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DARBININKO REIKALAI
SUSTREIKAVO. i

Vokietijoj geležin-

vien tik’iš pramonės’esą gali- Lyduvėnuose Malūnai pelną

Francijos

reikalams apginti.

V •

SUSIORGANIZAVO
ORLAIVIN INKAI.

PUSĘ MILIJARDO KE
LIAMS.

PAGELBA BEDAR
BIAMS.

DARBININKAI PIRKS 
LAIVUS.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Liętuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Ottaica, Ont. — Kana
dos valdžia pradėjo teikti 
viešus darbūs bedarbiams. 
•Pirmiausia duodama buvu
siems kareiviams.

London. — Anglijos or- 
aivininkai sutvėrė uniją sa

vo

• V
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BAISUS STREIKAS.

Berlyn. — Vokietijoj ge
ležinkelių darbininkų strei
kas tebeina. O sostinė at
sidūrė dvigubame streike. 
Prie geležinkelių streiko 
prisidėjo streikas miesto 
darbininkų. Miestas liko 
be vandens, be šviesos, be 
telefonų, be gazo. Miesto 
taryba derisi su miesto 
streikuojančias darbinin
kais, o ministerių kabine
tas derisi su politiškų parti
jų vadais, o ne su streikuo
jančiais darbininkais, nes 
valdžia tą streiką rokuoja 
nelegaliu.

NAUJAUSIA ŽINIA.
Berlin.

kelią streikas pasibaigė. Val
džia pasiliko teisę nubausti 
streiko vadus, o kitus darbinin
kus priėmė atgal be sąlygų.

TYRINĖS DARBININ
KŲ REIKALUS.

New York. — Pasaulinis 
Susiv. tarptautiniam drau
gingumui platinti paskyrė 
komisiją tyrinėti darbinin
kų padėtį ir jų santikį su ti
kybomis Suv. Valstijose ir 

- Europoj.

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juosapo 

Darbininkų Są-gos.
■■■—— ■ ■■ 1 ■ -

“D ARBININK AUB”

Rochester, N. Y. — W. 
I. Champlin Box ir Lum- 
>er Mill paskelbė, jog įve
da 5.5 valandų savaitę, vie
loj 50 valandų be algų pakė- 
imo. 75 darbininkai su
streikavo.

SUŽEISTA 50.000 DAR
BININKŲ.

Chieago, III. — Pereitais 
metais Illinois valstijoj dir
btuvėse ir kasyklose darbi
ninkų sužeidimų buvo 50. 
000. Daugiausia sužeista 
casyklose. Kompensaci j o- 
mis sužeistieji gavo $3.032. 
253.

ĮGIJO DIDELIUS NA
MUS.

Portland, Ore. — Uniji
niai darbininkai pasistaty
dino didžiulius namus už 
$400.000. Tai vieni pui
kiausių tos rūšies namų šio- 
je salyje.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Tokio, — Nuo kalno prie 
Itoigowa stoties nuslinko 
daug -žemių ir užgriuvo 
traukinį. Žuvo arti 100 
žmonių.

REIKIA BŪTI 5 PĖDŲ 
AUKŠČIO.

Paryžius.
Pačto ir Telegrafo ministe
rija pradėjo priiminėti dar
ban merginas, bet priima
mosios mer ginos bi kitų y- 
patybių turi būti ne mažes
nės, kaip penkių pėdų.

DRAUDŽIA P IKI E- 
TAVIMI.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijoj taikus pi- 
kietavimas užgintas. Ma
šinistų unijos streiko metu 
pikietavimas buvo atsidūręs 
teisman ir teismas nuspren
dė užginti pikietavimą.

VAIKŲ DARBO DIENA.

Užlaikymas Vaikų Dar
bo dienos kasmet paskutinė
je sausio nedeldienoje, krei
pia atydą į ūkių dirbančių 
vaikų aplinkybes. Suv. Val
stijų Darbo Departamento 
Vaiki) Biuras nesenai vedė 
ištyrinėjimus.

Tesaso dalyse jauni vai
dai matiku kasa ir kerta 
vatą, ir atlieka sunkesnį 
darbą, ardami. , Beveik vi
si vaikai dešimts metų arba 
daugiaus dirba laukuose, 
daugiausia vaikų dirbo de- 
šimas valandų, bet kai- 
kurie dvyliką dienoj.

Kąd nors daugumas vai
kų dirba tik kelis mėnesius, 
bet darbas atliktas, kuomet 

< mokyklos atsidaro. Moky
tojos raportuoja, jog be
veik pusė vaikų, kurie tu
rėtų pradėti mokslą Rugsė
jo mėn., neužsirašo iki 
Lapkričio m. arba vėliaus.

Kita gentkartė kentės, 
jeigu laukinis darbas laikys 
juos iš mokyklų.

ietnvos
/

Į Lietuvą privažiavo iš Rusi- liaudyje tari pasitikėjimą, o 
jos daug mokslo vyrų. Kaiku- 
rie jų tyrinėja gamtos turtus. 
Išranda kad Lietuvoj esą gali
ma gaminti daug mineralinių 
trąšų: cemento, smėlio plytų, 
molio plytų, vokiškų kalkių __ „__  __________ x
plytų, kaikurių chemikalų, da-1 pramokstahnokyklose, kariuo- 
žų, gelsvojo stiklo, baltojo stik-i menėje. Taip kad Lietuvėj gy- 
lo. Esą pėdsakų, rodančių, i venimas linksmas. Kaune ope- 
kad gelmėse ir anglių esama ir 
riebalų. Gerai dalyką pasta
čius esą galima dirbti daug 
įvariausių konservių. Ypatin
gai Lietuvos uogos ir vaisiai 
esą geri.

Bet tas ką iš bolševikų ro
jaus sulburbėję Lietuvon moks
linčiai sako, tai tą vokiečiai 
eksploatavo. Vokiečiai sako, 
kad Lietuvos turtus gerai su
tvarkius, tai neskaitant grudų

I
tada varytis prie jo atidarymo.

Vasario 5 d. Netvarkas 
sudėjo Lietuvos Universite
tui milžiniška auką, net 
$2.400.

Valio! Newarkiečių lie
tuvių katalikai nepaprastas 
duosnumas.

Kun. P. Garmus.

Paryžius. — Francijos 
valdžia paskelbė pardavimą 
savo prekinių laivų. Tai 
Jūreivių Federacija suma
nė pirkti 17 tų laivų. Jų 
įtalpa yra 112.000 tonų. Jū
reivių Federacija laivyną 
valdys kooperacijos pama
tais. Tokiu būdu Italijos 
Jūreivių Unija valdo daug 
prekinių laivų.

paguodonęltaip luteligeut,.
Vaidinusi ir pramogos pa-1^ nKaU krik5{ioniu de. 

phtę P? Lietuvę. Į jas k . Kas
renkasi ir Žydai ir lenkai ir vo- kataUkJ į^ksJ aJrtinantis rin*. 
kiečiai, rara žodžiu visi Lte- ’į įrlamenta. tai dar
tuvos piliečiai. žaislų visokių neverta

šystės. Bet ve kas galės atsi
tikti. Į Kauno miesto rinki- 
!mus lietuviai statydavo savo 
Vienybę. Tai dabar rinkimuo- 
se į parlamentą galės susidary
ti Kataliką Vienybę. Į tą ka
talikų vienybę gal ineis ir Pa
žanga, nors Lietuvos protestan
tų inteligentai yra pažangie
čiai. Tai krikščionys demokra
tai su L Darbo Federacija gal 
liksis savo vietoj, pažangiečiai, 
su visokiais nepartiniais, kata
likais, protestantais, neįsiten- 
kančiais į krikščionių demo
kratų partija katalikais gal tu
rės savo surašą.

Tokie tai dalykai Lietuvoj. 
Netrukus ims aušti pavasaris, 
daugelis Amerikiečių keliaus 
Lietuvon, tai iš to, kas viršuje 
rašyta, galite numanyti, ką Lie
tuvoj rasite.

ros esančios geriau pastatomos 
negu Berline. Kalba Lietuvoj 
vienuodinosi per rūkyklas ir 
per tarnavusius kariuomenėj 
Duna, svystas, pynas, deina, 
Deivas nyksta iš Lietuvos.

Kunigų ^ekonominė padėtis 
Lietuvoj sunkesnė, negu buvo 
prieš karą, bet bėdos nemato.

Kaupas su Miluku įsteigė 
Bendrovę “Jiega.” Turi ant 

Dubysos malūną Airiogaloje ir

DŽIAUGIASI.

Paryžius. — Francuzai 
naujai išrinktuoju popie
žiumi džiaugiasi. Rokuoja, 
kad tai alijantų pergalė. 
Kuomet Italija stojo karau, 
tai Kardinolas Ratti pasa
kė: “Jei ne mano žili plau
kai, tai mesčiau sutaną ir 
imči au šautuvą. ’ ’

SIELA VALANDA PA
SIVĖLINO.

ina pagaminti eksportui ma
žiausia už porą milijonų dole
rių kasmet. Darbo turėtų ne 
vietiniai, bet ir keli šimtai tūks
tančiu ateivių. Visiems hut 
galima gyventi poniškai. Ka
ro metų vokiečiai iš Lietuvos 
gabenosi gėrybių: už milijardus 
markių. Teisybė tuomet vis- 
ka<= buvo išnauduojama. Varė 
Į Vokietiją giles, kaštanus, 
karklus, karnas iš patvoriij dil
geles, riešutus, grybus, žuvis, 
net varlės su šlemokais, o dėl 
vėžio, tai keli vokiečiai pešėsi. 
Dabar rodosi tų menkniekių 
niekas nerenka, niekas nesu- 
riauduoja, ir jie visi nueina nie
kais. Nėra kam kelią praves
ti tame darbe, veikėjai vieni 

e vėl i ja niekinti tikybą ir 
siškiją akėti, o kiti gintis. O 
skurdas Lietuvoj nėra toks di
dis, kad žmones priversti) to 
darbo griebtis. Vokiečių pra
mintasis kelias užžėlė ir Die
vai žino, kas žmonėms praves 
kelią išnaujo. Dabar ne vienas 
šaiposi ir sako: “Kad čia da
bar butų vokiečiai, tai kiek jie 
iš tų dalykų naudos padarytų.’ 
Paklausk jo: “Kodėl be vokie
čių negalima to padaryti”. Et 
kas čia terliosis neliepiamas.

Lietuvos žmonės labai įpratę 
gert ir.redytis. Nekune pasi- KataKk, Veikimo cen-
rorivmoic hvr+ma ir* Amorilrm. *

tras.
Kun. Tarnas Žilinskas kle

bonavo Skriaudžiuose. Dabar

neblogą duoda.
Worcesterietis Aleksa įstei

gė Bendrovę “Rūbas.” Kaune 
turi “šapą”, kur dirba ameri
kiečiai. Einasi neblogai.

Kazlausskas trukšmavo su 
audimo korporracija, bet ko
kios pasekmės bus tai ateitis 
parodys.

Vereckio “Drobės” B-vė gal 
ši tą ir padarys.

Būrelis amerikiečiu bandė 
Lietuvoj įsteigti Susivieniji
mo L.R.K.A. Skyrų. Bet kol 
kas dar neįsteigtas.

Gaila, kad Pramonės Ben- 
drivė nerėmė (sietuvoj savo 

. 71 įgaliotinio Kaupo, kurs čia 
ir dva I Pui^^us P^enus buvo išdirbęs ir 

^ pasamdęs gabius veikėjus pa
sekmingai vykinti tuos pienus

Provincijose bažnyčios žmo
nių šventadieniais prisipildo 
kaipir prieš karą, bet Kaune 
bažnyčios tuštesnės negb. prieš 
karą.

Nors Lietuvoj pramogų ne
trūksta, bet daugelis amerikie
čių visgi nenurimsta Lietuvoj.

Jo Malonybė Vyskupas Ka
rys gana stiprus, su visais su
tinka ir nenori, kad katalikai 
dėl kokiu nors politikų tarp sa
vęs peštusi. Tam tikslui su-

rėdymais bytina ir Amerikie
čius. Sako, tenką matyt ūkinin
kaites mėšlą kratant su brili- 
jantais ant rankų. Daug:

čio kun. Vyšniausko vietą Ji
sai yra visiškai sveikas ir sma
gus .

Į Kazimierietė Pžasliuose 
'uoliai darbuojasi. Turi daug 
kandidačių, tarp kurių yra uni-

Washington. — Per pas
taruosius pusšeštus metus 
Suv. Valstijos valdžia kelių 
budavojimui išleido $500. 
000.000. Už juos reikėjo 
pastatyti 28.742 mailių ke
lių. 12.907 mailių jau ga
tava^ o likusieji keliai te
bestatomi.

Pereitą sąvaitę atvyko 
Lietuvos p. Juozas Nau, 
lis. Apsistojo Brookly 
pas Ks. Strumskį. Atvy 
Amerikon koncertuoti.

Gerb. svečias yra lietui 
muzikų patriarkas. Lie 
vių tauta mažai teturi ti 
brangintinų vyrų, kaip g 
bingas komp. Naujalis.

Sveikiname brąi 
čią atvykusį Wast
žemėn ir linkime geriaus 
kloties.

S'

VILNIAUS “SEIMAS” I 
WARŠAVY.

Varšava. — Vilniaus 
mas” atvyksiąs Varšavon 
monstracijai sukelti. Suseis 
su Lenkijos seimu ir tuo pt 
dysiąs Vilniaus prijungi 
prie Lenkijos. Katedroj bt 
pamaldos.

Rymas. — Bostono kar
dinolas O’Connell iš Neapo
lio specialiu traukiniu atpy- 
škėjo Ryman panedėlį 12: 
40 vai. po pietų. Tai čiela 
valanda po išrinkimo naujo 
popiežiaus. Italijos valdžia 
kardinolą priėmė kaipo sa
vo svetį ir davė jam vieną 
garvežį, 1-mos klesos vago
ną ir vieną bagažo vagoną.

.mo
las lėkė Ryman. Per perei
tus rinkimus kardinolas O’
Connell atplaukęs į Neapo
lį samdė automobilių ir juo 
atlėkė Ryman, kada pradė
jo gausti varnai, paskel
biantys popiežiaus išrinki
mą.

KONFERENCIJA P. 
SIBAIGĖ.

W ashington.
d. tapo pasirašytos pa

Vasa:
6
rytos sutartys nusiginki 
mo konferencijoj ir tu< 
pasibaigė konferencija.

na ir vieną bagažo vago
Neveikėjas. Su tokiu traukiniu kardi

MAINOSI VEIK KAS 
MĖNUO.

Lisabonos. — Portugali
joj nauji ministeriai užėmė 
vietas. Tai aštuntas minis- 
terių kabinetas nuo vas. 24, 
1921.' Reiškia Portugalijoj 
miipsterių kabinetai maino
si veik kas mėnuo.

IŠVAŽIAVO CHI- 
NIJON.

Tokio. — Maršalas J< 
paviešėjęs Japonijoj,re 

plaukė Chinijdn.
Meridian. Miss. — D 

giau. kain 100 žmonių 1 
be pastorės dėl notvinio. 
ris kilo dėl nepaprastai g 
saus lvtaus.
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KEIKIA AMERIKĄ.
Paryžius. — Francijos 

laikraščiai pradėjo plūsti 
Ameriką už tai, kad Ame
rika davė Francijai supras
ti, jog jai reikės grąžinti 
skolą. Laikraščiai aimanuo
ja, kad Franci j a turėsianti 
vien nuošimčiais mokėti A- 
merikai 15.000.000.000 fran
kų kasmet, o ji iš Vokieti
jos kontribucijos tegausian- 
ti 700.000.000 markių. Gir
di Francijai truksiu 25 me
tus Amerikai atsiteisti.

(Francijai visai būtų len
gva atsilyginti Amerikai, 
jei ji savo milžinišką armi
ją žymiai sumažintų ir pa
leistų kareivius prie dar
bų.)
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Tai Geriausia Žmogaus okykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS/

DARBININKAS’
EINA TEIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių. 

Prenumeratos Kaina : 
A

• •

r

brangenybių plaukia į Lietuvą 
iš Rusijos šmugelio keliu. Vai- ' 
džia tą dalyką galėtų sukontro- 
lioti, paimti tas brangenybes 
valstybinin fonlan. Bet nusi-! 
politikavimas ir nuo to vei- 
kejams akla uždare. Šmugelis Tesitetus baifJ3i,. Bedieviai 
eina per Lietuvą tarp Vokieti
jos ir Rusijos ir Lietuvai iš to 
:okios naudos.

Šiemet iš Lietuvos išvežta 
daug kiaušinių. Todėl labai 
brangus. Apskritai valgis bran
gus. Butai teipgi. Net toks 
pasakymas susidarė: “šiandie, 
panele, gauk butą, o rytoj prie 
altoriaus eisime”.

Krikščionių demokratams fe
be vadovauja Krupavičius. Tai 
vyras iškalbus, energingas, 
greitai orientuojantis, iš keb
lios padėties greitai išsisuka, 
reikale tinkamai atsikerta. So
čijaliuose reikaluose radikalus,

VISOS ORGANIZUO
TOS.

Sacramento. — Šio mie
sto visos tarnaitės priguli 
prie unijos. Hoteliai sam
do tik prie, unijų prigulin
čias tarnaites.

IS BIEDNYSTĖS Į 
TURTUS. \

Newyort. R. I. — Šio 
miesto gyventojas' George 
S. Wiison Ohenri, per 40 
metų vedęs vargingą gyve
nimą, išgirdo naujieną, kad 
jam turi tekti milijonai do- otiKU, xnu vaidila usiinuivusi T • T" ___

daug pinigų universitetui, bet.fį. ?:

pramato jų galybę Lietuvos 
švietimo dirvoje. Todėl jos 
gadina nervus visokios rūšies 
laisvamaniams.

Prof. Kun. Bučys užsiėmęs 
Lietuvos universiteto reikalais. 
Sako, kad valdžia asignavusi 

3-------CJ X--- ▼------------------f V ■
kuomet nutarta kad katalikai 
jame gauna dalį jiems pridera
mų teisių, tai buk universiteto 
atidengimą atidedama neapri- 
buotam laikui. Suprantama, 
kas pastatė kliuts. Tie tikisi 
naujuose rinkimuose laimėti 
perdirbti usivesiteto statutą 
ant laisvamaniško kurpalio ir

kilęs iš Francijos turtingos 
šeimynos. Bet dėl šeimyni
škų painiavų jam nebuvo 
pripažintas palikimas. Da
bar gavo žiniąv kad teismas 
jam pripažino $12.000.000. 
Be kito ko jam kliuvo’ketu
rios deimantų kasyklos Pie
tinėj Afrikoj.

i
Buv. Valstijose

Metams .. ^.................$4.50
6 mėnesiams.................2.25
3 mėnesiams.............. 1.25

Uiaieny (ir Lietuvoj)
Metams.......................$5.50
6 mėnesiams.............. 2.75
3 mėnesiams.............. 1.50

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK-

U\ I
: SPAUSTUVEI M
> Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi-
> eitinės Korčiukes iki Knygos ir LaikraSčio.
> Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Gm- 
t TAI.

DARBININKO”
/

MODERNIŠKAI
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“DARBININKAS,”
366 W. Broadicay, Boston 27, Mass

TEL. S. B. 620.

h -

ię-

■



DARBININKAS

PRANEŠIMAS

Viso pasaulio darbininkai

PASTABĖLĖS.

*

“Cv

Atsiveskit ir naujų na-

P. Gelažiutė rast.

BROOKLYN, N. Y.

*

A L.

f

LDS. NAUJOS ANGLIJOS 

APSKRIČIO KUOPOMS.

ren-
Lie-

L.D. S. Reikalai

tmoiisned every ATuesvaiy, Thursctay, 
•nd Saturday by St. Joskph’s Ltth- 
JATIA5 R. C- ASSOCIATIOH OT LABO*.

Moterų Sąjungos Conn. aps
kričio kuopums.

Zarembienė, E. 
Viso su smul- 
Aukos pasiųs-

SVARBUS PRANEŠI
MAS LDS. CONN. 

APSKRIČIO 
KUOPOMS.

vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

MANCHESTER N. H.

“Tėvynės Balse” rašo
ma, kad “sugrįžę varpai te
beriogso Muziejaus k^eme 
— šunų patogumui, o ne 
Dievo garbei.” >-

PRANEŠIMAS

R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio 

Skyriams.

WESTVI TF, ILL

BALTIMORE, MD.

Subatoj, 4 d. Vasario, įvyks 
koncertas, kuris negreitai iš-

M0NTREAL, CA.

Prakilniausi s vietos jauni-

“ DARBININKO” ADM. 
PRANEŠIMAS.

Eina iš South Boston'o utarnlakais. 
IrYuomtomis. Leidžia am 

L4®rrvi^Tlnio Kataxxkv Sv. Juozapo 
Daauutiasę Sąjunga.Pz t -

~Kntere<l as second-class matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., nnder the Act of March 3,1879.”

-Acceptance for malllng at special rate 
of postage provided for in Sectioa 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorteed on Julj 
12, 1918."

Bubtcription Rate»:
Yearly ................................................ $4.50
Boston and suburbs .......................$5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

■ /

Apie tai, kas bus išrin
ktas Šventuoju Tėvu, buvo 
daug spėliojimų. Buvo į- 

. vardyta daug kardinolų, ku- 

. rie galėsią būti dėl tos ar ki
tos priežasties. Bet. pasi
rodė, jog tapo išrinktas kar 
dinolas, kurs visai nebuvo 
minimas spėliojimuose.

PHILADELPHIA, PA.

Artinantis 16 dienai Vasa- mas plačiai žinomo muziko p. 
no, t. y. keturių metų sukaktu-!" _ 
vėms Lietuvos Neprigįulmybės į 
šv Jurgio Parapijos salėj ant 
Venangos ir Salmon St. yra 
rengiamas prakalbos, šiuose 
prakalbose bus žymūs kalbėto
jai iš Lietuvių, ir amerikonų 
kalbės žymus politikierius J. 
Kemell.

šv. Jurgio parapijos choras 
sudainuos kvartetą, tautiškų 
dainelių ir mažos mergaitės pa
sakys keletą eilių. Visi lietu
viai yra kviečiami atsilankyti.

Tautininkas

yra garbė ,kad gali merginos 
vyrų vietas užimti. Angelai 
antra Kazevičiutė, A. Vitkiutė 
E. PietaHute, A. Karveliutė, ir 
V. Atkočiate. Lietuvos karei
viai E. Getaučiukas ir S Norei
ka. gerai atliko.

Korespondentas.

WESTFIELD, MASS.

Pas mus veik nieko neveikia
ma. Todėl ir žinių laikraščiuo
se nesimato. Tik kai koks kal
bėtojas atsilanko, tai paįvairi
na musų gyvenimą. Štai da
bar sausio 30 d. buvo M. Bag
donas ir kalbėjo apie Lietuvą 
Daug indomybių papasakojo, 
Rinko aukos Lietuvos Darbo 
Federacijai paremti. Aukuojo v • šie:

Hip. Jegelavičius 5.00, J. 
Verbatis 1.50, po 1.00 ddl. F. 
Cvirka, I. Gegužis, P. Lukšis, 
A. Kavaliauvkas, K. Masąitis, 
A. Klabauckas, V. Kanaliuris, 
A. Švilpa, L. Meška. Viso su 
smulkiais suaukavo 20.35.

Reporteris.

Aukos Lietuvos Darbo Federa
cijai suaukotos Sausio 22 d. 
laikė prakalbų gerb. M. Bagdo
no.

Aukotojų vardai: A. ir K. 
Stangiai 6.00 dol. M. ir A. Ke- 
mėšiai 5.00 V. Songaila2.50. Po 
2.00 V. šarenas, A. Kikutis. Po 
1.50 J. Vaičiūnas, J. Važynis, 
P. Žukitė. Po 1.00 P. Valinskis, 
K. Savičius, V. Žvikevičius, M. 

Į Bučius, V. Kaškonas, A. Tva- 
rijonas, A. Baniulis V. Olkovi- 
kos, A. Miškinis J. Jurevičius, 
A. Žukauskas, P. Jakaitis, St. 
Čuopenaitė, K. Bučius, St. Sla
vinskas, M. 
Trakimienė.
koms $44,60. 
tos per Tautos Fondų.

J. Vaičiūnas.

kimas A.LJR.K. Fed. buvo ren
kama valdyba. Įnėjo šios ypa- 
tos pirm. M. Kamandulis,' rašt.
K. Peliackas, Ižd. T. Kubilius, 
Iždo globėjai A. Trainavičienė 
ir N. Baliavičius. Toliaus bu
vo nutarta kad N. A. Vyčams 
duot 2 dienas laikyti darže pa
silinksminimą. Kas parapijaj 
lėšuos 300 dol. Kai buvo pasiū
lyta suvažiavime Apskričio, 
tas iridabar buvo nutarta. Jer 
Vyčiai reikalaus parapijos dar
žą, turim duoti subatą ir nedie- 
ldienį uždyką. Toliaus buvo 
nutarta pasiusti laišką L. Vy- naudingą 
čiams kas link 4 d. Liepos. Kad
L. Vyčiai dalivautų 4 Liepos 
suvažiavimu Montello parapi-

, jos darže.
Katalikas.

DALYVAUKITE SU
SIRINKIMUOSE.

Šiame mėnesyje L.D.S. 
kuopų, susirinkimai yra vie
ni iš svarbiausių, nes bus 
keletą svarbių laiškų iš Cen
tro, kuriuose pakeliama 
nauji ii- svarbūs klausimai. 
Beto, nariai gaus puikią ir 

dovaną metinį 
Kalendorių ir brošiūrą: 
“Kurių bus viršus?” para
šyta Uosio.

Tad nariai raginami lan
kyti susirinkimus skaitlin
gai, o ypatingai busiantį su
sirinkimą.

■ : . ; ' . . _ f i

sias minias išgirsti svarbių 
žinių iš Lietuvos.

B. Mičiunienė,
L.D.S. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

Mokyklų klausimas Lie
tuvoj dabar virto svarbiau
siu dalyku. Visokios rūšie* 
laisvamaniai varosi, kad 
mokyklos būtų be tikybos 
pamokų. Katalikai stovi u; 

| tai, - kad mokvloš? tikyba 
būtiy dėstoma,bet paliuosuo 
ti nuo tų pamokų tuos vai 

tėvai to- pano. 
įį rėš. Laisvamaniai taip-g’ 

: turi pilną laisvę steigti be- 
H tikybines mokyklas. Tai 
| vėl pamatome už kokią lai 
F. svę soeijalistai ir laisvumu 
į niai'.stovi. Mažumoj bū

darni nori didžiumai savi 
programą įbrukti. Laisva
maniai ir soeijalistai nor 
laisvės varžyti katalikus.

*

Suv. Valstijų komercijo: 
depariamentas skelbia, joj. 
šioje šalyje cenzas 1920 m 
svetimtaučiui rado 13,712 
754. Iš jų tik pusė tesant 

; natuializuoti. Greičiausia 
natūralizuojasi anglai, vo- 

I kiečiai, airiai, žydai. Lie 
f tuvių tepaduota 127.642. I: 
į jų Hatur&lizuotų 33.233, ar 
| ba 26 nuoš. Pirmąsias po 
įvpiei'as turi 16.730. Lietu- 

ių skaitlinėj toli gražu ne 
atsako tikrenybei. Bet na 

ralizuotų nuošimtis gali 
a daleisti yra teisingas 

r Žinome, kad ^lietuviai nela 
bai tesirūpina patapti pilie 
eiais.

Pereito nedėldienio “Bo 
| ston Globė” turėjo ilgoki; 

korespondenciją apie Kau
ną ir Lietuvą. Rašoma, kad 
Kauno “Main Street” pa 
neši į Amerikos “Wikl 
West’o” gatvę. Miestas e- 
sąs amerikonizuotas, ame 
lakoniškai pasirėdžiusių esą 
Kaune daugiau,' negu bite 
kuriame kitame Europos 

este. Iš 2.500.000 Lietti- 
s gyventojų mažiausia 

jOO.OOO esą buvę Amerike. 
iiekviename Lietuvos sod- 
fcje rastum angliškai kal- 
■ptį Jįętuvį.
Į “Tėvynės Balse” 
■ą apie Apaštalų Sosto at
jovus atvykusius Lietuvon, 
■kedama. kad “atvykusių- 
■Įi mūsų ‘laikinąją sostinę’

LEWISTN, ME.

Visos Audeklinės paskelbė 
darbininkams apie numuši- 
mą ant 30 nuošimčio algų nuo 
13 d. vasario. Pirma vos tik 
galėdavai už dirbti po 28 dol i 
savaitę, o dabar užteks ir $20.

A. J. J.

Musų koiionijoj bt-vo atsilan- 
imvjrrdar'riYs pavei

kiais. Jo paveiskb.i žmonėms 
patiko.

Sausio 29 d. Labdarybės 15 
tp. turėjo susiimk imą Pirm. 
A. Staušauskas rezigrav-., nes 
??.»leidžia šia vietą. Išrinkta jo 
vieton M. Mičiudienė.

Sausio 22 d. Moterys buvo 
surengusios gražią vakarienę 
išleistuves vargoninkui A. Sta- 
ušauskui, kurs iškeliauja Nau- 
jojon/Anglijon.

Pas mus yra keletas vyrukų, 
sulaukusių pusėtino amžiaus, o 
nevedusių. Tai jiems nekaip 
viskas atrodo. Jiems negeri 
Vyčiai, jaunimas netikęs. Mat 
senstelėję, netinka prie jauni
mo, o neženoti, netinka prie že- 
nočių. Tai kur jiems dingti. 
Tad ir nedyvai, kad viskas to
kiems negera. Nuduoda Jie 
daug išmanančius, o nemoka 
rašyti ir blogai temoka skai
tyti.

K®**.

dils iš Baltimoriečių atminties, 
fjį paruošė parap. choras, veda- 
imas plačiai žinomo muziKo p.

no, t- y. keturių metų sukaktu-! j. Cižausko. Daug kartų teko 
girdėti pp. Čižauskus dainuo
jant, bet šį kartą pralenkė vi
sus buvusius visa maile. Poni 
M. čižatfskienė lanko Peabody 
muzikos konservartoriją. Tad 
jos balsas vis darosi švelnes
nis, dailesnis, turtingesnis; tek- 
niniškai labjaus išdirbtas. Mu
ziko žinovai sako, kad ji galint 
drąsiai stoti operų dainuoti. 
P. J. Čižauskas turi gražų bal
są baritoną ir,geras chorvedys 
L. Feravičiutė jauna daininkė 
nustebino publiką savo puikiu 
balsu. Suprantama tokioms 
jiegoms susidėjus, koncertas 

i išėjo tikrai puikiai. Choras ge
rai išlavintas kuriam lygų sun
ku butų rastu

Lietuvių 4-ta Liepos.
V ietos\ veikėjai stropiai 

giasi prie apvaikščiojimo 
tuvių 4-ų metų sukaktuvių Ne
prigulmybės 16 d. vasario. Baž
nyčioje bus pamaldos už žuvu
sius karžygius. Namai bus iš 
puošti amerikoniškoms ir lietu- 
vikoms vėliavuoms. Kalbės L. mas yra susibūręs į šv. Kazi- 
Šimutis “Garso” red. Bus miero par. Chorą. Į tą gražų 
platus programas. j būrelį nepriklauso tik tokie, ku-

’ į Vasariol2 pripuola L.D.S. į rie iš lietuvių į žydelius vysto- 
' vietinios kuopos susirinkimas ■ si, arba kurių tėvai leidžia ne 
1 Nariai priyalo visi atsilankyti ■ prie lietuvių veikimo,o ten kur 

tuojau po mišparų šv. Alponso šlykštynes arba ant skersgat- 
svetainejė. įvių stumdytis. Tėvai dėl sa-

Ašara. vo ir savo vaikų gero turėtų 
  , i leisti savo vaikus prigulėti prie 

I choro ir prie L. Vyčių kuopos. 
ROCKFORD, ILL. ! Sausio 22 d. buvo vaidinama 

_ ..------ ,__________ įGraži Mageliona. Jauni vai-Buvo puikus vakarėlis, 252-Į din, įai bav erai i5si|avi 
ros kuopos S.L.R.K.A. saus. 291 Vaidin0 Karaliaus rolę j. Ar. 
d.; Italų svetainėje,, kampas L__ __________ =„ * -o..
Kent ir Ferguson gatvės. Pu-! 
blikos buvo pilna svetainė. 
Mat kiekvienam buvo žingeidu 
pamatyti šv. Petro ir Povilo 
p-os jaunų chorisčių ir choris
tų gabumus, ir publika pama-!
ėins jaunimo gabumu, negalėjo, ^ko’- J.“ LaskAKiTiTgo'hio

Brangios sesutės sąjungietės; 
šiuomi pranešu, kad moterų są
jungos Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks 19 d. Vasa
rio 1922 m. šv. Kažimiero pa
rapijos svetainėj 295 St. John 
St. New Haven, Conn. Sesi
jos prasidės 1 vai. po pietų. 
Kuopos teiksitės išrinkti atsto
ves ir atsiųsti, nes šis suvažia
vimas yra svarbus kadangi ąta 
metinis. Bus renkama valdy
ba ir turime daug kitų reikalų 
aptarti.

Taipgi kuopos ką pardavinė
jo tikėtus malonėkit surinkti 
visus, ir įduoti atstovėms, kad 
atvežtų ant suvažiavimo kur 
bus reikalingi.

P. Gelažiutė.
S. Conn. apskr. rašt.

lauskas, Karalienės — A. Bu- 
ziutė, grafo — P. Stangvilas. 
Alvarijos — M. Abraičiutė, Pe
tro — J. kapackas, Magelionos 
— A. Bandžiutė, Marceliaus — 
J. Braknis, senelės — Bukevi- 
čiutė, tarno S. Paulauskas, Mi-

X

Lietuvos universiteto Te
ologijos fakulteto pirm, 
prel. Dr. Maironis ir prof. 
Dr. Česnys skelbia, jog to 
fakulto studentai gali regis
truotis. Praneša, kad e- 
santi viltis, jog vasario 16. 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienoj bus atidarymas 
Lietuvos universiteto. y Tas 
prakilnias iškilmes, labai 
pritinkančias surengti Lie
tuvos Neprigulmybės Die
noj gali sutrukdyti laisva
maniai ir soeijalistai, ku
rie St. Seime trukdo uni

tai iškų Vizitatorių mi- versiteto statuto perleidi-

rašo

i nėra vien religinė.” mą.

atsigėrėti. Tam vis ko pasi
darbavo p-lė P. Smilgiutė. 
Scenon buvo statoma du labai 
puikus vaizdeliai “su šiuomi 
ženklu pergalėsi Lietuvos prie
šus.” Programas susidėjo iš 15 
punktų.

Pirm uždangos atidengimo 
gerb. A. Getautis labai gražiai 
nupiešė apie reikalingumą pri
gulėti prie S.L.R.K.A. ir«kiek
vieną ragino prisirašyti.

Jaunųjų choras sudainavo 
“prašom prašom paklausyti.” 
Himnus Amerikos ir Lietuvos. 
Šokis (Sgohc dance) atliko K. 
Pietariutė ir M. Kaževičiutė. 
ant piano skambino V. Atko- 
čaitė. Deklemavo Lev. Getau- 
čiutė apie Tėvynės meilę. Du
etas p-lės P. Smilgiutė ir V. At- 
kočaitė. Vaizdelis “Dėl Dievo 
ir Tėvynės Meilės” sulošė p-lė 
P. Kalitkiutė, A. Kalitkiutė, K. 

'Pietariutė. Duetas P. Kazevi- 
. čiutė antra E. Pietariutė. Šokis 

K. Pietriute, ant piano V. At- 
kočiutė. “Dvi sesutės” Atli
ko N. Karveliutė ir L. Getau- 
čiute. Jaunasis choras sudai
navo, Rūtų darželis. Karinin
kas (Sailor boy) S. Noreika ir 
V. Atkociatė. Vaizdelis “Moti
na ir dvi išdykusios dukterės,” 
tas vaizdelis labai mums pri
mena šios gadynės dukrelių iš
dykumą. Atliko, V. Atkočiutė, 
N. Karveliiutė ir K. Pietariu
tė. Dialogas apie lygybę atli- 
tė ko P. Smilgiutė ir G. Roman- 
čiutė. *

“Su šiuomi ženklu pergalėsi 
savo priesūs” Jaunųjų choras 
sulošė, labai gražai. Virš mi
nėtam vaizdely dalyvavo net 
astuoni asmenys. Čia dabar 
yra Mokytojos p-lės P. Smil- 
giutes.

Lietuvos rolė atliko M. Kaze
vičiutė, labai puikiai, Vokiečio 
rolę B. Getaučiukas, labai ge
rai dėl pirmo karto scenoje. Htis, F. Radziavičius R Danila 
Bolševiko role P. Kalitkiutė/ 
nors'jauna mergaitė, bet labai 
nudavė savo' rolė, pilna gyvu
mo. Lenko rolę L. Getaučiutė. 
labai pasilaikė pagal lenkiškos 
panaberijos. Lietuvos išgamą 
atliko V. Atkąčaitė. Nemaža

— M. Teresevičia, tarnų roles 
atliko Abraičiai. Atvaidinta la
bai gerai, nors buvo tokių, ku
rios norėjo pakenkti. Viena 
mergina buvo apsiėmus Kara
lienės rolę atlikti, po kelių re
peticijų atsisakė, manydama, 
kad pakrikdys darbų. Mat li
kusieji aktoriai nenuleido lan
kę ir atliko kuogjeriausia.

Vienas iš uoliausių veikėjų 
yra J. Braknys. Jis daug pa
sidarbuoja L. D. S . 92 kuopai.

Aktorius.

MONTELLO, MASS.

Darbai pas mus truputį pa
gerėjo. Tečiaus iš kitur atvy
kusia negalės gauti darbo, nes 
čia neunijisto neįsileidžiama į 
dirbtuvę.

Sausio 27 d. čia kalbėjo M. 
Bagdonas Lietuvos Darbo Fe
deracijos reikalais. Kalbėjo la
bai indomiai. Lietuve; Darbo 
Federacijai paremti aukų su
dėta' $105.39. Gaila, kad pra
kalbos nelabai tebuvo išgarsin
tos ir nedaug žmonių tesusirin
ko.

Aukuojo: gerb. klebonas 
kun. J. Švagždys 20.00, M. A- 
bračinskas 12.00, K. Savilionis 
3.00, po 2.00 J. Baronas, M. Ka
mandulis, T. Kubilius. Po 1.00
A. Viščiniatė, P. Danila, P. Ju
škaitis, J. Dukštaitė, R. Sviet- 
kaitė, A. Puidokas, O Kašėtai
tė, J. Valaitis, O Samsoniutė,
B. Vermauskienė, A. Klimavi
čienė, K. Zagarskienė, A Er- 
malavičienė, P. Virmauskis, 
J. Ješkeliavičius, N. Baliavi
čius, J. Baliavičius, irfį. Svirs- 
kas J. Kandratorfus, A. Kau- 
nialis, A Norkus, J. Dūkštą. 
J. Daugieliavieia, J. Meškinis, 
G. Juškaitis, P. Kereiva, P. 
■Tubialis A Akstinas P. Jozai-

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, su 1 d. sausio 1922 
m. “Darbininko” prenume
ratos kaina turėjo būt pa
kelta ant 50 centų. Bet pra
ilginus Kalėdinę “Darbi
ninko” prenumeratų nuolai
dą ąki 15 d. sausio š. m. pra
sitęsė dvi savaiti ir pakėli
mas prenumeratos kainos.

Tai-gi dabar pranešame 
gerb. skaitytojams ir rėmė
jams, kad nuo 15 d. sausio 
1922 m. “Darbininko” pre
numeratos kaina bus:

Suv. Valstijose 
Metams'......................>.$4.50
6 mėnesiams...................2.25
3 mėnesiams...................1.25

Užsienyje (ir Lietuvoj) 
Metams .......................... $5.50
6 mėnesiams...................2.75
3 mėnesiams...................1.50

“Darb.” Administracija, 
366 Broadway,

So. Boston, Mass.

L.D.S. STREIKIERIŲ
1 FONDAS.

Šis fondas yra vienas iš 
svarbiausių darbininkams 
dėlto, kad streikams galo 
dar nesimato. Štai niaukia
si juodas debesys ant mai- 
nierių padangės; streikuo
ja audiminių darbininkai.: 
čeverykų ir daug kitų šakų 
industrijos.

Iš L.D.S; Streikierių 
Fondo per pereitus šešius 
su viršum metus išmokėta 
daugiau ne $600.

L.D.S. Penktame Seime 
Streikierių fondas perorga
nizuotas ir palikta du sky
rių: į pirmą skyrių nariai 
moka $1.00 metams ir laike 
streiko gauna pašelpos po 
$8.00 savaitėje; į antrą sky
rių moka 50 centų metams 
ir gauna pašelpos $4.00 sa
vaitėje.

Pašelpa mokama tik 
tiems streikuojantiems na
riams, kurie yra pilnai už
simokėję. Mokama iki pi
nigų yra.

Apart regulerio strei
kierių fondo dar yra taip 
vadinamas “mielaširdystės 
fondas” į kurį nariai iš 
kuosos valios moka po 25c.

Taip-gi į tą fondą eina 
visos aukos streikieriams 
gautos iš visuomenės ir iš 
draugijų.

Iš to fondo šelpiami visi 
tie, kuriems pašalpa būti
nai reikalinga.

Tad raginame L.D.S. na
rius įsirašyti į vieną iš tų 
dviejų skyrių, kad iškilus 
streikui gautum pašalpą 
pats arba kitam tokiam pat 
darbininkui suteiktum.

Tai begalo gražus ir pra
kilnus darbas tų darbinin
kų, kurie mato ir supran
ta reikalą prigulėti prie 
Streikierių fondo.

Tad dėl to dolerio arba 
pusę į metus nenubiednėsi, 
o čia atliksi svarbią prieder
mę.

Užsimokėk į Streikierių 
fondą šiandien; šelpk ko
vojančius darbininkus už 
geresnes gyvenimo sąlygas.

L.D.S. Raštinė.

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks vasario 19 
dien^l922,1-mą vai. po pietų Lie
tuvių Svetainėj, 26 Lincoln St., 
Brigrton, Mass.

Gerbiamos LDS. N. A Apskri
čio kuopos malonėkite atsiųsti sa
vo atstovus į šį suvažiavimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti 
dėl LDS. organizacijos. Taip-gi, 
sūrios kuopos dar neprisiuntėte 
savo duoklę po 5c. ant metų nuo 
nario, tai malonėkite prisiųsti iki 
suvažiavimo. Neprigulinčios kuo
pos kviečiamos prisidėti prie L. 
D. S. Nauj. Anglijos Apskričio už- 
mtfkėdamos po 5 centus nuo nario ‘ 
ant metų į apskričio agitacijos iž
dą. Taip-gi atsiųskite savo atsto
vus į šį suvažiavimą. Neišgalin
čios prisiųsti atstovų, siųskite įne
šimus raštu apskričio valdybai; 
mokesčius siųskite apskričio iždi
ninkui M. Abračinskui 187 Ames 
St., Montello, Mass. Siųskite at
stovus ir gerus įnešimus suvažia
vimam

LDSS. N. Angį. Apsk. Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Norvvood, Mass.

Rašt. A. J. Navickas,
58 Ileaton Avė., 

Norvvood, Mass.

HARTFORD, CONN.

12 d. vasario L.D.S. 6 kuopos 
įvyko mėnesinis susirinkimas 
tuojau po sumos bažnytinėj 
svetainėje 41 Capitol'ave. Ger
biamos narės ir nariai malonė
kite susirinkti visi ant šio susi
rinkimo, nes gausite puikią do
vaną, kalendorių 1922 metų ir 
gražią Darbininkiško turinio 
knygelę parašytą Uosio. Tai 
yra naujausią Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos leidinys.

Taipgi išgirsite raportus de
legatų iš pereito L.D.S. Conn. 
apskr. suvažiavimo. Tikimės, 
kad šieme susirinkime daly
vaus ir gerb, svečias M..Bagdo- 
nas, nes tą pačia dieną laikys 
prakalbas Hartforde 7 vai. va
kare.
rių.

........

A. Kašieta, S. Kašieta, J. Čes- 
nuliavičius, D. Gutauskas, J. 
Saladonis, E. Daukantaitė, B. 
Lideikaitė, A. Razumaus,- B. 
Pašakarnienė.

Viso pasidaro 105.39.
Sausio buvo metinis susirin-

Kaip jau žinote, Federacijos N. 
Anglijos apskritys yra nutaręs, 
kad kiekvienas skyrius, prigulin
tis prie to apskričio, mokės savo 
duoklę. Federacijos skyriai ran
dasi kiekvienoje lietuvių kolioni- 
joje. Prie skyrių priguli visos vie
tos katalikiškos organizacijos, k. 
t.: pašelpinės dr-jos ir idėjinės 
kuopos. Kožna moka įstojimo j 
Federacijos skyrių po $1.00 me
tams. Iš tų pinigų Federacijos sk. 
turės mokėti pusę j Federacijos 
apskriičo agitacijos iždų. Tai-gi 
gerbiamieji A L. R K. Federaci
jos Naujos Anglijos Apskričio sk; 
malonėkite pasimokėti savo duok
lę vasario mėnesyje. Pinigus siųs
kite apskričio ^iždininkui J. Gli- 
neckiui, 366 Broadvay, So. Bos
ton, Mass. z

A. L. R .K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,

Rašt. M. M. Kamandulis.

L.D.S. 12 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėly, 
Vasario 13 d. šių metų 7:30 vai. 
vakare. Karalienės aniolių pa
rapijos svetainėj, Roobling St. 
ir So. 4-ta. Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Bus duodami 
Kalendoriai šių metų ir puiki 
darbininkiška brošiūra “kurių 
bus viršus?” parašyta Uosio. 
Labai puiki L.D.S. nariams -do
vana veltui. Kviečiame ir sve
čius ateiti i minėtą susirinki
mą ir prisirašyti prie miųėtos 
kuopos, kad gavus ta taip pui
kią dovaną veltui.

Kviečia Valdyba.

1

j

Prakalbų maršrutas gerb. 
M. Bagdono, Lietuvos Dar
bo Fedęracijos atstovo ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nario bus sekančiai:

10 d. vasario š. m. 7:30 ,v>L va
kare, So. Manchester, Conn.
12 d. vasario š. m. 7:30 vai vaka
re, Hartf  ord, Conn.

13 d. Vasario 1 m. 7:30 vai va
kare, Bridgeport, Conn.

Kalba begalo gyvai ir tu
riningai ir išimtinai apie 
Lietuvos darbininkus.

Kuopų valdybos ir nariai 
stokite į darbą^ kad į prakal
bas sukvietus itlingiau-

NEW HAVEN, CONN.
Sausio 22 d. bnvo šv. Kazi

miero lietuvių parapijos susi
rinkimas. . Apsvarsčius reika
lus, pasirodė, kad dėl blogų lai
kų dalykai nekaip stovį. To
dėl išrinktas komitetas, kurs' 
rūpinsis kuodidesnį žmonių 
skaičių pritraukti prie parapi
jos rėmimo.

Sausio 29 d. buvo L.D.S. 28 
kp., susirinkimas. Delegatas 
gerb. kun. Karkauskas išdavė 
raportą iš buvusio apskričio su
važiavimo. Raportas buvo svar
bus ir indomus. Toliau kuopa 
svarstė apie Lietuvos reikalus. 
Pripažino svarbą remti Lietu-



voi/katalikų judėjimų. Nutar
ta paaukuoti pusę L. L. Pasko
los bonų L. Darbo Fedaracijai, 
o kitų pusę katalikiškam uni- 
vesitetui. Mes jau ikšiol gerai 
parėmėm Lietuvos reikalus. 
Jau esam pasiuntę $617.50 Lie
tuvos universitetuL Dabar bus 
$642.50, o gal bus ir daugiau.

Vasario IT d. bus L.L.S. kuo
pos vakaras. Gabiausi vaidin
tojai los juokingų komedijų. 
Bus visiems labai indomu ir 
smagu atilankykite visi.

A J. Diržius. 
______________ i;

CLEVELAND, OHIO.

Šiuomi pranešu visiems L.D. 
S. 51 kp. nariams, kad susirin- 
kimas^bus vasario 12 d., antra 
vaL po pietų, Lietuvių svetai
nėj. Malonėkite visi nariai su
sirinkti, nes bus išdalyti L. D. 
S. kalendoriai ir knygutė po 
vardu ‘ ‘ Kurių bus viršus ?” Pa
geidaujama, kad kožnas narys 
atsivestų nors po vienų narį 
prisirašymui. Atsimykit gerb
iamieji, kad dabar eina L.D.S. 

'naujų narių vajus. Mes visi 
turime laiko šio1 vajaus sukrust 
ir pasidarbuoti dėl Lietuvių 
Darbininkų Organizacjos gero
vės. Pasirodvkime kad ir mes 
Darbininkai nesėdime sudėję 
rankas, bet dirbam ir organi
zuojamės prieš musų skraudi- 
kus.

Kalendoriai ir knygutės bu< 
suteiktos dovanai ir tiems na
riams, kurie tame susirinkime 
prisirašys.

Širdingai kviečia L.D.S. 51 
kuopos Mokeš. Rašt.

rh r irii.-gia

“J. A * .
CHICAGO IR AFIELINKIŲ 

KOLIONUOS.
šiuomi skelbiama, jog že- 

miaus nurodytose kolionijose, 
lankysis Lietuvos Finansų Mi
sijos kalbėtojas. Nuošrnižiai 
prašoma kolkmijų gerai prie 
prakalbu nrisirengtL
Vasario 16 d. Detroit, Mich.

Kovo 1
2 Bridgeport (Chicago)
3 Brighton Park, ”
4 ................................
5 Town of Lake ir 18 & 

Union ”
6 North Side, (Chicago)
7 West Side,
8 Cicero, Dl.
9 Melrose Park, Dl.
10 ...............
11 So. Chicago, Dl.
12 Reseland ir West Pu-

. llman, 111.

PRANEŠIMASi1 )

- 77 - '

19 Gary Indiana.
21 Kankakee, BĮ. 
Rockdale, Dl.

23 De Kalb, Dl.
24 • • •

' DARBININKAS.
. — , -------- - —---------- --------- -----------——

J*

5?

M

M

* j

J J

M

M

M

> Neverki Lietuvi! SVEIKATOS DALYKAI.»
»
,,

>»

” 25 Springfield, Dl.
” 26 St. Louis, Mo ir E. St 

Louis UI.

L D. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

t

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. S-tos kp. mėnesinis susirinki 

inas įvyks utarninke, vasario 14 d., 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 

-apkalbėti. Nepamirškite atsivesti j 
susirinkimų ir naujų narių.

Kviečia Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki- 

mas jvyks nedėlioj, 12 d. vasario i«> 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie- 
čžiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi- 
veskie naujų narių.

LEWIST0N, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimą? 

įvyks nedėlioj, 12 d. vasario, paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti 
nal ateiti, nes turime svarbių reika 
lų. Taip-gi atsiveskite naujų narių.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

12 d. vasario, 7130 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, ne? 
turim daug svarbių reikalų aptarti 
Atsiveskit Ir naujų narių.

GREENFIELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimą.*- 

Jvyks nedėlioj, 12 d. vasario, 2 vai. po 
pietą 4 Laurel Street Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsives
kite naujų narių.

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

|vyks nedėlioj, 12 d. vasario. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba

LIETUVOS ŽEMIAMS I

i

Kaina 75 Centai.
■“ K

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

_________ •

Didžio Išlankstytas 
26y2x33^

Sulankstytas 
6%x9^

Galima gauti
“DARBININKE”

366 Broadvay,

Boston 27, Mass.

17
18
19
20
21
22
23 Port AVashington, Wi.
24
25
26
27
28

Detroit, Mich. 
Saginaw, Mich. 

Grand Rapids, Mich.

Mihvaukee, Wisc.
Sheboygan, Wisc-

»»27 ........................
' ” 28 Collinsvillėj DL '

” 29 Dorisville, IĮL
” 30 Kevanee, III.
” 31 Moline, UL
Bal. 1 ______._____

2 Spring Valley ir Ogles- 
by, Dl.

M

n 

n 

n

H

Kenosha, Wisc. 
Raeine, Wisc.

Waukegan, III 
St Charles, III.

3 .......................
4 WestviUe, Dl/

5 Indianapolis, Ind.
6 Clinton, Ind.

Visos čia įvardytos kolioni-
jos nuoširdžiai prašomos pasis
tengti. skirtoje dienoje prakal
bas surengti. Jei jau kartais 
skirtoji diena Tamstom būtų 
visai nepatogi, tuomet prašo
ma tuojaus pranešti Misijos 
raštinei apie tai ir bus pasis
tengta ant kiek galima tinka- 
jmesnę dieną Tamstoms parink
ti, bet pageidaujama, kad čia 
nurodytose diėnose prakalbos 
įvyktų.

Saginav, Port Washington, 
ville, Moline, ir Clinton Pasko
los Stočių nėra, todėl visų tuo
se kolionijose esančių darbuo

tojų nuoširdžiai prašome tuo
jaus susirašyti su Misijos raš- 
i tinę, kad viskų į laika būtų ga
lima sutvarkyti.

Lietuvos.Fin. Misija.

13 ......
14 Aurora, Dl.
15 Rockford, Dl.
16 Beloit, Wisc.

-r ’ * Z ’j Paskolos Skyrius, 370 Seventh
18 Indiana Harbor, Ind. I^Vernie yew York City.

Pranešimai.
ŠAUNIAUSIA BIZNIO 
ĮSTAIGA LIETUVOJE.

“Laisvės No. 231 už Spalio 
14 d. 1921 metų rašte apie Lie
tuvos ekonominę būtį sekančiai 
rašoma apie Amerikos Lietu
vių Prekybos Akcinę Bendro
vė:

“Kiti dar gudresni ar su di
desniais kapitalais susispietę į 
dideles Bendroves steigia ban
kus ir prekybų varo didesnėje 
plotinėj, kaip antai: Ūkio Ban
kas Prekybos ir Pramones Ban
kas, Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, “Nemunas, “Dubisa” 
ir tt. Tarp jų labai svarbia vie 
tų užima “Amerikos 'Lietuvių 
Prekybos Akcinė Bendrovė.” 
Mes matom jos automobilius 
“Fordukus”, lakstant įvairiuo
se Lietuvos miesteliuose ir 
kampeliuose, kur tik šiek tiek 
geresni keliai. Mes matome 
jos autobusus važiojančius 
žmones visais Lietuvos plen-

' . pasiekti ir dirbti musų tėvynės 
į naudai ir jos ekonominį gerbū
vį vystyti.’

Iš tokio gražaus atsiliepimo 
apie Amerikos Lietuvių Pre
kybos Akcijinės Bendrovės 
.darbus Lietuvoje gali pasi
džiaugti Amerkos lietuviai, o 
ypač Bendrovės šerininkai, ku
rių pinigais tie svarbus darbai 
vykinima ir dirbama. Sugrį
žęs iš Lietuvos Lietuvių Preky
bos Bendrovės prezidentas Jo
nas J. Romanas tuos faktus pa
tvirtino dokumentais, kurie be- 
abejones nemažai prisidės prie 
ūpo pakėlimo Bendrovės šeri- 
ninkams jų metiniame suvažia
vime Kovo 14 dienų.

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
iš pradžių savo gyvavimo grie
bėsi svarbių darbų Lietuvoje 
ir jai vienai tik pasisekė Ame
rikos lietuvių dolerius įvestinti 
naudingai Lietuvos pramonėje 
ir prekyboje.

Da truputį daugiau darbo, da
tais, mes matom jos krautuves' truputį daugiau kapitalo ir pa- 
Į vairiuose Lietuvos miestuose, j pamos iš Amerikos lietuvių ir 
ir dar kain rirdėti. žvmia ka-ir dar kaip girdėti, žymią ka
pitalo dalimi prisidėjusi yra 
prie “Aglyno,” “Ventos” pra
mones Bendrovių; be to stato 
Kaune savo naujoviškiausią 
dirbtuvę automobiliams taisy
ti sulig naujausių Amerikos 
pavyzdžių.

. Kaip patirta iš tikrų šaltinių 
Kaune Bendrovėje dirba apie 
200' tarnautojų. Ta Bendrovė 
yra įsteigta Amerikos Lietuvių 
kapitalu, o ar jinai kada skun
džiasi dėl persekiojimų ar dar
bo stokos? Ne, jie sako, kad 
nevalioja visų darbų aprebti o 
apie bėgimą iš Lietuvos į Ame
riką, tai jiems nei sapne nesi- 
sapnuoja.

Lietuvos valdžia taipgi tiems 
žmonėms, kurie ištikrųjų nori

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
padėtas pagrindas Lietuvoje 
bus tvirčiausia tvirtovė Lietu
vos pramonėje ir prekyboje, o 
kartu ir Lietuvos ekonominia
me gyvenime.

Visi už viena — vienas už vi
sus, turi būti Amerikos lietu
vių aukščiausiu obalsiu, dir
bant savo ir Lietuvos naudai.

B-vės Raštinė
\

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame Lietu

vių Prekybos Bendrovės šė- 
rininkams ir plačiai Dėtu
vių visuomenei, kad p.p. B. 
M. Kalinauskas, Juozas Tu
rauskas ir Juozas Cunys nu
stojo buvę Lietuvių Preky- 

naudingų darbų dirbtų kiek i bos Bendrovės darbininkais 
galėdama stengiasi pagelbėti.

Šiomis dienomis Amerikos ’ 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 
Finansų Prekybas ir Pramones 
Ministerija raštu No. 736 lei
do padidinti Bendroves pagri
ndinį kapitala iki 20 milijonų 
išleidžiant naujas akcijas. Mes 
neabejojam, kad Prekybos 
Bendrovė netruks tų kapitalų 
sukelti ir tuomet susidarys to- 
kia prekybos grynai lietuviš
kų įstaigų kokios iki šiol dar 
Lietuvoj nėra buvę. Dieve 

Įj jiems padėk kuogreičiausia to

I ir toliau Bendrovės reikalų 
jie neatstovauja.

Lithuanian Sales Corp. 
Valdyba

Jofcn J. Roman Prez.

Liepos 1 d. 1569 m. įvyko 
Liublino unija, kuria Lenkų ir 
Lietuvių Valstybės susijungė 
į vienų kūnų- Lietuvai Liubli
no unija padarė daug žalos, del
tos mes ir laikomės jų viena 
didžiausių mūsų protėvių poli
tinių klaidų.

(

Z

Neverki, lietuvi, 
Dar mes nepražuvę: • 
Lietuva nežuvo, nežus; 
Per karų ir kraujų 
Pakilus išnaujo 
Gražesnė, neg pirma, ji bus. 
Visi esam matę, ' 
Žiūrėti įpratę,

’ Kaip slenka juodi debesiai 
Padangės augštybėj 
Ir saulės šviesybę 
Uždengia nuo mūsų visai. 
Kaip gamtai nutilus 
Ir audrai pakilus, 
Griaustinis visu smarkumu 
Sugriauja, ^^unda — 
Net žemė palMmda 
Ir dreba pabūgus griausmų. 
O žmonės sustoję 
Maldingai žegnojas: 
Perkūnas kiekvienam baisus. 
Bet laikas praeina — 
Gamta atsimaino: 
Dangus pasirodo šviesus. 
Žiūrėk, ir saulelė, 
Kaip skaisti mergelė, 
Šypsodama žiūri į mus. 
Kas buvo — praėjo, 
Audra n’išturėjo,
Po audrai giedresnis dangus*. 
Pasaulio imtynė, 
Žmonijos kankynė 
Praeis, kaip baisioji audra. 
Dangus pranašauja 
Gyvenimų naujų — 
Ateis laukiamoji giedra. 
Ateis giedros rytas 
Taika pagražintas 
Ramybę pasauliui paduos. 
Atgims, kas pražuvo 
Ir kelsis Lietuva 
Ir kilus tamsoj nedejuos.

/

i

J. Naruševičius

> INFLŪENvA.

ĮSIGYK L D. S. 1922W 
KALENDORIŲ.

Influenzos epidemaja vė
la platinasi po Ameriką, j 
Yra tai trečia iš eilės epide
mija. Yra viltis, jog ši 
bus paskutinė. Šioje epi
demijoj nematyti mirtinai, 
sergančių žmonių, bet dau
gelis serga gana sunkiai. 
Užima nosį, gerklę, krū
tinę, laužo kaulus, skauda 
strėnas. Apserga daugelis 
tų, kurie išvengė pirmos ir 
antros epidemijos. Mato
si ir tokių, kurie yrū per- 
sirgę anais metais.

Priežastis ligos nėra ga-‘ 
lutinai surasta. Jos apsi
reiškimai parodo, jog tai 
yra užkrečiama liga. Vie
nas gauna nuo kito. Ma
tomai ji paeina nuo mažy
čių gyvūnų, bakterijų, ku
rios apsigyvena kvėpavimo 
trakte, — nosy j, gerklėj, 
plaučiuose. Jos gali būti 
įkvėptos su seilėms ar skre
pliais, kuomet ligonis čiau
di ar kosti. Užtai patarti
na visuomet prisidengti 
burną skepetaite, kosint ar
ba čiaudint. To reikalauja 
netik mandagumas, bet ir 
hygiena.

Rankos tankiausiai per
duoda ligą. Iš burnos pa
tenka ant rankų, nuo ran
kų į bumų ar nosį. Užtai 
patartina kiek galint nesi- 
lytėti rankoms nosies ar 
burnos.
tolydžio. Nusiplauti gerai 
su muilu.
valgį. Mazgoti rankas tan
kiai, kad ir 25 syk ant die
nos. Maistas turi būti stro
piai nuplautas. Niekad ne
valgyti nenuprausus rankų. 
Taip-gi reikia atsiminti, jog* 
pinigai yra pilni bakterijų. 
Geriaus paėmus nusiplauti 
rankas.

Susirgus geriausia gulė
ti kol nepereis karštis. Iš
vėdinti gerai kambarį. Ger
ti daug vandens. Gyduoles 
imti sulyg daktaro patari
mo. Degtinė, ypač dabar
tinė yra kenksminga.

Dr. F. Matulaitis.

Rankas mazgoti

Kas nusipirko šių metųL. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose^ skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovanų gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidų. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS”
* • p

366 Broadway, So. Boston, Mass.

v *

ŽADA “PARAMĄ*

Berlin. — Iš Rygos atėjo 
žinia, skelbianti, kad Fran
ci j a žada Pabaltjurio vals
tybėms paramų išgavime iš 
Vokietijos karinių atlygini
mų, jei Pabaltjurio valsty
bės sutiks proporeijonalę 
dali pasiimti prieškarinių 
Rusijos skolų.

Ypatingai prieš

MIEGO LIGĄ.

Moskva.— Rusijoj prasidėjo 
miego liga. Nors žmonės pri
pratę prie visokių baisybių, 
bet miego liga taip platinosi, 
kad gąsdina žmones. Maskvoj 
pačioj pradžioj 100 žmonių už
migo miego liga susirgusių ne
nubunda.

* Svarbus £
* Pranešimas X 
X Gerbiamiems.. X1X Klebonams.
t t tX T t T t t f T T X tT T t 
X ❖

* Geistina būtą, kad Gerb.
♦j* Klebonai pasiskubintų su V užsakymais. J
¥ 1
«.♦» 366 Broadway,

f

Tik ką išėjo iš spaudos 
labai pa 
tingai sutaisytas 
KIZMĖLIS ' va 
prirengimui prie Pirmos ™ 
Išpažinties ir Šv. Komuni- A 
jos, “Pirma Išpažintis.” 
Gerb. Klebonams duoda- A 
me specijalę kainą, už 100 
egz. $7.50.

Taip-gi, Gerb. Kun. F. 
Juškaitis parvežė iš Lietu- ® 
vos kelias dešimtis Evan- « 
gelijų knygelių. Gražiais «£ 
drobės apdarais 6x8, la- 
bai parankios. Kaina $1.50 -j

užsakymais.
“DARBININKAS”

Boston 27, Mass.

/
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Naujas ištrenkė “Perkūnas
____________
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TAI KUh
I SVĄhGUS^
laikmatis



Ręikalavimai

PIGI FARMUKĖ. iii

j

VIETINES žinios.

« 
i 
i
♦

Reikalavimų kainos 2c. ut le
di oi kiekviena sykį

— ~~ — ."-i /"•

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

Darbininkai organikuoki- 
t 8 sl Spieskitės'į vienintelę lie
tuvių darbininkų organizacijų L. 
D. S.

Reikaligna (Salesmen) pardavėjai 
dirbt delei didelės Insurance kompa
nijos. Nebūtinai prityrusieji tame dar- 
oe. Rašyk kokį darbą dirbai, kokį ta
borą pardavei per pereitus penkius me
tus. Taip-gi duok paliudymą. Rašyk 
i North American Accident Insurance 
Čo., 120 MŲk St., Boston, Mass.

Tai o. PrMtiMl nxM

. j. c. landžiu:
Lietuvi!

į Gydytojas b Chirurgai
Gydo aštrias ir chroniškas ligai 

vyrų, notarą ir vaikų. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, šlapo 
mą ir tt savo laboratorijoj. Su 
teikia patarimus laiškais kitur o 
venastiems. Adresas:

506 Broadway, • 
South Boston, Masb. 
Kampas G St. ir Broadway

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—®

a*®®®®©®®©®©©®©®®®®®©®®©® 

fF.J,KALINAUSKAI
ADVOKATAS 

1 414 Broadway,
g S. BOSTON 27 MAS8. 
f Tel. S. B. 044L1 Antros lubos—Viršuj L. P. B-ves 
f GYVENIMO VIETA:
S 135 Rowe St, Auburndale, Man. 
g Tel. W. Newton 1016—R. 
?^n©e©©®3®®©®©®e®@®e®©e««®

DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima susTkaMU ir UetuvUM. 
Omso Valakdos:

Rytais Ik 9 vaL
Po pietų 1 Iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Bro»dway, S. Boston

j NationaI Laboratory, Chicajo.
į “Šiuomi pranešu Tamstoms, kad išbaigę Nuga-Tone’ą, 
į kurj man buvote prisiuntę, aš jaučiausi puikiai. Aš pali- 
I kau diktas, mano svarumas padidėjo 25 svarais ir aš jau- 
įčiuosi toks tvirtas, kad aš galėčiau pakelti viską. Aš 

— ... . . . . . siunčiu Jums savo fotografiją, kad Jus galėtumėte pama-LTllkiaUSlOie VietOie Vl-I^ «■ bitflcmti patys. Tariu Jums dideli ačiū, nes Nuga- 
. Tone suteikė man naują gyvastį ir aš patariu ji visiems šame Clevelando mieste, Vir- 'avo draugams”. Andreas Lyvas, New York, M. Y.

T.io+nv-in ‘Ra-nlrnc ir i p"nas Lyvas tiktai yra puikus vyriškumo oU.1 Lu.V III -DctlIKUS 1L I i pavyzdys! Pasižiūrėkite į jo standžius rau-

rengti modemiškai. Tuo- ^‘N^ToVSo^s^nčtamt^i^ 
jaus skersai gatvės lietuvių l'
bažnyčia. Pageidaujamas;^; .tebuk&.eSr“ 
lietuvis daktaras, ypač den- ^isškkA™aūi,1 
rištas.

Norėdami platesnių 
formaci j ų> kr ei pkit ės 
adresu: 'V

P. Brazaitis, 
1254 E. 59 Str., 

Cleveland, Ohio.

PRANEŠIMAS. .
“Darbininko” gabusis dar

bininkas intertypistas A Navi
kas susirgo pereitų subatų. 
Pasak Dr. Jakimavičiaus ser
ga influenza. Dėl šito priežas
ties “Darbininko” subatinis 
numeris teišeis 4 pusi.

“ŠOKIM TRYPKIM, 
LINKSMI BUKIM•H

Taip tai dainuoja visos 
Naujos Anglijos jaunimas 
besirengdamas į Lietuvių, 
Darbininkų Sų-gos 1 kuo-’ 
pos šokius, kurie bus vasa- 
rio-Eebruary 11 d. š.m. Lie
tuvių svetainėje, kampas E 
ir Silver gatvių.

So. Bostono jaunimas ir 
senesnieji jau nuo senai pa
sirengę patikti svečių iš ki
tų apielinkės kolionijų.

Pasamdė vienų iš geriau
sių orkestrą, kuri pasižy
mėjusi visur ir kurių šoki
kai begalo mėgsta. z

Apart gražiausių įvairių 
šokių sako, bus dar ir ki
tokių margumynų kas susi
rinkusiems priduos daug 
linksmumo.

Darbininkai, kad ir la
biausia -bus nuvargę, atėję 
į šiuos šokius užsimirš vis
ką. Tai geriausia proga 
praleisti linksmai laika.

Sakė, bus ir “Charlie 
Chaplin,” kuris pamokys 
vėliausios mados šokių ir 
prikrės daug šposų.

Bus linksmumo iki so
čiai. Ateikite visi: seni, 
jauni, didi ir maži, visiems 
vietos užteks.

Įžanga labai pigi. Ne
pamirškite dienos, Vasario 
11 d. š. m. Lietuvių Salėje, 
kampas E ir Silver St., 7:30 
vai. vakare.

P.S. Iš kitur atvažiavu- 
ieiPsustokite pas “DarbĮ- 

kur gausite pla
čiausias informacijas.

Šv. Petro bažnytinis cho
ras vedamas žyniaus vargo
nininko Mamerto Karbaus
ko žymiai auga nariais ir iš
silavinime.

Dabar rengiasi prie pa
statymo didelio muzikališko 
veikalo “Išeivis.”

Veikalas parašytas žy
maus kompozitoriaus Sta
sio Šimkaus.

Aišku, kad gerb, M. 
Karbauskas turėdamas to
kias pajėgas kaip tai: M. 
Gribaitę A. Narinkaitę, S. 
Paurų ir kitus šį veikalų pa
statys kopuikiausiai.

Kaip girdėjome, tai bus 
pastatytas vasario 26 d. š. 
m. bažnytinėje salėje.

Tikimės, kad garsinimo 
komisija informuos visuo
menę plačiau apie šį veikalų 
ir busiantį vakarų.

ventojas per tris metus ir 
turi savo pirmas popieras) 
bus Darbo Sekretoriaus lei
stas parsitraukti pačią ir 
vaikus dar neturint šešioli
kos metų (bet ne pasavin
tus). Kurie keliauja dėl 
pasilinksminimo arba reika
lų bus įleisti ant šešių mė- 
nesiij, ir studentai, kurie 
nori pasimokinti -kai kurio
se amerikoniškose įstaigose, 
bus įleisti, bet turės apleis
ti kraštą kaip tik greit už
baigs mokslą. Ambasado
riai ir kiti svetimų valdžių 
pasiuntiniai bus įleisti su 
savo šeimynoms, tarnais ir 
darbininkais. J eigų reika
lingi, mokinti darbininkai 
su Darbo Sekretoriaus lei
dimu bus įleisti, ir ypatos, 
kurios dirba kaipo naminiai 
tarnai, galės bųti Įleisti.

Atstovas Raker įvedė bi- 
lių, kurį pailgins dabarti
nę laikinę 1921 m. imigraci
ją, kuri užsibaigs Birželio 
30 d. 1922 m., iki Birželio 
30 d., 1924 m. su nauja sek
cija, kuri uždeda $100 bau
smę ant bile garlaivio kam
panijos dėl kiekvieno atga
bento keleivio, kuris nebus 
Įleistas. ,

Atstovas Cable įvedė bi- 
lių, kuriuom bile garlaivio 
kompanija, kuri pagelbės 
kam nors Įeiti Į šitą kraštą, 
peržengdama 1921 m. Įsta
tymą, tiirės užmokėti $200 
bausmę už kiekvieną ateivi, 
priešingai Įstatymui, kuris 
bus atgabentas Į 'Suv. Vals
tijas. Pinigai bus vartoti 
kaipo atlyginimas bile tam. 
kuris ne valdžios darbinin-1 
kas, bet kuris duotų infor
macijų kas vestų prie atei
vio suareštavimo.

Galų gale, atstovas Joh- 
nsoh Įnešė dar dvi bylas. 
Viena sako, kad ateivis, 
kuriam praeityje arba atei
tyje buvo arba bus įleidi
mas į Suv. Valstijas atsaky
tas, dėl pripildymo jo ša
lies kvotos (Įleidžiamų da
lies) galės atgal gauti de
šimts dolerių, kuriuos jis 
užmokėjo už išdavimą vizos 
ant pasporto. Kita byla Į- 
neša, jog ateivių prižiūrė
tojai ir medikališkiį prižiū- 
•retoj ai būtų paskirti prie 
konsulato tose šalyse, iš kur 
ateiviai atkeliauja į Suv. 
Valstijas, ir jog pasportai 
nebus vizuoti pakol tie per
žiūrėtojai ras ateivius tin
kamus. Tas pradinis per
žiūrėjimas nepaliuosuos a- 
teivį nuo dabartinio peržiū
rėjimo kuomet jis atvažiuo
ja Į Suv. Valstijas.

PRANEŠIMAS GERB. 
“DARB.” SKAITYTOJAMS

Kai kurie gerb. “Darbinin
ko” skaitytojai nusiskundžia, 
tad negauna reguliarjškai lai
kraščio “Darbininko, manyda
mi, kad gal Adm. nesiunčia. 
Taigi prašytume gerb. ‘ ‘ Darb. ’ ’ 
skaitytojų, kurie negauną 
“Darbininko” regnliariškai ar
ba visai negauna, o yra užsi- 
mokėjas, kad tuojau praneštu 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administracijai 
Gavus Adm. toki pranešima, 
imsis visų galimų priemonių, 
kad prašalinus tą priežasti, ir 
kad “Darb.” eitų reguliariškai 
3 sykius Į savaitę kaip ir vi
siems.

“Darb.” Adm.
366 Broadway,

So. Boston, Mass.

DARBININKU
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 spaustuve dar netu
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

ĮSIGYK LDS. 1922 METU 
KALENDORIŲ 
kuriame rasi

GRAŽIŲ, INDOMIŲ IR 
MOKSLIŠKŲ RAŠTŲ.

Taip-gi, pasiųsk į Lietuvą 
savo giminėms bei pažįsta
miems, už ką jie bus dėkingi 
gavę tokią brangią dovanėlę 
nuo Tamstos.

16 Mitų South Bostohi

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

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

TeL So. Boiton 270

DR. PAUL J. JAKMAUH 
(Jakimavičius) 

809 RAST BR0ADWAY 
TELEPHONH 502, .

LIETUVIS
GRABORIUS

NAUJAUSIEJI ĮNE
ŠIMAI.

Atstovų. Buto imigraci
jos komitetas turi dėl aps
varstymo penkias bylas kas 
link įleidimo arba neįleidi
mo ateivių, kurie nori at
važiuoti į Suv. Valstijas.

Žiauriausia iš tų bylų yra 
ta, kurių atstovas Johnson 
iš Washingtono vastijos pa
davė. Byla įneša, kad i- 
migracija į Suv. Valstijas 
būtų uždrausta per tris me
tus, per kurį laikų visi a- 
teiviai uždrausti įeiti į Suv. 
Valstijas iš svetimo uosto 
ar vietos. Vienintėliai išė
mimai bus tada, jei ateivis 
savo namus čion turi, jis 
galės sugrįžti į šitų kraštų 
po trumpos kelionės užju- 
rin, ir pilietis (arba atei
vis, kuris Suv. Valstijų gy-

DARBININKĄ”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.8 akeriai miško, 2 ake

liai dirbamos žemės, 5 kam
bariui nauja stuba, 1 karvė, 
1 arklys, 50 vištų ir viso-i 
du ūkės Įrankių. Pusė va4 

Priekė 3,500 ir 800 inmokė-i Jis Turi Sveikata, Tvirtuma 
tl.

Antanas Ivaškevičius,
361 Broadivay So. Boston.

Tel. So. Boston 605.

ir Gyvumą ačiū
Nuga-Tone

NAMAS SU KRAUTUVE ANT 
PARDAVIMO.

Geriausioje biznio vietoje So. 
Bostone; prekė $7800; namas 
turi būti parduotas greitu laiku, 
nes savininkas apleidžia miestą. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės 
oas A. Ivaškevičių, 361 West 
Broachvav, Tel. So. Boston 605.

ANT RANDOS 6 KAM
BARIAI DĖL OFISŲ.

Šiuomi pranešu visiems; 
kad nupiginau kainas ant 
grabų ir už visą palaidoji
mą.

Palaidoju numirusį nuo 
$100.00 ir aukščiau. Taigi 
ITbston’o ir apielinkės lie
tuviai, pasitaikius virš pa
minėtam reikalui, visuomet 
kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus 
nięko rokuoju. Darbą at
lieku gerai, gražiai, man
dagiai ir pigiau bile kur ki
tur.

Patarnavimas visiems di- 
kai. 
lais, 
su:

Viršpaminėtais reika- 
kreipkitės šiuo adre-

standžius vyrus, sveikesnes ir gražesnes

FOTOGRAFAS IR 
MALIORIUS VAŽIUOJA 
LIETUVON.

PARSIDUODA 
"CONFECTIONERY" 
KRAUTUVĖ.

Geriausia proga pasidary
ti pinigų, kadangi tą biznį 
galima pigiai papirkti, nes 
savininkas turi kitą biznį 
prižiūrėti. Visas įtaisymas 
pagal šios mados. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės pas 
B. KONTRIMĄ, 361 Broad- 
way, South Boston; telepo- 
nai: So. Boston 605 arba 
Roxbury 4743-R.

ir moterų. Letuvi- 
šitą Karšų nervus, 

sveikatą duodantį vaistą, Nuga- 
Į Tone’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas lengvai 

nes Nuga-Tone yra puikus mai- 
___  ____ kaulams ir nervams. Jis yra 

i gausus Fosforu Nervams ir Geležiu Kraujui. 
Jis daro tvirtus, patvarius nervus; gausų 
raudoną kraują ir pajiegius vyrus bei moteris.

v. į Nuga-Tone paakstina, maitina ir stiprina 
ŠIUO v*8Us gyvybinius organus. Jis Įdeda gyvybę 

Į kepenis, sustiprina vidurius taip, kad jie 
seina tiksliai. Jis atgaivina inkstus, išvaro 
laukan nuodingas išmatas. Gazų, išpūtimo, 

i negardaus kvapo ar apkloto liežuvio negali 
Į būti daugiau! Skausmai ir diegliai yra dingę! 
į Nuga-Tone suteikia stebūklingą norą valgyti, 
; rerą virškinimą, ištvermingus nervus ir sveiką 

raivingą miegą. Nuga-Tone pagausina kraują, 
pagerina kraujo tekėjimą, įdeda sveikatos žė
rėsi į veidus ir žibesį i akis! Jis padaro tvirtus __ ___________
moteris. Nuga-Tone’e nėra jokių opiumo vaistų — jckių paprotį auklėjančių gyduolių. Jis 

Į yra sudėtas parankian pakelin. Jis yra cukrumi apvilktas, turi gardų skonį ir lengva* 
j imti. Pabandyk. Patarsi imti jį visiems savo draugams, taip kaip p. Lyvas ir šimtai kiti, 
! graikų kad daro.

MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga-Tonrfo kaina yra Viena. 
$1.00) Doleris bonkelei. Kiekvienoj bonkelėj yra Devynois dešimtis (90) 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gydytis. Galimai nusipirkti šešios 
bonkelės, arba šešiems mėnesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var
tok Nuga-Tone dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkintas pasekmėmis, 
sugrąžink likusią pakelio dalį drauge su dėžute mums, o mes tuojaus sugrą- 
šinstm pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojam. Nuga-Ton< 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir te 
pačia garantija.

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien. 
NationaI Laboratory, L 604, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, III. •
Gerbiamieji:—Indedu čia ...............................   už kuriuos malonėkit prisių man. .

’ bonkeles Nuga-Tone’o.
Vardas ir pavardė... ......................................................................................................................

Gatvė ir numeris, arba R. F. D.............................................................................................. ..
Miestas

i
i

Greičiausi Moderniški Laivai' 
Pasaulyje, 

šaunus Apšėj imas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar Netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Ru
siją ir į visas Baltijos Valstijas 

per Hamburg’ą
SAKONIA............. Kovo 7
C abi n 8130. 3-čia W. $103.50. Taksų $5.

Per Cherburg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow.

SATURNIA (iš Portland) Vasario 16 
ALBANIA (tiktai Cabin) Vasario 18 
ALGERIA..............................Vasario 25
SCYTHIA ..............................Vasario 25

Per Anglija ar Hamburgą i -Į Dan^ą lrBamburg'ą —1306450. 
-------- , Taksų — 85.00.

Į Danzlg’ą______
l Liepoją — $110.00.

Buvęs Nashua, N. H. fotografas ant- 
u kartu važiuoja Lietuvon. Ameri
kiečiai lietuviai kas norite kad jūsų 
'.ietuvoj butų nutraukta ant fotogra- 
ijų tėvai, broliai, seserys, triobos ar 
•odybos su gyvuliais arba bile vieta 
-ietuvoj. tai rašykite tuojaus trumpai 
r aiškiai keno ir kokį paveikslų pagei- 
laujat. parašant pilnų adresą jūsų gi
nimų Lietuvoj ir teip-gi savo adresą, 
tad sugrįžęs ateinančią vasarą 1922 m. 
talėčiau prisiųsti jums prabas nuimtų 
>aveikslų. Gavę prabas galėsite užsi- 
akyt paveikslų kiek matysite reikalą, 
’inigtj ant rankos nereikalauju, už- 
enka garbės žodžio. Norintiems suži- 
įot apie savo paliktą turtą Lietuvoj ar 
□ tokius reikalais, mielai patarnausiu 
r visas žinias atvešiu Amerikon. Ad- 

esas:
V. J. STANKUS, Fotogr.,

X)13 Melrose Street. Philadelphia, Pa.

I 
I

Pajieskojimai
Paieškojimų kalno* LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metas už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prleteliama už 8 
sykius $1.50.

I

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 

TeL Brockton 5112-W.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

DR. F. MATULAITIS
Gtdo Visokias Liga* 

Pbibusia Asnnvs.
Valandos: 1—8 ir ?—8 P, ■.
8 Vemon Str.

WORCESTER, MASS

Valstija

1;

Paieškau -Povilo Pilkausko 
turis buk gyvenas Kanadoj. Ga- 
au nuo jo sesers Onos Pilkaus- 

tiutčs laišką, kuri nusiskundžia 
ant savo vargingo padėjimo. JĮ 
laeina iš Vilkaviškiu miestelio 
ratve No. 5. Kada tai jos bro 
iis gyvenęs prie Šv. Jono bažny
čios Vilkaviškyje. Prašo brolio 
graitos pagelbos.

Ona Pilkauskiutė, 
Gatvė No. 5.

Vilkaviškiu miestelis, 
Lithuania.

Paieškai! darbo grocemė *ai 
bučernė. Esu dirbęs 8 ręetus. 
Darbą suprantu atsakančiai. Kam 
reikia, meldžiu pranešti šiuo 
adresu: F. Ajauskas, 31 Lin-
?oln Str., Brighton, Mass.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
GRABORIUS 

1023 Mt. Vkbnon Si. 
PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

PROT. RAŠT. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 

FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčtos,
169 W. 6-th St, So. Boston, Maso. 

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

MARŠALKA — Viktoras Zičkls,
209 E. Cottage St, Dorchester, Msas. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko 
ainius susirinkimus gas pirmą nedM> 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašyti.

SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St., So. Boston. Mass.
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas, 

27 Story St, Boston 27, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Janušonis, 

1422 Colnmbia Rd„
Boston 27, Mass 

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycllff Academy,

Arlinghton Heigtbs, Mass 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen st. Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grubtnskas, 

3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Km i tas,

284 5-th St, Boston 27, Mass. 
UARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St. Boston 27. Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadnray, So. Boston, Mass 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom1 

kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
■ _____ £..................................... ............................................-

“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tan duosiu BAMBINO 
ėinčia-linlis.ff

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nnpirki 35c. bonką

BAMBINO
v—

Arbatinis šaukštukas 
K tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kėlias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kndlkiai mėgsta ! Jie prašo ėaegiaM F* 

Motinos t Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RKHTER & CO, Boreegh W Brooldyn, Yocfc.

SV. JONO EV. BL. PAREITOMS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mmb. 
VICE-PIRM. — P. Mikalausku,

248 W. 4-th St, So. Boston, 
PROT. RAST. — J. Šeduikis,

280 Silver St, So. Boston, 
FIN. RAST. — J. švagMya,

171 W. 6-th St, 80. Booton, 
KASIERIUS — A. Nanditanas,

16 Wlnfield St, So. Boston, 
MARŠALKA — J. Zaikla,

7 WtafieM St, So. Boston,
Dr-ja laiko susirinkimus 1 

nedSdtenl kiekvieno mtoetfo. 
po pistu iv. Petro parapijos 
K. Seventh St, South Boston.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
J. AKUNEVTCIUS,

kaip ’

P.
258 Broadvay,

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1891 M.




