti arba 
'muitu neapmokėtos prekės. E- 
same įgalioti pranešti, kad du 
vagonu 
tas su cukrum, buvo siunčiami, 
kaip seniai jau Vyriausybės 
pažadėta auka rusų badaujan
tiems. Išvežant javus ar mil
tus, reikalinga turėti Finansų 
Ministerijos leidimas ir apmo
kėti tokis leidimas ir apmokėti 
muitas. Šiamę atsitikime tokis 
leidimas miltus išvežti buvo 
duotas, o nuo muito, kaip auka 
badaujantiems, Finansų Minis
terijos paliuosuota. Nuo cu
kraus. ir kitų vagonuose veža
mi) daiktų imanas tik įveža-

VILNAUS SEIMO RINKI
MUOSE DALYVAUJA VIE- 
• NI LENKAI.
Vašingtonas 1. 6d. (Eltą) 

Lietuviai, Žydai, Gudai, Rusai 
:r Vokiečiai atsisakė, dalyvauti 
Vilniaus Seimo rinkimuose. Žy
dų socialistų sąjungą “Bun
das” taip pąt boikotuoja rinki
mus. Lenkų kombinacijai su 
gudų avantiurininku Aleksiu
ku nesiseka. Lenkai izoliuoti 
veža iš Lenkijos Vilniun rinki
kus kuriuos patalpinti rupipa- 
si tam tikras Lenkų komitetas. 
Pilsudskis pats žada važiuoti 
Vilniaus Seimo rinkimuose bal
suoti.

džiami* musij įstatymais be 
muito. Tuo budu visos paska
los apie atrastą vagonuose 
šmugelį bei kontTabandą iš pa
mato yra neteisingos.

Neto York. — Didžioji A- 
merikos plieno korporacija 
samdo 250.000 darbininkų. 
Iš jų 107.439 darbininkai tu
ri tos korporacijos šėrų.

Dublin. —* Visose bažny
čiose buvo padėkonės pamal
dos, kad tapo ratifikuota 
(patvirtinta) sutartis tarp 
Airijos ir Anglijos.

mii stoja di- 
^ieijon. Kuo- 
Soalsavimų pa- 
ą Valera šitaip

Carines, Francija. — Aug- 
ščiausioji Alijantų Taryba 
pasaulinį ekonominį suva
žiavimą nutarė šaukti Geno- 
oj. Italijoj, kovo mėnesį. 
T ta suvažiavima nutarta

i Dublin 
’val. vak.

Grand Rapids, Mich. — 
Protestantų bažnyčioj išti
ko nelaimė. Aątuoni seniū
nai radę komunijęs kieli- 
kuose skystimo manė, kad 
tai sakramentalis vynas ir 
gėrė. O ten buvo .vamišius. 
Seniūnai užsinuodijo ir jų 
gyvastis pavojuje, >

Vašington, 1-5 d. (Elta) Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeris, Valstybės kontrolie
rius, Finansų, Prekybos ir pra
monės Ministerijos Finansų 
Departamento Direktorius ir 
Kredito įstaigų ir koperatyvų 
Inspektorius, vaduodamiesi ne
paprastos Valstybės Iždo pas
kolos krašto gynimo reikalams 
§ 3 (Vyr. Žin. Nr. 50 eilin. Nr. 
490) Valstybės Iždo paskolos 
lakštų (serijų) § 4 (Vyi. žin. 
Nr. 46 eilinis Nr. 459,) Lietu
vos gynimo paskolos įstatymo 
§ 5 (Vyr. Žin. Nr. 70 eilinis Nr. 
626). ir įstatymo apie Lietuvos 
Valstybės paskolą nuo Ameri
koje gyvenančių Lietuvos pi
liečių pakeitimo § 5 (Vyr. Žin- 
Nr. 70 eilinis Nr. 627,) 1921 m. 
rugsėjo mėnesio 24 dieną nus
tatė Lietuvos Valstybės pro
centiniams porteriams įkaitu 
priimti šį kursą:

1. Pirmosios vidaus paskolos 
bonai priimti visose Valstybes 
Iždines įkaitu jų nominaline 
kaina,

2. Valstybės Iždo paskalos 
lakštai — 95 nuoš. jų nominali
nės kainos,

3. Nepaprastos Valstybės Iž
do paskolos krašto gynimo rei
kalams kvitai — 85 nuoš. jų 
nominalinės kainos,

4. Lietuvos Laisvės ir Lietu
vos gynimo Amerikoje reali
zuotų paskolų bonai priimami 
įkaitu Finansų, ’ Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos nusta
tytu dolierio kursu.

PennsVlvanijos valstijoj 
darbuose užmušimų buvo 
16.166, didesnių sužeidimų 
buvo 410.193, mažesnių su
žeidimų 709.701. , Pagal 
kompensacijos įstatymą nu
kentėjusieji atlyginimo ga
vo $32.183.790. '

Cleveland, -Ohio. — 350 
namų savininkų savo ran- 
dąun inkams suteikė Kalėdų 
dovaną, numušdami randas 
nuo 10 iki 15 nuoš.

kviesti Rusiją ir Vokietiją. ■ 
Bus atstovaujamos 20 sul 
viršum valstybės.

Italijos premieras Bono- | 
mi per Rusijos delegaciją l 
Ryme pakvietė į tą suvažia
vimą Leniną, atstovauti Bu- I 
siją-

Nuo šitos konferencijos 1 
prasidės nauja gadynė Eu
ropoj. Kaip Washingtone | 
kad sekr. Hughes pačioj 
pradžioj nusiginklavimo.^ 
konferencijoj perskaitė aiš
kų pasiūlymą, tai ir būsian- 
čioj ekonominėj konferenci- 1 
joj tas pat bus padaryta.

Į tą konferenciją atstovai 
suvažiuos 1.000 su viršuj

W ashington, — Agrikul
tūros departmentas skelbia, 
kad žiemkenčių kviečių ap
sėtą ant pusės milijono akrų 
mažiau, negu užpereitais 
metais.

riko: •
“Aš pareiškiu savo griež

tą protestą. Aš neprisidėsiu 
prie pavedimo šios garbin
gos tautos po Anglijos val
džia. Šis pasielgimas yra di
džiausia Airijos išdavystė, 
kokia tik buvo papildyta.”'

Michal Collins, vyriausv- 
sis Airijos armijos vadas ir 
respublikonų lyderis, su ne
apsakomu karštumu parla
mente stojo už ratifikavimą. 
Už ratifikavimą stojo ir 
Arthur Griffth, organizato
rius 'Sinn Feinerių. Jis da
bar yra užsienio reikalų mi- 
nisteris. Po balsavimo Coll
ins pareiškė, kad jis rokuo- 
ja gerais žmonėmis ir tuos, 
kurie balsavo už sutartį li
tuos, kurie balsavo prieš ją.

Kadangi įvyko didelis su
siskaldymas ir aštrūs nusi
statymai, tai armijos vy
ri ausy si s vadas ir Apsaugos 
ministeris pasižadėjo iš visų 
išgalių daboti tvarką. • Yra 
baimės, kad Į tą politinį sū
kurį gali būt įvelta armija 
ir ten gali įvykti skilimas.

Washington Post, gruo
džio 28, 1921, laidoje turėjo 
žinią antgalviu Urge Ilard- 
ing to End Assistance to Po- 

land. Lithuanians Charge 
That Many Outrages are 
Committed i n Vilna. To
liau rašoma:

Vakar atsišaukta į prez. 
Hardingąį 
torių Hughes ir į kongreso 
narius, kad valdžia pavar
totų savo humanitarinę inta
ką į lenkų valdžią tikslu kad 
“priversti ją liautis baise
nybes daryti Vilniaus žemė
je ir pažaboti Lenkijos im
perialistus ir įkalbėti jai iš
traukti savo kariuomenę iš 
Vilniaus miesto ir aplinki
nės lietuvių teritorijos.”

Tuos atsišaukimus padarė 
įvairios Amerikos lietuvių 
organizacijos ir šios šalies 
valdžios prašoma sulaikyti 
“lenkų baisenybes ' Lietu
voj.”

Prašymuose inteiktuose 
prezidentui ir kitiems val
džios perdėtiniams nurodo
ma, kad lenkų gen. Zeligos- 
ki įsibriovė ir pagrobė Vil
nių, Lietuvos sostinę ir ap
linkinę teritoriją, laužyda
mas lenkų-lietuvių sutartį, 
ir dar tebelaiko tą vietą, ne
paisydamas atkartotinų 
Tautų Lygos Tarybos nuta
rimų ir Lygos pareiškimo, 
kad Vilnius yra lietuvių že
mėje.

Atsišaukimas baigiasi nu
rodymų, kad Suvienytoms 
Valstijoms būtų išrokavi- 
mas neduoti daugiau Lenki
jai jokios paramos “ar tai 
paskola, ar kreditu ar reik- 
menomis, iki Lenkijos val
džia liausis daryti nurody
tas piktadarybes ir duos in- 
tikinančias garantijas savo 
noro ir gabumo užlaikyti, 
taikius santikius su Lietu
va.”

&4 ŪKS PAŠA ULINE 
KONFERENCIJĄ.

Carines, Francija. — Aug- 
ščiausioji Alijantų Taryba 
savo posėdyje vienu balsu 
nutarė šaukti pasaulinį eko
nominį kongresą, kurin pa
kviesti Rusiją ir Vokietiją. 
Anglija atsisakė daryti su 
Francija formalę apsigyni
mo sutartį. Francija suti
ko ant mažesnės kontribuci
jos iš Vokietijos. w

SIŪLO TARPININ- 
KYSBĘ.

Haverhill, Mass. — Mies
to Taryba įsikišo į čeverykų 
dirbėjų" streiką, kurs prieš 
savaitę prasidėjo. Taryba 
pataria atiduoti klausimą 
trečiųjų teismui.

sutartis, tapbx r 
(patvirtinta) įi 
ti galėn. Tec

LENKŲ AGITATORIAI 3PE- 
CIJALISTAI VILNIUJE
Vašingtonas 1. 6 d. (Elta) 

Vilnijon 'privestą ypatingai iš 
Silezijos daug* lenkų agitato
rių Seimo rinkimams besiarti
nant.

Valeros vedi 
džiausion opc 
met pasirodė 
sėkmės, tai D 
prabilo:»

“Aš noriu, 
pareiškimas pasklistą po vi
są mūsų šalį ir po visą pa
saulį. Airių tauta galėjo į- 
steigti respubliką. Airių res
publika gali būti panaikinta 
tiktai pačios airių tautos. 
Iki airių tauta tą' padarys, 
tai ši respublika teisėtai tę
sis ir šis aparatas, parla
mentas, liekasi Augščiau- 
siuoju valdišku Airijos au
toritetu iki aini} tauta jį at
šauks.”

Po to jis pakvietė susirin
ki man visus atstovus, kurie 
balsavo prieš sutartį.
- Po balsavimų Mary Mc- 
Svviney, sesuo miesto Cork 
majoro, kurs Londono kalė
jime badaudamas mirė, su-

Wasdington. — Cenzo biu
ras skelbia, jog mirimai nuo 
džiovos mažėja. 1920 m. džio
va mirė 122.000 žmonių, o 

Harrisburg, Pa. — Per 1919 m. mirė ant 10.000 žmo- 
taruosius ąešis metus |nių daugiau.

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

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

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

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU. 
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metų “Darbininkų” 

sutaupysi vienų dolerį.

PROF. JURGUTIS PASKIR
TAS LIETUVOS UŽSIENIŲ 

RIEKALŲ MINISTERIU.
Vašingtonas, 1. 6 d. (Elta) 

Prof. Vladas Jurgutis žinomas 
■ekonomistas, paskirtas Lietu, 
vos Respublikos Užsienių Rei
kalų Ministeriu vieton rezigna
vusio Užsienių Reikalų Minis- 
terio, Dr. Puryckio. Prof. Jur
gutis gerai tinka naujai vietai 
Vidurinius mokslus Prof.'Jur- 

valstvbės sekre-i’gutis ėjęs Palangoje ir Minto- 
juje. Augštesnius mokslus bai
gė Vokietijoje. Naujas Užsie
nių Reikalų Ministeris yra Stei
giamojo Seimo narys. Steigia
majame Seime Prof. Jurgutis 
buvo išrinktas Seimo Užsienių 
Reikalų Komisijos Vice Pirmi
ninkas ir Finansų Biudžeto Ko
misijos referantas. Prof. Jur
gutis taipgi buvo Lietuvos De
legacijos prie Briuselio Konfe
rencijos narys. Greta lietuvii] 
ir Prancūzų kalbų, naujai pas- mas muitas, o išvežant, jie lei 
kirtas Ministeris kalba dar ke
turias kitas Europos kalbas. .

Sausio 5 d. Prof. Jurgutis 
Užsienių Reikalų 'Ministerio pa
reigas pradėjo riti. •

ji j
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i.

Teisybės Mylėtojas.

ROCHESTER, N. Y.

MONTREAL, CANADA.

i

J

mas. Dabar kaip-gi yra? imti Vokietijos Kaizerį Vilių:

*

*
TOJUS.

♦

dainavo lietuviškai ir
Ponia M. Varkalienė

i

i 
i

i
i
<

MYSLBS.
Vienas ąako bėgkim, antras čia 

stovėkim, trečias čia linguokim. 
(Upė, akmuo, nendrė).

L i
r-

VALPARAISO, IND. (

Sausio 1 d. buvo susirinkimas 
Giedrininkų 2-ros kuopos. Iš pro
tokolo pasirodė gana daug pradė
ta veikimo Giedrininkų kuopoj.

Programą išpildė J. Pocius, o P. 
Daugžvardis buvo išvažiavęs į 
Chieago, centro valdybos posėdin.

Pora savaičių atgal, Giedri
ninkų antra kuopa nutarė sudary
ti $42.00 dėl Centro kasos padau-

I

Pavyzdingas vakarėlis.

Lapkričio 19, pripuolė diena Šv.

HOMESTEAD, PA

Vyčių 11 kp. surengė Naujų 
Metų vakarą. Šeimyninių buvo 
P. Švetkauskas, šeimvninkės A- 
nelė Aučiutė, V. Vaboliuniutė, A 
Petraičiutė, kukorius A. Bazilaus- 
kas. Dalyvavo arti 50 asmenų. 
Choras išpildė grą^ų programą. 
Gerb. kun. Čepanonis pasakė 
prakalbą. Gerb. klebonas labai 
gražiai pakalbėjo apie jaunimą ir 
vyčius ir paragino prigulėti prie 
vyčių. •

Bražinskas.

t GERB. L. D. S. NARIUS IR 
■ o»’ SKAITY-

UŽSIRAŠYK DOVANA ATNAUJINK
DARBININKĄ ’i oo “DARBININKĄ”

•
Dabar geriausia proga atnaujinti arba užsirašyti “DARBININKĄ,” kuo
met prenumeratos kaina numažinta vienu doleriu. Tą daro tie, kurie nori 
ir moka taupyti.
Štai ką rašo vienas iš daugelio senas “Darbininko” skaitytojas:

• * Gruodžio 9, 1921, Cleveland, Ohio.
GERBIAMA “DARBININKO” ADMINISTRCUA:

. Pasinaudodamas proga ir dovana teikiama šiame mėnesyje siunčiu $3.00 už prenu
meratą. Siuntinėkite^man “Darbininką” per visus metus po 3 sykius į savaitę. Aš 
esu senas “Darbininko” skaitytojas ir labai man jis patinka. Skirtis su “Darbinin
ku” niekados nemanau. Nors dabar su pinigais sunku; 7 mėnesiai kaip nedirbu, bet 
šiaip taip sukraflščiau $3.00. (

Mūsų kolionijoj dabar streikuoja pieno išvežiotojai ir žmonės bėdavoja, kad nega
li gauti pieno vaikams. Streikieriai vaikščioja po stubas ir gandina gyventojus, jeigu 
tik pirks pieno.

> Tai tiek šiuo sykiu.
Linkio, kad ‘‘Darbininkas” pasiektų kiekvieno lietuvio namus Amerikoje ir Lie- 

voje.
tikra pagarba, JONAS MIKELIONIS. 

/

Tai-gi raginame visus Amerikos lietuvius užsirašyti vienintelį darbo žmonių 
laikraštį “Darbininką” sau, savo giminėms ir pažįstamiems čia ir Tėvynė
je Lietuvoje gyvenantiems. •

Prenumeratos Kaina Dabar:
AMERIKOJE metams....................................a..................$3.00

Į LIETUVĄ metams........... .................................................. $4.00

sų tautai nemaža.
J. A Vilkištai.

i 
ginfhio. Daug 2-ros kuopos narių I 
randasi jau baigę mokslą ir iš-! 
važiavę darbuojasi plačioje lietu- į 
vių visuomenės dirvoje. Tuomi 
tikslu'buvo pranešta apie sudary-į 
mą minėtos sumos pinigų buvu- j 
šiems nariams.

A. Rakauskas, “Tėvynės Balso’ 
redaktorius pirmas prisiuntė ma
lonų laiškelį ir aukos $42.00 dėl 
Giedrininkų brangios organizaci
jos ir organo “Giedros” palaiky
mo.

i

DARBININKAS

Sv. Juozapo

» for mailius at special rate 
provided for ln Section 1108.

& 1917, authorized on July

Tiso pasaulio darbininkai 
ties Kristuje, po Bažr 

nycios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

SUMANYMAS NEDARBUI 
PRAŠALINTI.

go būrelio bendrovės narių nan-i gųt q tai darant bus nauda mū- 
dai. - ------ --------- - ' ' 1

Pinigų skolinimas bei įvedimas 
be žinios bei pritarimo metinių 
suvažiavimų. Toks buvusios ben
drovės valdybos bei direktorių pa
sielgimas neatatinka paskelbtiems 
b-vės tvėrimo laiku obalsiams 
Vž ką pareiškiam didį pasipikti
nimą kaip.iki šiol buvusiai tvar
kai, taip ir valdybai su direkto
riais.

30 asmenų skaičiuje vienbalsiai 
pareiškiame, kad šiame suvažiavi
me būt viskas pakreipta į paskelb
to obalsio pusę, kad išrinkta val
dyba būt iš žmonių suprantančių 
vedimo reikalus ir daugiau 4 šėri- 
ninkų ir Lietuvos pramonės atsta
tymo reikalus žiūrinčių. Išduot 
pilną b-vės stovio atskaitą. Pa
aiškint dėl kokios priežasties neiš
mokama nuošimčiai.

Įgaliotiniai: Antanas Žiemys, 
Antanas Usevičius, Kazys Gečas.

“Ne tas žmogus laimingas, mąnp užvaldyti vistą pasauli 
kuris daug turi, bet tas, ku- - - - - * * ’ 1
ris moka pasitenkinti tuomi 
ką jis turi” 

šv. Luko XII—15.
i Šiuose žodžiuose daug pasa
kyta ir daug juose randasi iš
minties, tik juos mažai kas su
pranta ir nori suprasti. Devi- 
niosdešimtą nuošimtį visų ne
laimių, patys žmonės sau suren
gia ir paskui sunkiai kenčia, 
karės, kovos, skriaudos, kyla 
nuo to, kad žmonija nenori vir- 

’ šminėtų žodžių suprasti ir ne
moka pasitenkinti tuomi, ką 
turi, bet nori vis daugiau turė
ti, be ko vis gi butų galima ap
sieiti.

Milijonai darbininkų šiandie 
negauna žmoniško atlyginimo 
už savo darbą ir kenčia skurdą 
dėlto, kad darbdaviai nėra pa
sitenkinę tais milijonais kurius 
jie turi bet nori dar daugiaus 
milijonu turėti ir rūpinasi juos 
surinkti, nors milijonai žmonių 
turėtu dėlto būti alkanais, nu
skriaustais. Gobštam darbi
ninkų skurdas nerupi, jiems 
bili tik savo atsiekti.

Didžioji Europos karė, kuri 
pridarė žmonijai tiek daug ne
laimių, prarijo milijonus žmo
nių, kilo dėlto, kad Vokietijos 
arba kitos šalies kaizeriai, ka
raliai nebuvo patenkinti tais 
'turtais, garbe ir šalimis, kurias 
jie valdo, bet troško dar dides
nių plotų žemės valdyti, dau
giaus turtų turėti. Milijonai 
darbininkų' šiandie matydami, 
kad jie yra skriaudžiami ir 
kad nuo tų skriaudų apsiginti 
organizuojami į unijas, į įvai
rias kitokias organizacijas, bet 
milijonai darbininkų lieka dar 
ne organizuotai ir juos labai 
sunku prie organizacijos pri
kalbinti. Delko? dėlto, kad ir 
iš darbininkų daugumai serga 
ta nepasiganedinimo liga. Dau
guma darbininkų nepriguli 
prie organizacijos, neskaito 
darbininkiškų laikraščių dėlto, 
kad girdi tai esą bereikalin
gos išlaidos.

Daugelis iš pačių darbinin
kų,kaip tik susitaupo šiek tiek 
skatiko, tai Įgauna tokį godu
mą ant turto, kad net gailisi 
jų išleistu sau tinkamam mais
tui nusipirkti, valgo kuopras- 
čiausiai tuomi sugadina savo 
'sveikatą ir be laiko turi atsis
kirti su Suomi pasauliu. Tokie 
darbininkai kenkia patys sau, 
kenkia taipgi kitiems darbinin
kams nenorėdami eiti su jais 
išvien ir tuomi pagreitinti dar
bininkų bpvio pagerinimą. 
Kaip turtuolis, taip ir papras
tas darbininkas turi suprast, 
kad vien turtai, nors jie butų ir 
didžiausi, -žmogui laimės pil
nai nesuteikia jie gali būt tik
tai priemone tikrajai laimei į 
gyti. Pardideli turtai yra žmo
gui nekaipo1 kokia našta ant jo 
pečių, arba akmuo, kurie ap
temdo žmogaus sąžinę, išstu
mia iš širdies linksmumą, o jo 
vieton pastato rūpestį, neramu
mą ir baimę.

Tečiaus niekas tenesnpranta 
mano minties klaidingai, buk 
aš manau, kad darbininkas tu
ri būt pasitenkinęs tuomi ką 
jis turi, ir kad turtas žmogui 
bloga daro. Turtai tam ir yra, 
kad žmones jais naudotųsi ir 
kiekvienas turi teisę jų sau įsi- 
gyti, kiekvienas gali rinktj sau 
turtų, bet tas darbas netun būt 
surištas sn godulystė ir puiky
be. Godulystę visuomet seka 
nuostolis, o puikybę pažemini
mas. ' *.

Kaipo pavizdį tam galime pa-

Jis turėjo viską, ir turtų, ir 
garbės, ir galybės. Paėmęs iš 

'.** Bi&narckio suvienytos Vokie
tijos imperijos valdžią į savo 
rankas, jis per ilgus metus bu- 
td tranai pasitenkinęs. Rūpi
nosi sayo šalies industrijos, 
pramonės, prekybos pakėlimu 
ir švietimu savo Jautos. Ir už 
tai buvo gerbiamas viso pasau
lio, kaipo vienas ii geriausių ‘JJDarbininko 
valdovų Eur >k kuo- 366Btoadwa

.Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Samuel 

Ę Gompers paskelbė progra
mą, kur nurodoma būdai ne
darbui prašalinti. Sako, kad 
reikia užtraukti paskolą ir 

• užvesti viešus darbus. Tie 
darbai turėti), būti nukreipti 
į pagerinimą žemės, kasimą 

► teanalų, steigimą uostų, ka
simą upių dugno, kad tiktų 
laivu plaukiojimui, statymą 
vieškelių, veisimą miškų, 
statymą namų, geležinkelių, 

audojimą upių jėgos, 
o, kad reikėtų Tenne- 
pes jėgas .ties Musele 

• Str Lavrrerlčeį -Kieš 
Long Salt ir kitų upių, ku
rk® teka per kalnus ir tinka 
jėgai gaminti, sunaudoti.

Nedarbas tokioje šalyje, 
kaip Suvienytos Valstijos y- 
ra nepakenčiamas piktas, 

fc Šalis yra didelė, skystai 
apgyventa, gamtos turtų be
galės, mokytų žmonių dau- 

, kapitalo gausybės. 
Amerika gražiai galėtų 

Aprūpinti visus bedarbius 
darbais, tai rodo karo laikai. 
Tada netik visiems buvo 
darbų, bet tinginiai buvo 
verčiami dirbti, darbininkai 
buvo gaudomi darban. Ta
da visi priešakyje esantieji 
ištempė savo jėgas vienam 
tikslui — laimėti karą. At

mokamos buvo geros, iš
lygos ir-gi geros. Bet štai 

ia karas ir pirmuti- 
rūpesnis buvo darbinin- 

Išučėdytus pinigus išblaš- 
kyti, algas nukapoti ir tei- 

es sumažinti. Kas jau šau-

pradėjo karą kurį pralaimėjęs 
neteko garbės, ir turtų .ir da
bar kaipo pabėgėlis turi prie
glaudą užsienyje.

Tas pats atsitinka su kiek
vienu gobšu neišskiriant nei 
paprasčiausio ir darbininko, 
kuris su godumu renka* turtus 
ir surinkęs, pralobęs pasikelia 
į puikybę. Tokis žmogus ankš- 
čiaus ar vėliaus lieka skur
džium ir visu pažemintu. Pui
kybė bei godulystė yra tokia 
nuodėmė, kuri be bausmės žmo
gų nepralaidžia. Ypač mes 
krikščionys darbininkai jeigu 
norime susiorganizuoti ir susi
organizavę bendromis jiegomis 
pasiekti savo tikslo, iškovoti 
sau geresnę ateitį ir būvio pa
gerinimų, tai mes pirmiausiai 
turime kovoti patys su savo 
blogais palinkimais, tai yra su 
godulystė ir puikybe, jos taip 
sakant visiškai išvyti iš savo 
širdies.

Mes neturime taip elgtis 
kaip kitų partijų darbininkai, 
pavyzdžiui socijalistai, libara- 
lai, kurie mėgsta vien kitų 
klaidas išrodinėti, o savųjų ne
mato ir nenori matyti.

Nuolatinis nepasitenkinimas 
kurį ypatingai stengiasi sukel
ti darbininkuose socijalistai, 
kad tuomi privertus darbinin
ką nuolat kovoti su savo išnau
dotojais yra kenksmingas pa
tiems darbininkams. Tas pri- 

’ pildo darbininkų širdis pagie
ža neapykanta, ardo darbinin
kų vienybę ir neduoda pasek
mingai kovoti su išnaudojimu. 

. Tokis darbininkas netenka iš
tvermės kovoje, jo gyvenimas 

_ pasidaro beviltis, tuščias, kas 
. veda prie nusiminimo, despera

cijos.
Kur kas lengviau yra darbi

ninkui kovoti su gyvenimo ap- 
’ linkybėmis ir išnaudojimu jei

gu jis moka pasitenkinti ir ma- 
’ žiesniems dalimis. Jeigu jis 

žino, kad ne vien duona ir pini
gas yra vienintelė žmogaus gy
venimo laimė, bet turėjimas 
geri) draugų, jų pagarba. Ži
nojimas praeities istorijos, mo- 

i kėjimas nuspręsti kasdieninių 
gyvenimo1 įvykius, ir permaty- 
mas kokias pasekmes tie kas
dieniniai įvykiai gali atnešti 
ateityje.

Tokis darbininkas noriai de
dasi prie darbininkiškų organi
zacijų ir uoliai jose dirba, kad 
Įgijus pagarba draugų, skaito 
darbininkiškus laikraščius, švie 
čiasi ir tuomi jaučiasi laimin
gai, nes moka pasitenkinti tuo
mi ką turį.

S. B.

HARTF0RD, CONN.

Sausio 1 d. 1922 m. vietinis Šv. 
Cecilijos choras surengė koncer
tą. Kadangi oras buvo gražus, 
nors ir šaltas, tai žmonių prisirin
ko pusėtinai. Turbūt jau ir lie
tuviai atbus iš gilaus miego ir pra
dės pląčiau žiūrėti ir suprasti 
svarbą dailos ir muzikos, nes vis 
kas kartas lankosi skaitlingiaus į 
tokius vakarus. Koncertas buvo 
su dideliu ir įvairiu programų, bet 
aš jo viso neminėsiu, nes užimti} 
daug laiko ir laikraštyj vietos. 
Reikia paminėti p. Pruting, smui
kininką ir pianistą V. Kamantaus
ką, vietinio vargonininko sūnų. 
Taip-gi panelės Blažauskiutės iš 
N«w Britain’o, Conn. sudainavo 
kelis solius ir duetus. Tai ištik- 
ro reikia pasidžiaugti, kad ir tarp 
lietuvių randasi su tokiais skar
džiais maloniais balseliais, o ir ge
rai išlavintais, kad klausant jau
tiesi kaip ant didžiausios operos. 
Teip-gi p. Cresten, latvis, garsus 
baritonas 
latviškai.
sudainavo solo “Graži Čia Giru
žė. ’ ’

Žodžiu sakant, visas choras iš
pildė kopuikiausia. Tai-gi pri
klauso garbė tiems, kurie pašven
čia savo liuosą laiką dėl lavinimo
si, o didžiausia garbė priklauso 
vietiniam vargonininkui Petrui 
Kamantauskui. Vietinis klebonas 
kun. J. Ambotas pasakė trumpą 
prakalbėlę ragindamas jaunuome
nę skaitlingiau priklausyti prie 
choro, nurodė, kad reikia mums 
daugiau kreipti domės į dainą ir 
muziką ir suprasti jos svarbą.

Korespondentas.

Elzbietos, V. K. Visos tos^drau- 
gystės narės susirinko ant mišių, 
kurios buvo užpirktos už dūšias 
čyščiuje ir už tos draugystės na- . c

Ant rytojaus, 20 alpkričio 1921, 
surengta buvo puikus ir svarbaus 
turinio vakarėlis.

Prasidėjo programas sekančiai: 
Padainavo mažos mergaitės ir 
vaikai, kurie savo gražiais balse
liais sujudino visus ten esančius, 
po vadovyste varg. J. Aučiaus.

Po tam buvo sulošta trumpa, 
bet labai juokinga komedijėlė
“Čigonės atsilankymas.” Čigonės 
rolę užėmė Agota Kreivenė, Sen
mergės p-lė Petr. Bukevieiutė. 
Jos labai puikiai nudavė ir pra
juokino visą publiką.

Toliau sudainavo duetą “Išgi
niau jaučius” varg. J. Aučius ir 
p-lė Alena Bandžiutė.

Po 15 minutų pertraukos, suloš
ta labai gražus pamokinantis te- 
atrėlis “Paklydėlio Kelias.” Užė
mė motinos rolę p-nia Agota Krei- 
vienė, Paklydėlis sūnus — Juozas 
Braknys, Lietuvos kaimynai — 
p-lė P. Bukevieiutė, J. Arlauskas 
ir J. Leskevičia. Amerikonų roles 
užėmė: J. Griciunas ir J. Skyrys.

Vaidintojai labai puikiai atsižy
mėjo, o ypač p-nia Agota Kreivie- 
nė ir Juozas Braknys.

Šis veikalas nemažai pravirkdė 
žmonių, o ypač motinos atminda- 
mos ant savo vaikų ateities.

Ant pabaigos sudainuota “Lie
tuvos himnas.

Publikos buvo pusėtinai, pelnas 
skiriamas pusiau: parapijai ir- dr- 
jai.

Daugiau tokių puikių vakarė
lių !

niai ir atlikta.
Karas buvo tokiu akstinu, 

valdžia ir visi kas tik 
je buvo veikė sušilę, 

ir visi rankas yra nulei- 
Kas ramiu, taikos lat

gali valdžią įjudinti ir vi- 
nubudinti taip kad 

tų nedarbo ir kitokių 
ų? Vienintelis ak

inas Čia tegali būti stiprus 
liniukų susiorganizavi-

KAS BETLĖJUI ATSITIKO.
Ei, žmogeli, pamąstykie, 
Tų stebuklų paklausykie;
Kas Betlėjui atsitiko, 
Kuomet Dievas žmogum liko;

Dangaus dvasios Jam tarnauja, 
Jį garbinti nepaliauja.

Naktis tamsi taip nušvito, 
Piemens bėga už viens kito,
Į pašiūrę pažiūrėti, 
Tų stebuklų pastebėti;

O angelų giesmės gaudžia, 
Marija Sūnelį glaudžia.

Piemenėliai susirinko, 
Visi gananti aplinkui;
Širdis savo Jam aukavo, 
It dovanas atnašavo;
- Jie pažino Atpirkėjų,

Ir malonių jiem davėjų.
J. V. Kovas.

■<Wįv. Valstijose rankpelniu 
yjnra apie 20.000.000. Iš jų 

kį penkta dalis neorgani- 
įota. Neorganizuotos ma
ls, kad ir milijoninės yra 
eik bebalsės. Ir valdžia ir 
isuomenė į darbininkų rei- 
alus kitaip atsineštų, jei jie 
ūtų orgąnizuoti. Beda yra 
t, kad geraisiais 'laikais 
arbininkai tik dolarinčmis

NEW BRITAIN, CONN.
Darbininkų prakalbos

Čia jau nuo seniai gyvuoja 
L.D.S. 36 kp. Sausio 1 d. š. m. 
buvo parengtos agitatyviškos 
prakalbos.

Kalbėjo gerb. M. Kerbelfe 
“Darbininko” Administrato
rius ir J. P. Totoraitis L.D.S. 
Conn Apskričio pirininkas. 
Prakalbų vedėju buvo P. Ku
bilius.

J. P. Totoraitis kalbėjo apie 
darbininkų reikalus ir jų už
duotį

Po juo kalbėjo M. Kerbelis 
dviejuose atvejuose apie spau
dų ir apie Lietuvos reikalus. 
Jo kalba susirinkusiems patiko 
ir nepagailėjo aplodismentų.

Prie L.D.S. 36 kp.* prisirašė 
Iz. Bulis.

Parduota nemažai literatū
ros. Prakalbos visais žvilgs
niais nusisekė.

Koncertas.
Sausio 3 d. š. m. buvo M. Pe

trausko koncertas. Publikos 
mažai. Su gerb. M. Petrausku 
atsilankė gerb. svečiai komp. 
A. Pocius su žmona. Apart 
kompozitorių programoje da- 

' lyvavo vietinės veikėjos p-lės 
Blažauskiutės. Šios kolionijos 
lietuviai dar pirmu sykiu turė
jo proga išgirsti tokius žymius 
dainininkus. Ponios V. Pocie
nės malonus balselis sužavėjo' 
visus.

Korespondentas

Vakaras.
22 d. sausio rengiame vakarą 

su įvairiais pamarginimais. 
karas bus Indiana Harbor, 
Šv. Pranciškaus parapijinėje sve- ■ Šiame susirinkime buvo išduo- 
tainėje.

Gerb. kun. J. Čiuberkis svetai
nę jau pažadėjo ir moksleivių ge- 

' riems darbams pritaria ir juos už-

Gruodžio 31 d. 1921 pi. vietos 
gyvesnieji Am. Liet. Atstatymo 
B-vės nariai turėjom susirinkimą 
30 d. gruodžio jjj, ,deį bendro pa
reiškimo A. L. A. B. metinio su
važiavimo atstovams, kad dau-’ 
giau gerbiami atstovai domės 
kreiptų į bendrovės obalsį, kurs 
buvo pastatytas bendrovę betve- giria, 
riant. - <

Būtent visų šėrinhikų lygia da- nę Gary, Ind. ir So. Chicagoje, tai į Anastazija Gembutaitė, ižd. P. 
limi nauda ir Lietuvoje steigimas j vakarai bus ir minėtose pietose . 
plačios pramonės. Gi iki šiol mes 7 
matėm bendrovės reikalus vedan- pasišventimas veikti, 
čius kaip tik priešingai. Vertei- 
vystės įstaigos čion perkamos, ar 
dirbtuvėlės tveriamos neskaitlin-

EASTON PA.

Darbininkų Susirinkimas
Sausio 1 d. š. m. tuojau po 

sumos įvyko L.D.S. 40 kp. me-
Va- • tinis susi rink imas,, kurį atidarė 
Ind. gerb. pirmininkė M. Mitruliutė.

t i raportai iš finansinio kuopos 
s stovio, ias atrodė labai gerai. 
! Kuopos valdyba 1922 meta
mus: pirm. M. Mitruliutė, vice- 
Ipirm. J. Skirmontas, finansų 

Jeigu bus galima gauti svetai- rašt: M. Songaila, prot. rašt.

Petčiura, iždo globėjai: A. A- 
Moksleivių Valparaisiečių yra. leksandravičius ir J. Zausytis 

lavintis pa
tiems, taipgi skleisti apšvietą 
tarpe žmonijos ir raginti prie 
skaitymo gerų laikraščių ir kny-

maršalka J. Adomaitis.
Tartasi plačiai apie padidi

nimą kuopos nariais: nutarta 
rengti agitatyviškas prakalbas.

Nariai pilni energijos ir pasi
šventimo dirti Bažnyčios bran- 

Įgios tėvynės ir darbininkų la- 
;bui.

L.D.S. 40 kp šioje kolionijoje 
turi gerą, vardą, ir į jos rengia
mas pramogas darbininkai 
skaitlingai atsilanko. Labai 
dažnai susilaukiame naujų na
rių

M. Songaila

► Pinigus siųskite šiuo adresu:

i
|

Iį

“DARBININKAS”
366 BR0ADWAY, ' BOSTON R7, MASS

EASTON, PA.
Darbai.

Darbai ne kaip eina. Yra ne
mažai darbininkų be darbo. Di
džiuma šios šilko audinyčiose, 
kur ligšiol labai mažai dirbo, 
bet dabar pradėjo pilną laiką. 
Algas Įžymiai nukapojo ir dar
bininkus be pasigailėjimo 
spaudžia.

Darbininkai turi susiprasti 
ir spiestis į darbininkiškas or
ganizacijas. Lietuviai darbi
ninkai turėtų dėtis prie Lietu
vių Darbininkų Sąjungos, ku
rios kuopa čia randasi ir pui
kiai gyvuoja.

Dėlei platesnių informacijų 
galite kreiptis pas kuopos raš
tininką M. Songaila 343 Lin- 
coln St

• M. S.

♦

8CRANT0N, RA
Vietos ir apielinkės lietuvius ir 

lietuvaites atsilankyti ant 
ir šokių 12 d. sausio, kurta 
gia Šv. Juozapo mokyklos 
niai. Galėsit ką nors nat 
gfrst ir pa matytį nesbus '1 
dekleiųacijų, dainų ir’liet 
šokių.' . ... * ..



svajotoju tuščiu.

troškimai švies.

3. Visose lietuvių bažnyčiose

Iki 15 d. Sausio MARŠRUTAS

vana

SUDB&Ė LAIVAS

Sėklelių meilės prie bedalių, 
Sėklelių laisvės fr Šviesos, — 
Be jų sulaukt vaisiij negali 
Apleisti žmonės tarp tamsos

baigsis 15 
Gi vėliau,

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Tegul visi mane išjuoktų
Už mano “vaikiškus sapnus”— 
Man tuo tik noro daug priduotų, 
Labiau sužadintų jausmus.

Tegul mane vaiku vadina, 
Tegul
Bet tas mane tik nuramina, 
Daugiau nuveikti Aš galiu.

Troškimas mano — siela, kūnas, 
Už jį aš visas lig mirties, 
Tegul sau griaus žiaurus perkūnai 
Man nebaisu

“ Dartininkas,”
366 Broadnay,

So. Boston, Mass.

Troškimai ves ramumo ‘stotin, 
Troškimai laimins man’ darbus, 
Su jais — galiu tvirtai kovoti 
Ir diegt laisvės, šviesos diegus!

Apie 19 d. sausio į Naująją 
Angliją atvažiuoja brangus sve
čias M. BAGDONAS, Lietuvos 
Darbo Federacijos įgaliotinis ir 
Lietuvos Steigamojo Seimo narys

LDS. Naujosios Anglijos Aps
kritis pasinaudodamas proga ,ren
gia prakalbų maršrutą.

Tad gerb. šio apskričio LDS. 
kuopoB ir tų kolionijų veikėjai, 
kur dar kuopų nėra pasirūpinki
te paskirtoje dienoje surengti 
prakalbas.

LDS. kuopoms ir tų kolionijų 
veikėjams, kurie patįs negalės ap
simokėti už svetainę ir už išgarsi
nimą apmokės apskritys.

Tik pasidarbuokite, kad iš šio 
maršruto turėjus kogeriausias pa
sekmes. Apart gerb. svečio M. 
Bagdono, kalbės vienas iš LDS. 
Centro. Užtikrinam, kad prakal
bos bus naudingos, tik reikia prie 
jų kosmarkiausia rengtis.

LDS. Naujosios Anglijos Aps
kričio pirm. V. Kudirka ir rašt. 
A. Navickas sausio 4 d. turėjo pa
sitarimą su LDS. Sekretorium A. 
F. Kneižiu ir nutatė maršrutą šio
je tvarkoje:

SO. BOSTON, MASS.
11 d. sausio.

CAMBRIDGE, MASS.
12 d. sausio.

NEWTON UPPER FALLS, 
MASS.

Štai ką mums .rašo iš Rockfor- 
do, 111. apie kun. Slavyną:

ROCKFORD, ILUNOIS. 
Atsakymas Tūlos “Veikėjos” su 
Savo Dėde iš Rockford’o į New- 

ark'iečių Viešą Protestą.
Skaitydama “Žvaigždėje,” No. 

51, Newarkiečių viešą protestą 
atradau palietėjimą tūlos “vei
kėjos” su savo dėde. Matydama 
klausimą kas link kun. Slavyno 
ir jo pamokslo lenkų bažnyčioje 
turiu jį' atsakyti, nes jeigu bel
džia į duris turi jas atidaryti, o 
įleidus svečią turi su juo pasikal
bėti, ir ko jis reikalauja turi jam 
suteikti. Jaunas nepakantrus, o 
senas dar nepakantresnis. Todėl, 
stengsimės tą klauąįmą tikrais 
faktais atsakyti.

Kaip negali būti tiesa tas fak
tas, kad Kovo mėnesį, 1921 me
tais, Šv. Stanislovo Kostko lenkų 
bažnyčioje kun. Slavynas po .pa
mokslui uždavė lenkams poterius 
idant lenkai laimėtų Vilnių, reiš
kia Lietuvos širdį, kurį faktą 
liūdija ne tik lietuviai buvę te
nai ant pamaldų, bet teip-gi ir 
lenkai.

kai kalba o ne angliškai ir tokiu 
būdu išvadino jas “slekeriais.” 
Kad jis vienas būtų jas teip va
dinęs, tai nebūtų teip užgavęs jiį 
jausmus ir jų prakilnių tėvų, bet 
jis dar įsakė visiems kitiems cho
ristams ir choristėms kad kur tik 
tas merginas sutiks, gatvėje ar 
publikoje, vadinti “slekeriais” už 
tai, kad jos kalba gražiai lietu
viškais jUdg t ta a£ MBh aantgiL

Vėl, gal kun. Slavynas pamir
šo kada išmetė iš klebonijos lie
tuvių demonstracijos komitetą 
kad jis atėjo į kleboniją 'papra
šyti klebono idant jis iš sakyklos 
pagarsintų demonstraciją prieš 
lenkus ir idant paragintų parapi- 
jonis kad visi toje demonstracijo
je dalyvautų. Tai kun. Slavynas 
ne tik tą komitetą išmetė iš kle
bonijos per duris, bet dar iš sa
kyklos bažnyčioje pagarsino, kad 
katras lietuvis eis demonstracijo
je, tai pasiliks katalikų išgama ir 
nebus vertas save kataliku vadin* 
Ii. “Tai man pavyko gerai ap
sidirbti su demonstracijos komi
tetu, nes pirma išmečiau ant stry- 
to jo kepurę o paskui jį patį nu
tvėręs už sprando išspyriau lau
kan per duris kad net jis nusiri
to ant sidevoko.”

Po tam negeistinam veikimui 
kun. Slavyno su tuo. komitetu, 
Rockford’e įvyko didžiausias ne
ramumas tarpe parapijonų kas
link kun. Slavyno, kad net iki 
šiai dienai yra sunku atitaisyti 
klaidas padarytas per kun. Slavy
ną.

Jeigu virš minėti faktai nebus 
kam aiškūs, tai nuoširdžiai mes 
kviečiame idant ypatiškai į Rock- 
ford’ą pribūtūmėt, o mes jums 
viską kaip ant delno išrodysime 
ne tik virs minėtus atsitikimus, 
bet dar daugiau jų kuriems čia 
nėra vietos patalpinti, nes jų yra 
didelė daugybe.

Tūla “veikėja” ftt savo dėde. 
Pasirašo: .

„ Petronėlė Bmilgitrtė, 
0. Getautb.

ŠTAI AUDRA VOS TIK ’ 
PRAĖJO.

Štai audra vos tik praėjo. 
Po sunkiu, tamsįų dienų 
Dangus vėlei praaiškėjo — 
Vėl bus gera, malonu.
Bet kaip ilgai 1 štai iš naujo, 
Žiūrėk, renkas debesiai 
Ir vėl audrą pranašauja, 
Kuri buvo neseniai...
Kajp padangėje gyvena 
Su saulute debesiai,
Taip draugauja jau nuo seno 
Su džiaugsmu ir mūs’ vargai.

J- Naruševičius.
I i— --------------

(Skiriu vargo žmonėms.) 
Turiu sieloj troškimą tvirtą 
Jis valdo širdį ir jausmus,— 
O tai — kad būt man amžiui skirta 
Mylėti vargšus apleistus.

Kultūros vajaus reikalu kal
bės Kun. B. Bumšas, Liet. Ka- 
talikų Veikimo Centro Atsto
vas, šiose kolionijose: 
Sausio 15 d. Pittston, Pa. 
Sausio 18 d. Niagara Falls, 
N. Y.
Sausio 20-21 d. Detroit, Mich. 
Sausio 22 d. Chicago, III.
Kalbės Kun. P. Garmus, Liet. 

Kat. Mokytojų Sąjungos atsto
vas:
Sausio 12 d. Utica, N. Y. 
Sausio 15 d. Rochester, N. Y. 
Sausio 17 d. Bingliampton, N.Y.

K. J. Krušinskas,
T. Fondo Se-kretorius

NUSIŽUDĖ.

9. Pageidaujama, kad šventė 
būtų kuo plačiausiai aprašyta" 
vietos laikraščiuose, ypatingai 
išeinančiuose anglų kalboje.

V. FOTOGRAFIJOS
10. Visas šventės* iškilmes 

reikia nufotigrafuoti ir tas fo
tografijas prisiųsti šiuo adre
su : Lithuanian Information 
Bureau, 1925 “F” Street, N. 
W., Washington, D. C., kur bus 
išleistas albumas rodantis, kaip 
Amerikos lietuviai apvaikščio
jo Lietuvos nepriklausomybės 
vasario 16 d. šventę.

Troškimai mano jau bujojo
Krahjuj dar motinos iščiuj
Su jais kraujuj aš kovon stojau.
Su jais, tikiu — nežūsiu veltui!..
25. VI 21. . Vargo Poetą.

VIDURIŲ NŠGALtB.

Dr. LANDŽIUS šiai ką 
nurodo apie vidurių negar

1922 metų vasario mėn. 16 d. 
sueina lygiai metai, kaip Lietu
va pasiskelbSyel nepriklauso
ma valstybė, esanti. „

Toji vasario mėn. 16 diena 
kaipo didžiausia lietuvių tau
tos švente, visoje Lietuvoje 
švenčiama kuo iškilmingiau
siai. Amerikos lietuvių veikė
jų konferencija pr. m. gruo
džio' 1 d. yra nutariusi ir čionai 
Amerikoje visose lietuvių ko
lionijose ją kuoiškilmingiau- 
siai švęsti, kad savo dvasią sus
tiprinus ir kad parodžius kita
taučiams, kiek lietuviai bran
gina savo nepriklausomybę.

Paduodama čionai bendrais 
ruošai šventės apvaikščiojami 
programą, kurią turėtų aps
varstyti ir gyveniman pritai
kinti. Susitverusieji kolionijo
se tam tikri vasario m. 16 d. 
Šventes rengti komitetai.

l.PASIRENGIMAS.
1. Visi lietuviai privalo pasi

stengti tą dieną pasiliuosuoti 
nuo darbo, o tie kurie patys tu
ri savas įstaigas, tai atleisti tai 
dienai darbininkus o pačias įs
taigas uždaryti.

2. Savo namus, dirbtuves, 
\krautuves ar šiaip įstaigas rei
kia išpuošti Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. Vakare gi į- 
taisyti iliuminacija. Pageidau
jama taip pat išpuošti ir iliu
minuoti miesto gatves.
H. ŠVENTES APVAIKŠČIO- 

JIMAS.

Neseniai atėjo jš Lietuvos l-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA”

Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

L. D. S. NARIŲ'DOMĖI.l 
Nuo sausio 15 d. s. m. pra-1 

sided.t LDS. naujų nonę 
vajui. Laike šio vajaus mee 
turin 3 gauti mažiausia 4,000 
nauju narių. Labai lengva. 
Kiekvienas senas narys turi 
gauti vieną naują narį ir jau 
turėsime pageidaujamą skai
čių. Atsiras ir tokių garbin
gų narių, kurie prikalbins 
ne vieną, bet dešimts arba ii* 
daugiau.

Pasidarbavusiems kaip 
jau buvo paskelbta bus duo
dama fontaninė plunksna. 
Apart to, daugiausia prira
šiusiam naujų narių L*DS. 
Centro Raštinė duos naudin
gų knygų rinkinėlį vertės 
$10.00.

Tad į darbą visi. Dovanos 
seniems nariams bus* duo
damos tik už tuos naujus 
narius, kurie aparj įstoji
mo 50c. užsimokės mėne« 
už visus metus.

Seniejfnariai prĖKn^BRP 
ją narį turi tuojau perduoti 
kuopos raštininkui, kuris 
pasiūlyta Centrui su pažy
mėjimu, kad toks ir toks 
narys prirašė.

Dovanos bus išsiuntinėja-- 
mos už prirašymą naujų na
rių pasibaigus vajui kovo 
pirmose dienose.

Nauji nariai gaus L. D. S. 
KALENDORIŲ ir brošiū
rą KURIŲ BUS VIRŠŲ SI 
visiškai DYKAI.

Beto, nauji nariai gali 
stoti į lenktynes su senai
siais ir laimėti dovaną fon- 
taninę plunksną.

Kuopų raštininkai reika
laukite iš Centro aplikacijų 
naujiems nariams. Bulate 
prisirengę, kad atėjus dar
buotei galėtumėte apdirbti.

LDS. Centro Raštinė.

Paryčius. — Jauna mote
ris užsilipo ant Are de 
Triomphe ir šoko į minią, 
kuri sunešė vainikų ant 
karsto nežinomo kareivio, 
kurs buvo laidojamas po ta 
arka. Moteris užsimušė ir 
prie jos nerasta jokių ženk
lų, kas ji per viena.

13 d. sausio
BRIGHTON, MASS.

14 d. sausio
MONTELLO, MASS.

Sausio 15 d. 7:30 vai. vak. 
MIDDLEBORO, MASS.

15 d. sausio 1 vai. po pietų. 
HYDE PARK, MASS.

16 d. sausio. 
N0RW00D, MASS.

17 d. sausio. 
PROVIDENCE, R. I.

18 d. sausio. 
LEWISTON, ME.

19 d. sausio. 
RUMFORD, ME.

20 d. sausio.
LOWELL, MASS

91 -» - ’
NASHUA, N. H. —
22 d. sausio, 1:30 vai. po pietų. 

MANCHESTER, N. H. —
22 d. sausio 6:30 vaL vakar? 

LAWRENCE, MASS. —
23 d. Sausio.

HAVERHILL, MASS. —
24 d. sausio. 

HUDSON, MASS. —
25 d. sausio. 

WORCESTER, MASS. —
26 d. sausio.

FITCHBURG, MASS. —
* 27 d. sausio.

. GREENFIELD, MASS. —
\ 28 d- .sausio. 

ATHOL, MASS. —
29 d. sausio, 7:30 v. vak. 

GARDNER, MASS. —
Sausio 29 d. 1:30 v. po pietų. 

WESTFIELD, MASS. —
30 d. sausio

Tad prašome gerb. klebonų, L. 
D. S. kuopų ir veikėjų tuojau pa
imti svetainę ant paskirtos dienos 
ir pranešti centrui, kad būtų ga
lima atspausdinti plakatus iš 
anksto ir taip-pat paskelbti orga
ne “ Darbininke.’”

Su visais maršruto reikalais 
kreipkitės pas LDS. Centro Rašti
nę, 366 Broadvray, Boston 27, 
Mass.

LDS. N. A Apskričio Valdyba:

kinta tai dienai pamoktas.
4. Visų draugijų su vėliavo

mis ir ženklais, orkestrais, pa
puoštais automobiliais ir tt. Jas 
manifestacijos po gatves.

5 Vakare: Koncertai, pritai
kintos šventei paskaitos bei 
prakalbos, iškilmingos vakarie
nės ir tt. Jaunimui vakarėliai 
su šokiais.

HI. RINKLIAVOS
6. Taja proga pasiaatidojus 

pardavinėjami paskolos bonai. 
, 7. Tautos šventės paminėji
mui renkamos aukos valstybės 
reikalams.

8. Raginama aukoti auksi
niai ir sidabriniai daiktai Auk
so ir sidabro fondan Lietuvos 
savajai valiutai paremti. Šios 
aukos, pridedant pavardę ir 
antrašą aukavusių siunčiamos 
Lietuvos Atstovybei šiuo adre
su: Representative of Lithua
nia, 1925 “F” Street, N. W., 
VVashington, , D. C.

VI. SPAUDA

Tuojaus užsirašyk arba 
atnaujink “Darbininką” 
prisiųsdamas tik $3.00 ant 
visų metų.

Į Lietuvą

$4.00.
Bostone ir apielinkeje

$4.00.
Kalėdinė “Darbininko” do 

$1.00 -
d. sausio 1922 m.
jau bus vėl brangiau. •Ne
praleiskite progos.

Pinigus, money orderius 
ar čekius siųskite:

Paprastai žmonės visokias 
vidurių ligas ir negales su
veda į pilvo skaudėjimą. Po 
teisybei tai pilvas yra tik 
maža dalis virškinimo orga
no. Valgis išėjęs iš pilvo 
dar turi per visokias žarnas 
keliauti apie 22 pėdas. Pa
sitaiko ir žarnose visokių ne
galių, Vidurių geras Užlai
kymas yra begalo svarbus. 
Kaikurie mokslo vyrai sako, 
kad 95 nuošimčiai visų žmo
gaus negalių gauna pradžią 
iš puvimų viduriuose. Jei 
virškinimas neina, kaip rei
kiant, jei viduriai užkietėja, 
tai užsilikęs maistas prade
da pūti, gaminasi visokių 
nuodų, kurie įsisunkia į 
kraują ir nuodija raumenis, 
nervus ir daro kitokius ne- 
gemus. Žmogus būtinai vie
ną kartą paroje turi nusi- 
laukinėti. Kuomet iš vidu
rių gauni telefoną atlikti 
gamtos reikalavimą, tai ne
vilkink. Vilkinimas veda 
prie vidurių neregulerišku- 
mo ir prie užkietėjimo. Dėl 
vidurių išvalymo gera yra 
apščiai gerti vandens. Ypač 
tinka vandens išsigerti iš ry
to. Bet* to nepakanka. Vi
durius reikia taip sakant nu- 
šukoti, nušveisti. Tą darbą 
atlieka tūlos rūšies valgiai. 
Tą atlieka ašakuoti valgiai. 
Visi augmeniniai valgiai tu
ri tų reikalingų ašakų. Spi- 
načai ypatingai tam tinka. 
Bet ašakų turi ir kviečiai ir 
rugiai ir kopūstai ir salierai 
ir dauguma vaisių. Todėl 
ašakuota duona yra sveika.

Yra įvairių vidurių nega
lių, bet paprasta tų negalių 
priežastis yra netikęs pasi
rinkimas maisto ir neatsilie
pimas į gamtos ‘reikalavi
mus.

Toliau vidurių negalių kį
la kuomet žmonės valgo be 
apetito. Valgo tik dėlto, kad 
atėjo valgymo valanda. 
Žmogui tenka ir peralkti. 
Tokis pirmiausia turi val
gyti skystos sriubos. Tada 
reikia valgyti išlėto. Sėdįs 
prie stalo su geru apetitu ga
li nepajusti ir persivalgyti. 
Persivalgymas, apsirijimas 
yra viena iš svarbiųjų vidu
rių priežasčių.



Valdyba.

Reikalavimai
Į Lietuvą arba

Pajieskojimai

man rodos kad

Galima su viena adata 
grajiti dešimts rekordą.

City .

Stote

Senti m 

offer.
A'nmc ..
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LAIKRAŠTĮ.

PIRKO NAMĄ.
' Vladas ir Jonas Jakštai pirko 
namą 27 Story St. nuo Pašakar- 
llio, kuris išsikrausto gyventi į 
Lawrence.

Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, 
30 Warwick St., 

Newark, N. J.
Raštininkas — A. J. Dymta, 

222 So: 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Organizatorius — A. Mieminkas,

"DARBININKĄ’

Paieškau Jono Kalinausko, paeinan
čio iš Suvalkų rėti., Veliuonos par. Ap
sivedęs gyveno Bostone. Kas žinotų 
ar jis pats, prašau atsišaukti šiuo ad
resu: Eva Zaječkauskienė. Kaunas, 
Gardino g-ve No. 9, būt. 2. LITHU- 
ANIA.

Paieškau savo dėdžių Jono ir Stanis
lovo Rainių, kurie jau senokai gyvena 
Amerikoj ir apie juosius jokių žinių 
neturiu. Kadangi dabar tarnauju Lie
tuvos kariuomenėj ir motinai mirus, 
neturiu kur nei j svečius pareiti nei 
kur prisiglausti parėjus iš kariuome
nės. Iš tos priežasties praša usavo dė
džių atsiliepti šiuo adresu: Edvardas 
Jagminas, 6-to pėstininkų Pelenų K. 
Margio pulko. LITHUANIA.

"DARBININKĄ’
JEIGU NORITE, kad jūsų, visi SPAUDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu- 

• ir zn.

kilę tarpe, mūsų darbininkų Lie
tuvoje.

Reviziją padariau ir po Nauju 
Metų su pilnomis atskaitomis pri
būsiu i metinj šėrininkų Susirinki
mą. Vilniuje visos trys krautu
vas atidarytos ir vėl veikia po se
novei.

Nesusipratimai tarpe darbinin
kų išaiškinti ir visas mūsų biznio 
aparatas dirba kuopuikiausiąi, 
platindamas mūsų darbų ir užim
damas vis platesnias dirvas* Ke
letą svarbių projektų užbaigiau 
ir planai tolimesniam, veikimui 
nustatyti.

Romanas neišbėgo Į Lietuvą iš 
laimės, nors kai-kurie blogos va
lios žmonės, norėdami pakenkti 
Bendrovei ir suardyti jos darbą, 
skleidžia šmeižtus.

Mano kelionė i Kopenhagą yra 
Bendrovės reikalais. Jau $3000 Į 
įėnesi Bendrovei jinai sutaupė, o 

ji dar neužbaigta?
Romaną rasite metiniame šėri- 

.įinkų susirinkime ir tada jis.pil
iai išaiškins savo visus darbus, 
įes jis neturi ko slėpti ir neturi 
okio tikslo slapstytis.
Esu dėkingas Lietuvių visuome

nei ir mūsų šėrininkams už Jų pa- 
amą ir pasitikėjimą, ir užtikrinu 

Jus, kad aš Jūsų pasitikėjimą 
trangiauisai įkainuoju ir dirbu 
isados kad būti vertu to pasiti

kėjimo, nepaisydamas jokhj. už- 
.įėtinėjimų ar persekiojimų.

Su tikra pagarba,
Jonas J. Romanas.

‘ Galite užsirašyti pas mū-
- stj įgaliotus agentus arba
- tiesiog:
į “DARBININKAS,”

i 366 Broadu'ay,
ii Boston 27, Mass.

LINIJA 9Broa<lvay; Nev^ork HY U
KLUONEl LIETUVA

J / PER I-LAMBUR.GA PIUA\^
/k J / ARBA UEPOjų.J*, važiuokit visi parankiu

GERIAUSIA DOVANA
Geriausia Kalėdų dovanų, 

dėl savo giminių ir šiaip drau
gų tai užrašymas laikrašti 
‘Perkūnų.” Gavęs žmogus 
juokų laikrašti, galės linksmai 
parleisti Kalėdų šventė.

Laikraštis “Perkūnas” visus 
nuliudusius pralinksmina, var
gšus paguodžia, siratas surami
na, nusidėjėliams patarimą 
luoda ir pikčiurnas už piktu- 
ną pabara. Todėl visokie, nu- 

’ indeliai, vargšai siratas, nusi- 
lėjeliai ir pikčiurnos įsigyki
te kuo greičiausiai laikrašti 
‘Perkūną” o busite paliuosuo- 

ti ntto savo nelaimingų ydų.
Siųskite $1.50, o ‘‘Perkūnas’ 

įas tamstą par ištisi us metus 
lankysis.

PERKŪNAS
366 Broadway,

Boston 27, Mass.

Kukkrdų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Felry 8t- Neverk, N. J.

FARMA BEVEIK 182 
AKERIŲ

Upton ant IVest River St. (<lvi (2) 
"mailės nuo miesto apie (5) penkios 
mailės j Hopedale, 6 mailės į miestą 
Milford. Yra apie 50 mailių ariamos 
žemės, o ręsta ganyklos. Daug malkų 
ir timber. Didelis pušynas vertės apie 
$3000. Upelis bėga ]>er fariną. Na
mas pataisytas delei dviejų šeimynų, 
keturi pečiai, vanduo ir sinkos stuboj. 
Daržinė didumo apie 40X60, tulšių 
šantė, dirbimo šapa su boileriu, enžinu 
ir mašinerijom. Pilnas įtaisymas for
mų reikalingi} tulšių, šieno, malkų, 4 
karvės, 1 telyčia, 1 bulius. 2 arkliai. 40 
vištų, viskas virš minėta už $8,000 ar
ba jmokėkit $2,000. Taip-gi galima 
mainvti namais. Rašvkit išuo adresu: 
I’. O. BOK 3062, BOSTON. MASS.

DARBININKĄ”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

i J 12 bakselių ir prie to duosim i! 
Ū dubeltavą rekordą DYKAI, j! 

gausi f ■ 
fono- Jj

Prisiųsk 10c. delei sampe-. Į Į 
lio, arba vieną dolerį, o gausi $

Skaitykit ir Platejkit 
Tėvynės Gynėjų—šaulių 

Laikraštį 

"TRIMITĄ” 
“TRIMITĄ” leidžia Lietuvos 

šaulių Sąjunga, kuriai rupi ne 
bet kurių atskirų partijų ar luo
mų reikalai, bet Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybes gyni
mas ir demokratinio jos surėdy
mo tobulinimas ir stiprinimas.

“TRIMITAS”, tiekia daug ži
nių iš Lietuvos pasaulio gyve
nimo. Jame aiškiai ir vaizdžiai 
nušviečiama Lietuvos vidaus ir 
tarptautinė padėtis.

“TRIMITAS” deda eilėraščių, 
apysakėlių, vaizdelių iš šaulių 
kovų už nepriklausomybę, po
litinių ir mokslinių straipsnių 
ir šiaip daug gražių pasiskaity
mų.

“TRIMITAS” eina kartą į sa
vaitę 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Amerikoje: metams 4 
doleriai; atskiras numeris 10 
centų. Lietuvoje: metams — 
96 auksinai; atskiras numeris 
2 auksinai.

Rašyk šiandien ir 
naujausią rekordų ir 
grafų katalogą.

IDEAL RECORD CO., į
Box 452, Scranton, Pa. 2

“Nereikia daugiau kankintis bo miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovą.”

.SVARBIOS PRAKAL

BOS.

gausio 11 d., seredoj, baž- 
jptinėi salėj ant 5 gt. kalbės 
svečias iš Lietuvos mokyto
ms Bagdonas, L. St. Seimo 
MBrys/ir vienas pirmutinių 
Lietuvos armijos kareivių. 
Kalbės Lietuvos darbininkų 
reikalais. Visi kuoskaitlin- 
giausia sueikit.

| LIETUVĄ.
Žiemos Kainos Jau 

Nupigintos.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge- 

•as valgis ir užtektinai jo. Didelis dė
tis, su visais moderniškais naujausių 
aivų patogumais.

VRedStarLine
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę.

Iš New York’o į Hamburg’ą.
SAMLAND (tik 3-čia klesa) Saus. 19

Iš New Yorko i Plymouth, 
Cherbourg’ą, Antverp’ą.

FINLAND ..................................................Sausio 7
KROONLAND.................................... Sausio 21
ZEELAND .............................................Sausio 28

> Amsrican Line
Iš New Yorko į Plymduth 

Crerbourg, Brunsvuttel, 
Hamburg, Danzig.

MONGOLIA ........................................ Vasario 23
MINNEKAHDA  ................... Sausio'26

Iš New Yorko į Hamburgą 
HAVERFORD ................................. Vasario 9

(į rytus Qeenstown keliaujant) 
Bostono ofisas: 84 STATĖ ST.

Tikietas tiesiog Piliavon.
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO.
120 laivų—1,300,000 tonų įtalpos.

34 Statė Street, Boston, Mass 
Arba pas vietinius agentus.

REPETICIJA
Gražios Mogelonės repeticija 

Sus sausio 12 d. 8 vai. vakare ket
verge, 366. Broadvray. Visus ak
torius ir aktorkas kviečiame būti
nai suseiti, nes vasario 19 d. sta
tome scenon.

| PRANEŠIMAS VISUOMENEI IR 
LITHUANIAN SALES COR-

PORATION Š9RININ-
' KAMS.

Kopenhagen, Denmark, 
Gruodžio 20. 1921.

V Gerbiamieji: '
\ Nustebote užgirdę, .kad aš isva- 
vžiavau Lietuvon riiekam nieko ne-

- sakęs. Nustebo ir mūsų darbinirt- 
§ kai Lietuvoje manę pamatę.

C Važiavau Lietuvon ne dėl rėk
i lamos arba atastogoms, bet dar- 
4 bo dirbti. Tą darbą, kuri atvažG- 
Lvav. čia dirbti, nebūčiau galėjęs 

įtinkamai atlikti, jei apie kelionę
| vi jiems būčiau plepėjęs. Laikiau 

darbo atlikimą svarbesniu, negu
Į nekuriu lengvatikių žingeidumą. 

Važiavau revizijos padaryti, 
^pažiūrėti kodėl mūsų Vilniaus 
| Krautuves lenkai uždare, prašalin

ti nesusipratimus, kurie buvo iš-

sį Metams ... 
L Pusei metų

j Į Prenumeratos kaina:
JJ Metams .. ................................................ $4.00

Pusei metų ......................................... 2.25
V 3 mėnesiams ..........................................1.25
J i Mėnesiui ......................................................... 50

j Į Subatinįs Numeris 8 Puslapių 
’ į Metams .............................  $2.00
, J Ptfsei metų............................................ 1.25
U 3 mėnesiams .............................................. 75’

gr PIRK 
DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ 

Kuri bus atminčiai ilgam 
. laikui.

PRANEŠIMAS.
f Moterų Sąjungos 13 kuopa ren- 

gia 'milžinišką vakarą vasario 22 
dd. Šv. Petro bažnytinėj svetainėj 
su jvairiausiu programų. Bus mo
nologų, dialogų, dainų, žaislų ir 
tt. Teip-gi bus ir vakarienė su 
skaniais lietuviškais valgiais. Bus 
paroda senų laikų beturčių gyve
nimas. Už tinkamiausią ir šva
riausią pasirėdymą bus graži do
vanėlė. Todėl išanksto praneša
me, kad niekas nieko nerengtų o 
visus kviečiame atsilankyti į Mo
tera Sąjungos pramogą.

Rengimo Komisija.

Tai gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

iš

Viskas ką mes reikalaujame kad jus perstatytumėte musų Pleasure ir 
Preinium tavom katalogą savo draugams ir pažįstamiems. Tą tai visi, 
gali padaryti ir be JOKIŲ IšKAščlŲ.

Mes turime tūkstančius tokių sidabrinių setų atiduoti DYKAI, 
ir gaukit vieną setą. MUŠ JAU 
IšDALINOM TŪKSTANČIUS. 
Bukit pirmutinis iš' savo miesto 
Tad norime kad ir jus gautumė
te vieną. Nepraleisk progą. Iš- 
pildyk kuponą ir pasiųsk mums 
kogreičiausia.

HOME SUPPLY CO.,
110 Nassau Street, 

NEW Y3RK CITY.

ATSIUNTĖ PADĖKĄ.
So. Bostonietis Tarnas Jakavo- 

■ nis iš “Darbininko” sužinojęs a-
- pie buvusio kulkosvaidininko Le- 

■į* ono Vitkausko — Vargo Poeto pa-
- siryzimą eiti mokslus, pasiuntė 

jam paramos. Tarnas Jakavonis 
yra gausus aukotojas visiems Lie
tuvos reikalams. Bonų yra pir-

L..' kęs už $550. Vargo Poetas jam 
į . šitaip atsakė:

• “Kaunas. 5. XII. 21. 
M Gerasai tautieti 1
■ rlNiekug daugiau negaliu atsidė-

IbLį už gerą širdį link manęs 

■vien jausmu — turtų netu- 
■ik_graudžias daineles dai- 

: nuori kiek sugebu.
■ Gavau laišką su čekiu gavimui 

; 2333 auksinų ir tą sumą iš banko 
■L pilnai gavau.

' .Už auką — 2333 auksinus pri- 
$ ■ imk kol kas širdingą ačiū.

■p Pasakyk man, tautieti, kokiuo 
f būdu mano antrašą į Ožeškienės 

gt- 3 nr. Kaune sužinojai ir kaip 
V atjautei reikalą mane priturėti.

K paremti pinigais?
■S.''' Prašau, tautieti, tavęs atsiust 

| savo atvaizdą, jei gali, o su šiuo 
laišku aš siunčiu tau savąjį. Gal 
dar galėsi atsiųsti visos šeimynos 

L, atvaizdą — man brangūs visi tie 
ĮN ""žmonės, kurie mane nors kiek at- 

jaučia.
Bįįd" Mano atvaizdas imtas dar ka- 

Oreiviu esant, bet nesenai — pora 
mėnesių atgal. K

Žinoma, esi LDS. narys ir skai- 
tai “D-ką” tai mane pažįsti iš raš-

į Nemanyk ką blogą kad krei- 
ML piuos per “tu 
^^N'tamstomis^ malonybėmis, ponybė- ’ 

mis nėra reikalo žmonių badyti, 
nes ir Dievas tik “Tu,” o ne 

į Tanfsta” tebuvo ir yra “vadina-
.. mas. ’
| Laukiu laiško.

Vitkauskas Leonas. 
(Vargo Poetą).

^-3©.3©.3(5GQ<B&©@©©®®@@©®®S®@©©@S®©©©©SS®©©®©©©®©©S®©©@*
■ IT gauti DYKAI puikų 24 ®

y ■ U J I šmotelių sidabrinį setą tikro Rogers si- g
įg ■ ■ ■ dabro. susidedant iš 6 (forks) valgo- s

Įg U J ■ E* AaN ■ mų šakių — 6 (knives, |>eilių — ir 6
3K , didelių ir mažų šaukštukų, kurie ims
® t gražus i>er visą jūsų gyvenimą. ®

8MMM0MMM9
TeL So.

J. C. LANDŽIUS
Libiutis

Gydytojas ib Chibubgab 
Gydo aitriai ir riironlikas ligas 

vyrą, moterą ir vaikų. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą ir tt savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas: 

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

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

16 Mitų South Bobtoio

DR. H. S. STONE
Akių Specialistas 

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

TeL So. Boston 2\0
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima tutikalbiti ir lietuviikai. 
Orriso Valandos:

Rytais Ik 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 mL 

Vakarais nuo 6 Iki 9 
536 Broadway, S. Boston

F.J.KALIN AUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway,
S. BOSTON 27 MASS.

TeL S. B. 0441.
Antros lubos—V ir Su J L. p. B-vSs 

GYVENIMO VIETA:
135 Rotve St., Auburndale, Mass. 

Tel. W. Nevvton 1016—R.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
GR ABORIUS 

1023 Mt. Vebwon St. 
PHILADELPHIA, PA.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai; Boston, Mass.

PIRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Bovven St., So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Macejnnas, 
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičius, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

KASIERIUS ■— Andriejus Zalieckas, 
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Viktoras Zičkis, -
209 E. Cottage Str, Dorchester, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
IVashington St.. Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų nn- 
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašyti.
—i. ■ -------- --- ■ ->----------------
«F. JO7O«*F. BL. PAJULPnfBB 

DB^ras VALDYBOS ADOMAI.




