
Krikščionys darbininkai vie
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telę darbo žmonių, organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
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Įsake streikuoti.
PASKELBĖ STREIKO 

ĮSAKYMĄ.

Indianapolis, Ind. — Uni- 
ted Mine Workers of Ame- 
rica valdyba pranešė visoms 
angliakasių unijoms mesti 
darbą kovo 31 d. vidurnak
tyje. Streikan eis kartu ir 
kietųjų ir minkštųjų anglių 
kasėjai. Ikšiol to nebūdavo. 
Jei vienos rūšies anglių ka
sėjai streikavo, tai kitos dir
bo. Tokiu būdu 600.000 
angliakasių išeis streikan.

LĖNI N SERGĄS.

Berlin.—Dr. Felix Klem- 
perer, garsusis Vokietijos 
vidurių ligų specialistas, 
staiga paauktas Maskvon. 
Lenin mirtinai apsirgęs.

VOKIETIJOS GELŽKELINKĮJ STREIKAS. LIETUVOS PRIETĖLIŲ 
s BEIEŠKANT. Kraujo pralėjimas Italijo

Lietuvos Atstovybei suma
nymą iškėlus būrelis Ameriko
nų, siekdami simpatijos savo 
tautiečių jaunoms Pubaltijos 
respublikoms: Lietuvai, Latvi
jai ir Estonijai, ketina sukurti 
tuo tikslu tam tikrą organiza
ciją. Inieijatyvos griebsis jau 
daugelio lietuvių girdėtas p. 
iRober J. Caldvell, pirmininkas 
Amerikonų Vidaus Europos 
Sąjungos (The Americąn Mid 
European Association,)\. žino
mas, kaipo žymus pramoninkas 
'ir tarpininkas tarp Amerikos 
turčių, ieškančių patogios dir
vos savo kapitalams ir tarp ša
lių, kurios tų kapitalų ieško.

Visas reikalas geriau paaiš
kės iš p. Caldvell’o laiško, ku
ris buvo išsiųstas visiems nau
jos organizacijos steigėjams. 
Štai tojo laiško turinys:

“Gerb... Yra sumanyta įs
teigti šiame krašte Amerikos- 
Baltijos Draugiją (America 
Baltic Society,) kuri čia veik
tų labui naujų Pabalti jos Vals
tybių taip kaip veikia Japoni
jos naudai Japonų Draugija ir 
Skandinavų naudai — Skandi
navijos Draugija.

Paprašius Gerbiamam Vol
demarui Carneckui, Lietuvos 
Atstovui Wasliingtone, šiuomi 
turiu malonumą pakviesti Ta
mstą prisidėti prie grupės as
menų, tuo dalyku užinteresuo- 
tų, kurie susirinks Metropoli
tan kliube 5th Avė. and 60th 
St. petnvčios vakare 7:30 vai. 
kovos 31 d.

Tikimės jus dalyvausiant ir 
savo patarimus duosiant, nes 
labai yra svarbu toms naujoms 
demokratinėms tautoms, kad 
mūsų demokratinėje šalyje bū
tų organizuota grupė jų prietė- 
lių, per guriuos Amerika galė
tų sužinoti apie tą tautą ieški
nius ir aspiracijas, kad tokiuo 
būdu ingijus toms tautoms šios 
šalies pasitikėjimą. Yra priro
dyta kad mažųjų tautų ramybė 
Jūtinai reikalinga norint turėti 
ramybę tarpe didžiųjų tautų.

Aš tikrai lauksiu Tamstos at 
siliepimo į šį pakvietimą ir pa- 
gelbos susiorganizuoti a>tsto- į 
vams, Lietuvių, Latvių ir Ėstų' 
Tautų
•tos reprezentantais, kurie bus 
tai idėjai palankus.

Jūsų ištikimas,
(pasirašyta) R. J. Caldwell. 
Pakvietimai buvo išsiuntinė

ti šiems asmenims:
Lietuvos vardu

Kad Vokietijoj dabar sun_ : 
ki ekonominė padėtis, nie
kas neabejoja. Kraštas iki ' 
paskutinosios ilgo pasauli- : 
nio karo ir dažnai netiku
sios buvusios kaizerio vai- i 
džios nualintas ir nuvargin- s 
tas, vietoj atsikvėpti, dabar 
vėl gauna nešti sunkią karo ' 
nuostoliu atlyginimo našta ' 
Santarvei. Už tat didžiu
mos gyventojų padėtis sun
ki. Delei valiutos žemumo < 
uždarbiai maži, o išlaidos — 
jų tarpe ir mokesčiai — la
bai didelės. Pavyzdžiui, < 
šiemet kiekvienam gyvento- 
jui, amžiaus neskyriant, vie
nų mokesčių atseina apie 
1,700 markių, kas palygin- ; 
ti su Lietuvos mokesčiais iš
neša kokius 5 kartus dau
giau. '

Sunkiai gyvenant visiem 
gyvento j am gelžkel ininkų
padėjimas, be abejonės, ne
gali būti geras. Tačiau pa- : 
lyginus su kitais, jų padėji
mas neprastesnis. Pavyz
džiui Berlyne • garvežinin- 
kas gauna apie 3.000 markių 
mėnesiui; Lietuvoj juk tai 
Departamente direktorio al
ga. Vokietijos Susisiekimo 
Ministerija, Santarvės spau
džiama, sustatė taip savo 
biudžetą, kad pajamos iš
laidas padengtų. Tuo tiks
lu vienu kartu gelžkelio bi
lietai teko kone dvigubai pa
branginti. Valdininkam taip 
pat kiek išteko buvo pakelia
mos algos. Tačiau gelžkeli
ninkai tuo nepasitenkinę pa
statė savo naujus reikalavi
mus, kuriais einant Vyriau
sybei būtų padidėjusios iš
laidos dar keliomis dešimti
mis milijardų markių. Ma
tydama, kad reikalavimai 
perdideli ir neturėdama pi
nigų Vyriausybės atsisakė 
patenkinti. Tuomet gelžke
lininkai paskelbė visoj Vo
kietijoj streiką. Reikia pa
stebėti, kad Vokietijos vy
riausybe sudaryta ne iš de
šiniųjų, bet iš vidurinių par
tijų, būtent iš socialdemo
kratų, Centro ir demokra
tų. Gelžkelininkų dauguma 
priguli taip vadinamajai 
Laisvajai Profesinei Sąjun
gai, kurią organizavo ir pa- 

'laikė socialistai. Tokiu bū- 
- Vi- Į du' gelžkelininkai nežiūrė- 
mirėj darni visos šalies ir kitų 

Robert K. Stevens. O jis y-■ vargstančių padėjimo nepa- 
ra atradęs aukso kasyklas' klausė net savo tėvų — so- 
toje valstijoje.

...............

ATPLAUKIA AME
RIKON.

SUSTREIKAVO.

Lomeli, Mass. — Sustrei
kavo arti 300 darbininkų 
American Hide & Leather 
kompanijos protestui iš
reikšti prieš algų numušimą 
ant 1 Onuoš.

NETEKO DARBO.

J 
Syracuse, N. Y. — Jimmy 

Sanford, 17 metų vaikinas, 
sūnus turtininko neteko dar
bo, už kuri gaudavo $14 sa
vaitėje. Pavarė iš darbo 
dėlto, kad norėta duoti dar
bas biednam vaikinui. Jis 
turi dirbti dėlto, kad tėvas 
testamente užrašė jam $350.- 
000, bet prieš gavimą tos su
mos turi du metu uždarbiau
ti.

Pienai nedarbui
mažinti

KAIP NEDARBĄ SU

MAŽINTI.

SMŪGIS DARBININ

KAMS.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacija netrukus 
pasiūlys kongresui sumany
mus nedarbui sumažinti. 
Nurodys, kad reikia dauge
lyje vietų sausinti, o kitose 
sausose vietose įvesti iriga- 
cija, kad žemę su pelnu būt 
galima apdirbti. Toliau nu
rodo, kaip pagerinti naviga
ciją ant Mississippi upės. 
Tiems darbams valdžia turė
tų paskirti pinigų.

PAGERĖJO DARBAI.

Laicrence, Mass. — Di
džiausia audiminė dirbtuvė 
Pacific išlipinėjo plakatus, 
skelbiančius algų numušimą 
nuo ateinančio panedėlio. 
Neskelbiama po kiek bus 
numušta. Ta kompanija 
samdo 8.000 darbininkų.

Arlington kompanija sam
danti 7.000 darbininkų pa
skelbė nuo subatos uždaran
ti dirbtuvę neaprubežiuotam 
laikui. Darbininkai ketina 
eiti streikan.

W ashington.—Iš 14 svar
biausiųjų Amerikos pramo
nių 10 padidino darbininkų 
skaičių. Keturios pamaži
no. Labiausia pagerėjo dar
bai plieno ir geležies pramo
nėj.

NELEIS STATYTI
AUGSTŲ NAMŲ.

London. — Karališkasis 
architektų institutas neuž- 
gyrė sumanymą leisti statyti 
namus 120 pėdų augščio. Da
bar leidžiama statyti iki 80 
pėdų augščio.

DALYVAUS PROCESIJOJ.

NIEKO NEPEŠĖ.

Washington.—New Yorko 
keletas namų savininkų bu
vo padavę Augščausiająm 
Teismui ištirti New Yorko 
įstatymus draudžiančius 
kelti randas. Augščiausysis 
Teismas patvirtino tuos įsta
tymus.

MIRĖ BE GRAŠIO.

FayetteviUe, Ark.

siškoje biednystėje

RYMAS. — Yra galimu 
daiktu, kad ateinantį gegužio 
mėnesį Eucharistinio (Šven
čiausio Sakramento) kongreso 
procesijoj dalyvaus «* Šventa
sis Tėvas apleisdamas Vatika
ną. Ikšiol nei vienas Šventa
sis Tėvas po atėmimo nuo jo 
svietiškos valdžios nesirodė 
Rymo gatvėse.

Tokio. — Francijos mar-

I cialdemokratų, kurių visi 
'vadai ir laikraščiai stojo 
prieš streiką.

Sunku įsivaizdinti, . koks 
pasidarė gyvenimas susto-

žalas Joffre apleido Japoni- > susisiekimui, ypač to- 
ją ir laivu Silver Statė at- ^iam am mieste, kaip 
plaukia į Ameriką. Jis va- Berlynas, kur be gelžkeli- 
žinėjosi po Japoniją ir Chi-11111^ užuojautos ir kitų 
niją, dabar lankys Suv. Vai- PagrMy sustreikavo elekt- 
stijas ir Kanadą. 7 ■ - • - >

ir net vanduo. Nei susisie
kimo, nei šviesos, net nei 
vandens, nei daugelio laik
raščių, nei pašto nei kuro 
beveik visą savaitę nebuvo. 
Net maisto buvo pradedama 
stigti. Laimei pavyko suor
ganizuoti dideli būriai pava
duotojų, kurie nors šiek 
:iek palaikė susisiekimą, at- 
veždami nors pieno ir kitų 
produktų, ir paleido van
dens pristatymo mašinas. 
Daugelis įstaigų nebegalėjo 
veikti, jų tarpe net ligonbu- 
čiai. Gydytojai nebegalėjo 
ankyti pacientų. Nevienas 
turėjo numirti dėl streiko. 
Trys studentai 
gelžkeliuose dėl neįpratimo 
vienoj Berlyno stoty nelai
mingai buvo suvažinėti.

Nors Vokietijos preziden
tas (socialdemokratas Eber- 
tas) ir Vyriausybė išleido 
griežtų parėdymų prieš 
streiką, nors sustreikavę te
rado pritarimo vien komu
nistų ir dalinai nepriklauso
mųjų socialdemokratų tar
ne, vienok streiko vadai 
nenorėjo nusileisti. Tiktai 
dauguma Pietų Vokietijos 
gelžkelininkai ir kai kurios 
mažesnės tų pačių gelžkeli- 
ninkų organizacijos, jų tar
ne krikščionių darbininkų 
org. matė streiką einant ša- 
ies ir tų pačių darbininkų 

nenaudai ir nepritarė strei
kui.

Sunkios imtynės tęsėsi 
virš savaitės. Galų gale 
streiką visiškai laimėjo Vy
riausybė. Tik, žinoma, pa
sekmės neišnyko. Pusei mė
nesio buvo sustojęs visas Vo
kietijos gyvenimas, netu
rėdamas kuo jo palaikyti. 
Valstybės iždas gavo kelius 
milijardus nuostolio. Aršie
ji streikininkai buvo paleis
ti nuo vietos. Už streiko 
laiką darbininkams liko ne
išmokėtos algos (jie iš savų 
fondų kiek apsimokėjo), 
bendra šalies padėtis taip 
jau bloga dar pablogėjo.

Šito milžiniško streiko 
pavyzdys parodo, kur nuve
da darbininkus ir net gali 
nuvesti visą šalį komunistai 
ir jiems artimi. Nabagai 
užmiršta, kad Maskvos ro
juj už streiką gręstų sušau
dymas. Iš kitos pusės paro- 

. do, kaip socialdemokratai 
nevykusiai daro, skelbdami 
(kol valdžioj nebūdami) vi
sišką streiko laisvę, o pą- 
tys valdžioj būdami paskui 
nebegali su savo suagituo
tais susikalbėti ir priversti 
prieš juos pačius griebtis 
smarkiausių priemonių ir 
vistik neišvengdami išvesti 
valstybės tokiais atvėjais be 
nuostolių.

RIAUŠĖS. NAUJAS PLENAS.
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bedirbdami

r

ra, su ja tramvajai, gazas Berlynas, Vas. 24 d.
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Neapolis, Italija. — Strei
kuoja laivų liuodotojai. Bu
vo kilusios riaušės. .Jūreivių 
namo langai išdaužyti tapo.

London. — Anglijos ižd; 
skelbia, kad išdirbinėja pi 
nūs, kaip atmokėti Amei 
kai skolas. Sako, kad re 

skėtei Amerikai pavesti išš 
' kolektuoti iš Vokietijos ai 

jautų kontribuciją. Angį 
ja sako, kad alijantai si 
tiktų nereikalauti nieko dai 
giau iš Vokietijos, kad t: 
Vokietija atmokėtų Amcr 
kai ai i j autų skolas.

KRAUJO PRALIE

JIMAS.

--------------------------- /

Rymas. — Mieste Piacen- 
za ištiko riaušės. Du žmo
gų užmušta ir apie 20 su
žeista. Miesto majoras teip- 
gi sužeistas.

Išgelbėjo nuo skerdynių*

BUVO BAISUS SUO

KALBIS.

Cape Town, P. Afrika. — 
Pietinės Afrikos premje
ras Smuts skelbia, kad tik 
ką pasmaugtasis maištas tu
rėjo tikslą įsteigti Sovietų 
respubliką. Sakė, kad šalis 
išvengė baisių skerdynių. 
Sakė, kad jei raudonieji 
būtų suspėję įsteigti savo 
valdžią, tai Johannešburg 
tuoj būtų išsimaudęs krau
juose. Ant laimės, sakė pre- 
mieras, piliečiai staiga atsi
liepė į atsišaukimą ir maiš
tui greit padarytas galas. 
Bolševikiškas gaivalas buvo 
įsigalėjęs unijose ų* buvo su
keltas streikas, kurs paskui 
paverstas į revoliucinį judė
jimą.

ATŠAUKIA VISĄ 

KARIUOMENĘ.

Washington. — Prezide: 
tas Harding paskelbė, kž 
visa Amerikos okupacin 
armija atšaukiama iš V 
kieti jos. Paskutiniai Am 
rikos kareiviai apleis V 
kieti ją birželio mėn.

IŠDEGĖ VIDURIUS II

* MIRĖ____ **

Chicago. — Joseph Susi 
keturių metų vaikas, išgė: 
verdančios kavos, kad išs 
plikino vidurius ir mirė. J 
virtuvėj buvo vienas ir s 
uodęs, kad kava verda a 
pečiaus, pasilipo ant ked 
ir patraukė per virdulio sn 
pą. Mirė taip greit, k: 
nesuspėjo nei daktaras ate 
ti.

drauge su mūsų tau-

LAIKRAŠTININKAS 

NUDAVĖ DAKTARĄ.

Rymas. — Pagal Vatika
no parėdymą fotografai nė
ra leidžiami per popiežiaus 
vainikavimą. Vienas Ang
lijos laikraštininkas įsidėjo 
valizon aparatą. Kuomet 
prie vartei šveicaras jam 
priminė, kad fotografai ne
leidžiami, tai laikraštinin
kas atsakė, kad esąs dakta
ras ir valizoj esą gyduolės 
ir instrumentai. Tada švei-

ŠOVĖ Į ATSTOVĄ.

Paryžius. — Vienas C1 
nijos studentas paleido k 
turis šūvius į Chinijos atst 
vą Tchengloo. Studente 

Į sako, kad atstovas esąs išd 
vikas. Atstovas nebuvo s 
žeistas.

Mr.Hamiltou Holt, New York, caras mandagiai pasakė:
N. Y.
Prof. H. H. Bender, Princeton 
University,
Dr. Samuel McLindsay, 
York City.
Rev. E. M. Stires, “
Dr. J. J. Bielskis, “
Mr. P. K. Villmont, “

Latvijos vardu
Senator Wm. H. King, 

shington, D. C.
Mr. H. W.. Tart, Nev York City 
Dr. Jobn Eiman, Philadelphia, 
Pa.
Dr. Christopher Roos, Philadel
phia, Pa.

Estonijos vardu
WSlter Chamdler, Wa-

Aja.
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PAVOGĖČEVERYKŲ 

UŽ $50.000.

Neto YorkT— Iš M. Gus- 
tin kompanijos sandėlio per 
36 valandas pavogta čevery- 
kų už $50.000. Sandėlis bu
vo ant 11 augščio. Vagys e- 
levatoriu nuleido dėžes ir 
automobiliais išsigabeno. 
Policija dar nesusekė vagių.

PRASIDĖJO KARAS.

TAI BENT KANDI

DATAS.

Pana, III. — J. S. Ewi 
pastatė savo kandidatu 
ant šerifo. J o platforma 1 
kia: “I don’t smoke, nev 
did; don’t smoke pipe, doi 
smoke cigaret, don’t smo 
cigar, don’t chew tobao 
don’t ūse snuff. Vote foi 
good man.”

PRIEŠINASI ALGŲ MA2 
NIMUI.

FALL RTVER, MASS.
1 Miesto valdžia buvo sumanHon WSlter Chamdler, Wa- 

shington, D. C. • 
Dr. Jobn H. Finley, Ney York 
Times, New York City. ’ 
Mr. Peter Speek, Congressio-

Rev. C. Klemmer, Bogota, N. J. ,Dabar prasidėjo susisaudy- mįsjjon įr aiškino, kad neg 
. Lietuvoj Informacijų Biuras.1 mai iš kulkosvaidžių. ma algų mažinti.

London. — Tarp šiaurinės, visiems miesto darbininki
ir pietinės Airijos prasidėjo policįstams, gaisrininkams,^ 

Į susikirtimai.
A vvMglVOOiU- , . . . . JY —>• • •• I* V JL»U uuuai VUJUHVU VJLAOMW

nal Library, WashingtonJD. C. Muojaa ir drutma porcijas, j buvo atsilankę aldenuanų
Abi pusi gin- kytoj^ns, irti- nutapai ali 

r “ Visų departmentų virsimu



L. D. S. Reikalai
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KUOMI LIETUVIAI
PASIŽYMĖJO

ji organizacija per kovo, Centran su jų mokesniais, 
balandžio ir gegužio mėne-1 . i darbą, gerbiami Su- 
>sius varys narių prirašymoL-m ri. MnaJ1" I darbą, kuns

tie vienos dienos reikalauja. 
Kas užsiregistruos, tas neturė- 

*tų nustoti vilties laimėti di
džiausią paskirtą divaną.

t J. Tumasonis
Sekretorius

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

vajų. Be to Susivienijimas 
skiria dovanas tiems, kurie 
ypatingai vajaus metu pasi
darbuos. Visus “Darbinin
ko” skaitytojus raginame 
uoliai tame vajuje pasidar
buoti. Visi, kurie tik nesa
te apsidraudę, nevilkinant 
tą padarykite. Raginkite 
savo neapsidraudusius pa
žįstamus apsidrausti. Rei
kia apsidrausti ant aug- 
ščiausių sumų, kurias tik 
Susivienijimas turi.

Štai kontesto išlygos:
KONTESTolšĄLYGOS.

PASTABĖLĖS.

Friends of Soviet Russia 
paskelbė vajų. Iki gegužio 
1 d. nori surinkti $1.000.000 
kapitalistiškoje šalyje su
šelpti badaujančius darbi
ninkiškoji* Rusijoje. Pa
skyrė miestams kvotas, pa
skyrė teipgi kalbiniams tos 
oi'gąmzucijos skyriams, via 
tai ir pasirodė, kad lietuviai 
ne tik visa galva o ir visu lie
meniu stovi aukščiausia už 
visas Amerikos' tautas.

Kalbiniams skyriams kvo
tos skirtos pagal aukas ik
šiol sudėtas žemiškojo ro
jaus gyventojams. Štai ko
kios kvotos tautoms paskir
tos:

Lietuviams ............$1O.(XM).OO/
. Finams.................. 5.000.00
Vokiečiams...........  5.000.00

■^Fugo-Slavams .. .. 5.000.00
. .. ^.ooo.bo 
; 3.000.00
. .. 3.000.00
. .. 3.000.00

3.000.00 
3.000.00 
1.000.00 

500.00 
500.00 
300.00 
300.00 
300.00 
300.00

V 1 r • 

Čcko-Slovakauis 
Vengrams .... 
Žydams............
Latviatųs .. .. 
Ukrainiečiams .... 
Franko-Belgams 
Estams..................
Lčųkams ................
Graikams.............
Švedams.............
ftalanis-»panams ..

' Armėnams............

Šitos kvotos, paskirtos į- 
vail'ioms tautoms, lietuvius 
pastato prie gėdos stulpo. 
Pasirodo, kad kvailių, nesu- 
sipratėliii, svetimiems ver 
gautoj ų pas mus daugiau, 

k negu bile kurioj kitoj tau-
Į toj. Atsiminti reikia, kad

lietuvių Amerike yra apie 
į .pusę milijono, o žydų apie 

tiis milijonus, lenkų apie 
* keturis. Šitą atsiminus, pa

sirodo visas baisumas lietu
vių dvasios vergiškumo.

Je, tai yra labai daug lie
tuvių, kuriems ruso rubaš- 
ka arčiau už Jietuviškus 

į marškinius. X

APSIDRAUDIMAS.
»**•«*; ■

L Apdraudimas gyvasties ir 
I sveikatos yra priimtu daik

tu pas visas civilizuotas tau
tas. Turtu apdraudimas

1. Kiekvienas Susivienijimo 
Liet. R. Kat. Amerikoje narys, 
nepaisant kokiame skyriuje ji
sai yra, ar kokio jis butų am
žiaus, kviečiamas imti dalyvu- 
mą šiame konteste.

Registracija dalyvaujančių 
narių prasidėjo Vasario 15 d., 
1922. Tatai visi, kurie norite 
konteste dalyvauti, malonėsite 
tuojaus Centro Raštinėn savo 
pilnus antrašus ir kuopų, prie 
kurii] priklausote, prisiųsti. Bu
tų gerai, kad kuopų Valdybos 
tokius pranešimus savo para
šais patvirtintų.

2. Sąlygos Kiekvienas kon- 
I teste dalyvautojas už, prirašy
mą naujo pilno Susivienijimo 
L.R.K. Am. nario prie apsau
gos skyriaus, gauna penkiolika 
balsų; uiž prirašymą naujo na
rio prie apdraudos ir pašalpos 
skyrių gauna 25 balsus; už pri
rašymą jau apdraudos skyriuje 
esančio, prie pašalpos skyriaus, 
gauna 10 BALSŲ, už prirašy
mą nario prie vaikų skyriaus 
gauna 10 BALSŲ; už prirašy
mą kiekvienų 10 naujų prie Su- 
siv. narių gauna 500 BALSŲ, 
už prirašymą kiekvienų 20 na
rių gauna 1200 BALSŲ; už pri
rašymą prie Susiv. kiekvienų 
25 naujų narių gauna 2000 
BALSŲ.

3. Konteste dalyvaujanti na
riai tiktai už tuos prirašytus 
narius gaus atlyginimą, t. y. 
gaus balsus, kurie bus priimti 
prie Susivienijimo Lietuvių Ry
mo Katalikų Amerikoje, kaip 
kuopos tjfip ir Centro Valdy
bos.

4. Kontesto laike prirašytos 
draugijos nesiskaito ir už jų 
prie Susivien. prirašymą, pasi
darbavę tame reikale nariai, 
gauna speciales dovanas.

5. Dovana: Pirmoji dovana 
bus 5 sėdynių, Touring Car, 
'naujas automobilius.

Antroji •dovana bus gražus 
$150.00 Grafofonas..

Trečioji dovana bus Columbia 
grafofonas, vertės $75.00

Ketvirtoji dovana bus gryno 
aukso laikrodėlis $50.00

Penktoji dovana bus gryno 
aukso (18 kar.) žiedas, $20.00 
vertės.

šeštoji dovana bus $15.00 
vertės knygų iš katalogo.

Septintoji dovana bus $12.00 
vertės knygų iš katalogo.

Aštuntoji dovana bus $10.00 
vertės knygų iš.kataliogo.

Devintoji dovana bus $8.00 
vertės knygų iš katalogo.

Sekančios devynios dovanos 
bus $5.00 vertės knygų iš kata
logo.

Sekančios 12 dovanų bus po 
$3.00 vertes iš musų kataliogo 
• Už pirmas penkias dovanas 
narys dalyvaujantis konteste 
negauna jokių už prirašymą na
rių nuošimčių^ Kitiems, biis;

1 - ■ ■ - *- /
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Lietuvos Škulių Sąjungos 
Centras kreipėsi į atstovą 
Čarneckį laišku, kur sako
ma Se kitko: Centro Valdv- v 
ba Lietuvos Šaulių Sąjun
gos vardu turi garbės prašy
ti Tamstą remti jos atstovą 
(Žmuidzinavičių), savo auk
štu autoritetu ir teikti jam 
paramos. Atstovas Čarnec
kis atsakė, kad “iš Atstovy
bės pusės teikiama yra visa 
galima parama jo kilnioje 
misijoje.”

“Tėvynės Balsas,” Lietu
vos pažangiečiu organas 
num. 17 rašo: “Estija šian
dien jau pati gailisi savo ne
apgalvotos žemės reformos, 
iššauktos veikiau politi
niais, negu socijaliniais mo
tyvais. Bet r. e taip lengva 
yra pataisyti, kaip padary
ti klaida. Sako, ar ne 40 
nuoš. apdalintų žeme bęže- 
žių, atsisakė nuo dovanos ir 
grąžina ją valstybei, o ši ne
žino, ką su tuo ir bedalyti. 
Siūlo baronams atgal paim
ti nuomon iš jų 
dvarus, bet tie 
kad visa jiems 
nuosavybėn.”

nusavintus 
reikalauja, 
sugrąžintų

“Draugas” num. 65 rašo, 
kad “Naujienų” socijalistai 
šmugelninkai valdžios ver
čiami pradėjo atsiteisti su 
šėrininkais. Šmugelinė U- 
niversal Cliemical kompani
ja jau išmokėjo šėrininkams 
pinigus, dabar Bingol kom
panija teismu bus priversta 
tą pat padalyti. Be to K. 
Jamontas apskundė “Nau
jienas” už neužmokė j imą už 
darbą.

“Tėvynė” atstovui Čar- 
neckiui nurodo, kad jis ne
gali pasiteisifiti “nesikišimu 
i Amerikos lietuvių partiji- 
nius ginčus,” o turis pa
smerkti klerikalų akyplėšru- 
mą. Jei jau smerkti, tai pir
miausia atstovas Čarneckis 
turi pasmerkti laisvama
nius, kurie pareiškė, kad 
be atsakančios misijos ne
pirks bonų nei senų, nei nau
jų. Toliau reikėtų pasmerk
ti laisvamanių svečius — 
Žygelį ir Natkevičių, kurie 
dergdami uolius Lietuvos 
rėmėjus, partijos biznį varo 
ir nei kiek neparagina pirk
ti bonus arba Lietuvos vals
tybę remti.

t » »

PIGIAU KIRPS PLAUKUS,

I

i yra praktikuojamas : apart dovanų dar ir nuošimčiai
į visų civilizuotų tautų. Kas 
I yra išbandyta ir priimta pas 
B kitas tautas, tai tą mes lie- 
F tuviai kuogreičiaHsia priva- 
į. Iome pasisavinti.

Tarp Amerikos lietuvių 
g neturi būti nei vieno neap- 
| sidraudusio vyro, moters ir 
K Wxko. x
K Lietuviams katalikams 
K geriausia apsidrausti katali- 

Susivienijime. To-
E
K- - J

Prieš 20 Metų 
ir dabar.

A
*.

"Šiandiena vargu kas beabe- 
joja, kad idėjos nėra tai proto 
žaislas, bet jiegos, kurios daro 
galingos įtakos ir į asmenį ir į 
visuomenę. Neprošalį tad bus 
atsižvelgus į tai, ar daug idėjų 
prisėta į katalikų visuomenę 
kaipo kolektyvų kūną per pas
taruosius 20 metų ir kokiomis 
viešosius darbuotės lytimis jos 
reiškėsi.

Čia turiu pažymėti, kad ne
bandau rašyti istorijos pasta
rųjų 20 metų perijodo, bet no
riu atkreipti domės į šių r anų 
laikų skirtingumą ir į reikala
vimus statomus dabar dvasi
niams ir pasauliniams visuo
menės darbuotojams.

LDS. KUOPŲ VALDYBŲ 
c ■ *’' 'j D0MEI»

X _ ———

BROCKTGN, MASS. — Ik
šiol barbemėse už plauku kir
pimų imta po 60c. nuo gegužio 
1 d. bus imama tik po 50c. Sku
timo kaina 25c. pasilieka po se
novėj. , • . ■

J-
uvuvuiu

. Nešintai atėjo ii Lietuvos 1-mas 

numeris Tautinis Kult&roe ir 
Pilnutinio Gyvenimo Bnrnalas 

“UMMUva”
Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin

kui” o nnsi “RU0MUVi.’’ 
“ DARBININKAS,’’-

etos patvirtintos ir pasiųstos [ 368 Brt>adway, Boston 27, Masa-

mokami. - • •
Išviso dovanų bus 30, bet 

kontestan norinčių dalyvauti 
gali būti keli šimtai ir tik tie 
laimės, kurie pasistengs savo

. jėgomis knodaugiansiaprie Su-
siv. narių prirašyti.

A Tatai patartina, kad Susiv. 
kuopos arba bent jų vaidybos 
galėtų daryti susirinki maa kas 
savaitę,(kuriuose, konteste da- 
lyvaujančių prirašyti nariai ga
lėtų būti priimami ir jų aphka- • * • A* K- J A

kiaušinis varsos, 
tuos “velykų 

Šliupai ir cicilikai 
visas katalikybės

t. y. neužtenka ingyti, prašyti 
ir barti bažnyčioje, bet reikia 
padirbėti ir už bažnyčios, kad 
reikia šviesti, užinteresuoti ir 
suorganizuoti katalikų visuo
menę, o jau pati visuomenė lai
mės kovą ir tai labai lengvai, 
žinoma, padedant visai dvasiš- 
kijai ir vadovaujant tiems ku
nigams, kurie labiau tam dar
bui tinka.

Kad išplatinus apšvietą ka
talikų visuomenėj, reikėjo gerų 
katalikiškų laikraščių ir kny
gų; kad visuomenę užinteresa- 
vus, prisėjo surasti joje tinka
mų darbuotojų-pasaulinių dar
buotojų kaip kolionijoše, taip 
ir centralėse organizacijose ir 
spaudoje; prisėjo tverti centra- 
les idėjines organizacijas.

Tą darba atliko kunigai... 
kaikurie, kurie sugebėjo žiūrėti 
ateitin ir turėjo tam tikrų ga
bumų. Čia tik vieną pojinėrių 
paminėsim, a. a. kun. A. Kau
pą. Apie gyvuosius tuotarpu, 
nė nesakysiin.

Be to dar karas pastatė daug 
naujų problemų. Reikėjo atsa
kyti.

Musų spauda, organizacijos, 
jn darbuotojai ir jų nuveiktas 
dM’bas yra atsakymais į gyve
nimo ir karo pastatytas mums 
problemas. Prie tos pragos ne- 
prošali bus pažymėjus, kad mes 
galime didžiuotis tais atsaky
mais. Nuveikta daug ir veiki
mas sucentralizuota Federaci
joje.

Katalikų visuomenės gyveni
mas eina kitais keliais negu 
prieš 20 metų. Kur mes kuni
gai stovime? ar visi gyvename 
šių laikų gyvenimų? ar nėra; 
musų taipe ir tokių, kurie vis i 
dar tebežiūri į dabartinį gyve
nimą per akinius senai atsiveš-, 
tus iš Lietuvos? ar kartais nė
ra ir tokių, kurie žiuri į lietu
vius per amerikoniško baseba- 
ll’o maskas? Kažin?...

V. K. Taškunas.

Begalo svarbu, kad visos 
LDS. kuopos laikytų mėne
sinius susirinkimus .regule- 
riaip ir kad susirinkimų lai
kas ir vieta būtų žinoma 
Centro raštinei. Tokių kuo
pų susirinkimai yra visuo
met garsinami organe “Dar- 
Lininke.”

Tad jeigu norime, kad 
mūsų organizacija augtų ir 
stiprėtų, išgarsinkime gerai 
susirinkimus, kad davus 
progą nariams dalyvauti 
juose.

Susirinkimuose turėtų 
būti svarstoma daugiausia 
darbininkiški klausimai.

Kuopos savo nutarimus 
privalo tuojau aprašyti or
gane “Darbininke,'” kad vi
suomenė matytų jog mūsų 
LDS. stovi ant stipraus ne
sugriaunamo pamato ir kad 
rimtai eina prie pagerinimo 
darbininkų būvio.

Buvo bepradedą tvertis 
Darbo informacijų biurai, 
bet pastaraisiais laikais ir a- 
pie juos pamiršta, 
rusieji apie 
nieko 
plati, 
ti.

Dėl 
mūsų
prašome visų tų kuopų, ku
rios dar nepranešė kada ir 
kur laiko mėnesinius susi
rinkimus tuojau pranešti, 
kad ateityje galėtume skelb
ti organe “Darbininke.”

Susitvė- 
savo veikimą 

nerašo. Darbo dirva 
o tik reikėtų įsijudin-

geresnių pasekmių 
organizacijos labui

apskričio organizatoris J. Totilas • 
ir parapijonys.

Tuoj po šv. Mišių buvo kuopos 
susirinkimas, kurį atidarė pirm. . 
A Veličkis. Tuo tarpu įėjo L. D. 
S. Conn. apskričio organizatoris, 
J. Totilas, kuris priimtas ir pa
gerbtas atsistojimu ir delną ploji
mu. '

Gerb. J. Totilas pasveikino na
rius puikia prakalbėle ir ragino 
darbininkus laikytis vienybės ir 
dirbti darbininkų ir. organizacijos 
gerovei.

Gerb. svečias turi gerą iškalbą i 
ir susirinkusiems pridavė daugiau 
energijos ir noro darbuotis. Pa
gyrė kuopą už uolumą ir už tvar
kų susirinkimo vedimą. Ta gar
bė priklaūso mūsų pirmininkui 
A. Veličkiui.

Prakalbos.'
Vakare, 7 vai. tuoj po vakari

nių pamaldų, kurios ir-gi buvo 
darbininkų užpirktos ir laike ku
rių giedojo aš v. Juozapo parapi
jos choras (tas pats choras giedo
jo ir laike šv. Mišių), visi rinko
si į salę ant prakalbų. Buvo bis
kį nesusipratimų prie durų dėlei 
įžangos, bet tuoj aprimo ir ku
riems nepatiko nėjo į prakalbas.

Ant estrados pasirodė kuopos 
pirmininkas ir perstatė kalbėtoją 
gerb. M. Kerbei j, “Darbininko“ 
administratorį, kurį publika svei
kino delnų plojimu. Gerb. 
Kerbelis pirmu kartu pas
kalbėjo ir turime pasakyti, kad 
kalbėjo gerai ir gyvai. Jo kalba 
pasiliks ilgoje atmintyje.

Žmonių buvo mažai. Prie L. D. 
S. prisirašė 3 nauji nariai. ’

Valio, Darbininkų Sąjunga!
Karklas.

M.
mus

Ramu buvo Lietuvoje prieš 
20 metų. Nieks gerbiamo kle
bono seklapatijo: sebuvo “ne
paklusnių” redak., sekr. prezi
dentų; nebuvo jokių draugijų, 
susivienijimų, sąjungų, federa
cijų ir kitų panašių išmislų. 
Organizacijų vietoje buvo 
“brostvos,” spaudos vietoje 
sapnininkai ir kalendor., mitin
gų ir seimų vietoje buvo kalė
dojimas ir kalėdojimo “svietiš- 
kiai veikėjai ” buvo klebonui 
paklusnus. Pilkas buvo gyve
nimas, bet raųitis. Pelėsių nes
tigo, bet fennėntacijos nebuvo. 
Organizuoto katalikų visuome
nės gyvenimo nebuvo.

Atvykę į svetimą Amerikos 
šalį lietuviai spietėsi įburitfis: 
apsigyvendavo daugiausia toj 
pačioj miesto daly, ėmė organi
zuotis į pašalpines draugijas, 
pavadino jas šventųjų vardais, 
pradėjo statyti savo bažny
čias, tverti parapijas ir paga
lios uždėjo Susivienijimą. Bet 
kas pasirodė? Pasirodė, kad 
išeivių tarpe esame labai daug 
tokių, kurie tik tiek kataliky
bės savyje teturėjo, kiek svei
kas Velykų 
Pačiupinėjo 
kiaušinius” 
ir bematant
dažas nuo jų nusitrynė. Nusi
trynė ir nuo daugelio pašei pi - 
nių draugijų ir paliko tik šven
tųjų vardai, tarsji kryžiai pas
tatyti ant kapo paminėjimui 
buvusios draugijos neva kata
likybės.
Lietuvoje žmogeliui nauja idė

ja buvo tai didėlė retenybė ne
lyginant koks dramblys ar ku
pranugaris užklydęs į kokį di
džiausi jomarką. Atvykęs į A- 
meriką jis jų rado pilna visur 
kaip žvirblių-gerų ir blogų-ir 
visos jam išrodė naujos, beveik 
visos patiko, nes į/visas jas jis 
žiurėjo be kritikos. Gerosios 
reikalavo supratimo, aukos ir 
darbo. Prie tos rūšies darbuo
tės jis nebuvo “iš krajaus” 
mokytas, toks darbas atrodė 
jam sinkus. Blogosios pačios 
piršosi it tie barahanėliai ir 
vamzdeliai vaikams. Nėra Die
vo! tu neturi sielos! Nėra pra
garo nei dangaus! pasidai'yk 
čia žemėje rojų!... Kaip vis 
tai gražiai ir maloniai skamba! 
Pri kontri!.. da-yk, kas pa
tinka!. .

Kaskart daugiau žmonelių 
žaidė tomis naujomis ir blogo
mis idėjomis, darė kaskart 
daugiau trukšmo ir triumpavo 
lyg tie vaikučiai pūsdami į sa
vo ragučius per “pordžiulaju.” 
Jų tikėjimas silpnėjo ir nyko. 
, Matė tai dvasiškiai ir bandė 
kovoti. Aiškino (kiti iškeikė) 
iš sakyklų apie blogas ir geras 
idėjas, smerkė tuos “laisvus 
ragučius ’ ’ agentu • -šliuptornius 
ir cicilikus bet tas nedaug ką 
pagelbėjo. Konservatisfai no 
siliovė keikę ir stebėjosi, kad 
esama tiek daug “kieto spran
do ir neappiaustytos širdies*’ 
eicilikų ir šliuptairnių. Giles
nieji protai tuo nepasitenkino 
ir ėmė ieškoti kitokių priemo
lių. Netruko prieiti prie nuo
monės, kad čia neužtenka iš 
Lietuvos importuotų rnętodų,

A TSTA TINĖS NEGA

BIUS KOMISARUS.

Maskva. — Prasidėjo Ru
sijos komunistų kongresas. 
Lenin nurodė reikalą pa
keisti komisarus. Ikšiol 
buvo atsižvelgta tik į komi
saro ištikimybę balševizmui. 
Dabar reikia pradėti ‘atsi
žvelgti į gabumus.

CHESTER, PA. -
LDS. 19-ta kuopa laikys susi

rinkimą 26 d. kovo 1922 m. 2;30 
vai. po piety, 622 Morton Avė., 
Chester, Pa.

Geistina, kad visi nariai susi
rinktų ir taip-gi naujų narių at
sivesti] ir dar kurie yra neatsiėmę 
kalendorių ir brošiūrų gaus pas 
finansų 
kime.

raštininką šiame susirin-

Kuopos Valdyba.

3 kp., Norwood, Mass.

REDAKCIJOS ATSAKOMAI.

Vietiniam, Elizabethport, N. J. 
— Tamistos sapnai labai silpnai 
parašyti ir dėlto netalpiname. Ge
riau rašynėtūm žinutes iš vietos 
lietuvių judėjimo.

Pašaliečiui, Bridgeport, Conn.— 
LDS. šventės apvaikščiojimo ap
rašymą gavome nuo , kito mūsų 
korespondento. Tamista suvėla
vote ir todėl netalpinsime.

i
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CAMBRIDGE, MASS.
------

Vietinė L. D. S. kp. turėjo su
sirinkimą utaminke kovo 14 d. 
Be kitko buvo svartvta apie 
ginčus, einančius "“Darbinin
ke.” Tą klapsimą pakeldamas z 
A. Vaisiauskas narių klausė, 
kaip jie j tai žiuri. Tūli pasakė 
tų ginčlyvų straipsnių neskai
tę. Kiti sakė skaitę ir sako, kad 
nėra gerai, kad tokie ginčai 
eina musų organe. Tada A. 
Vaisiauskas paaiškino tų gin
čių pradžia ir delko jie eina. 
Paaiškėjo, kad tas dviejų vei
kėjų krypsnių pasikritikavi- 
mas išeis galų gale naudom

Kp. narys.

*
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LDS.
prisiuntė streikuojantiems darbi
ninkams gražią auką — $6.38.

Štai ką jie rašo:

“Gerb. LDS. Centro Raštinė:
“šiuomi siunčiu $6.38, kuriuos 

surinkome LDS. 3 kp. susirinkime 
kaipo pagalbą streikieriams LDS. 
nariams — Naujos Anglijos audė
jams. Tamistos šią auką pasiųs
kite ten kur labiausia yra reika
linga, kad laimėjus kovą, kurią 
veda mūši] broliai audėjai.

- ‘Su tikra pagarba,
Juozas Karalius,

L. D. S. 3 kp. raštininkas.
Varde LDS. Centro valdybos ir 

streikuojančių tariame aukoto
jams širdingą ačiū už teikiamą 
paramą. Tikimės, kad ir*kitos 
LDS. kuopos paseks šį pavyzdį.

LDS. Centro Raštinė

BRIDGEPORT, CONN.

LDS. Šventės Apvaikščiojimas.

Kovo 19 d. š.tii. LDS. 39 kp. iš
kilmingai apvaikščiojo savo pat
rono šv. Juozapo šveatę. Užpirko 
antras šv. mišias, kurias atlaikė 
vietos klebonas gerb. kun. M. A. 
Pankus. Pąsakė tai dienai pritai
kintą pamokslą ir ragino darbi
ninkus laikytis vienybėje.

Gerb. klebonas kun. M. A. Pan
kus yra LDS. 39 kp. narių labai 
mylimas, nes jis labai daug prisi
dėjo prie išauginimo tos kuope
lės. Šiandiena tolime kuo pasi
džiaugti ir pasirodyti kitiems. 
Mūsų nuveikti darbai kalba patys 
UZ 8&V®

Ant šių šv. Mišių apart LDS. 
39 kp. narių dalyvavo LDS. Conn.

L.D.S. CHICAGOS APSK.
Pereitame L.D.S. Chicagos 

Apsk. Susirinkime buvo svars
tyta kaip sustiprinus L.D.S 
kuopas kurios visgi labai silp
nai gyvuoja Chicagoje. Daug 
buvo kalbartia ir diskusuojama 
tame klausyme. Pasirodė, kad 
būtinai reikia surengti kiekvie-' 
noje kalionijoje darbininkiškas 
prakalbas, kurios snpažindys 
žmonės arčiau su L.D.S. ir nu
rodys svarbą prie josios pri
klausyti.

štai, L.D.S. teko didelė laimė 
gauti už kalbėtoją p. Miką Bag
doną, Lietuvos Darbo Federa- i 

vijos įgaliotinį. Jis apsiėmė 
apvažiuoti visas Chicagos apy- , 
linkės kolionijas su prakalbo
mis ir supažindinti darbinin
kus su L.D.S. vienintele orga
nizacija kuri rūpinasi darbi
ninkų gerove. #
« Taigi kuopų valdybos malo- x 
nekito pasirūpinti savo kolkmi- 
joje gauti svetainę ir pakviesti 
p. M. Bagdoną su prakalbomis.

Maršruto visokiais reikalais 
kreipkitės:

L^D.S. Maršruto reng. Kom. 
2334 So. Oakley -Avė.,

Chicagos, UI.
Arba telefonuokite A. Pei- 

džiui, Roosevelt 7791, o jis su
teiks informacijų maršruto rei
kale.

PK p-nas M. Bagdonas ne
užilgo rengiasi važiuoti į Lie
tuvą, taigi reikia pasirūpinti 
kad kogreiČiausia satengas pra 
kalbas, nes vėliaus jo neteksi
me. . * ’ T '•V • >Marš. Beng. Komisija.



LEWISTON, ME.

*
i
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Gerb. A. Zmuidrinavičiaus prakal
bose suaukauti $206.70 Liet. 

Sauliams.

Kovo 12 d. aplankė Lewistoną 
bu prakalbomis gerb. dailininkas 
A. Žmuidzinavičius, Liet. Šaulių 
Są-gos įgaliotinis Amerikoje. P. 
A. Daunis, B. Stoties pirm, ati
darydamas prakalbas pakvietė 
publiką padainuoti Lietuvos him
ną. Toliau užlipa ant estradas 
gerb. Žmuidzinavičius, Lietuvos 
Šaulių vado uniformoje. Kuris 
pirmais žodžiais pasveikino visus 
nuo Lietuvos žmonių. Toliau tę- 

Bfeė savo kalbą apie L. Šaulių vei, 
Mkimą ir jų uždavinius. Labai į- 

spūdingai nupiešė įvairius atsiti
kimus su lenkais. Ragino visus 
kjek galint remti L. Šaulius auko- 
Ūiis. Taip-pat ir L. Valdžią per- 

. kant L. L. P. Bonus. Pertraukoje 
buvo renkamos aukos L. Š. Pats 
kalbėtojas perėjo per salę rinkda 
mas aukas. Šie aukavo;
Petras Kauneckis (L. Boną) 50.0C 
Antanas Daunis..................... 10.0C
Nikodemas Mikštas.............L10.0C
Izidorius Jasas ....................... 10.00
Mikolas Stelmokas ........ 10.00 
Juozapas Čerežkevičius .... 10.00 
Kazimieras Bukys................. 10.00
Simonas Ivaškevičius ........... 10.00
Barbora Vaitkienė ................. 5.00)
Zofija Rimaitė .........................5.0G
Bronė Ivaškiutė.......................5.00
Adomas Genčius .....................5.00
Adolfas Petkus .......................5.0(
U. ir I. Dauniai .......................5.0(

Po $2.00: J. Šaltienė, B. Jaku 
tis, M. Ivaškevičienė, E. Baniu 
lienė, A. Varaneckis, P. Jasiūnas 
F. Brinca.

Po $1.00: A. Rudokas. O. Bikul 
čius, P. Adomėnas, F. Žiemis, K 
Jakutis, M. Saulėnas, K. Bikus, E 
Ribokaitė, O. Kaulakaitė, V 
Vaičiulaitė, K. Diringis, E. Ri 
maitė. O. Rimienė, J. Bikulčius
J. Vitonis, J. Kazalauskas, L 
Kauneckienė, K. Romanas, T 
Mardosienė, P. Mandosas, S. Eiš- 
montas, A. Baniulis, L. Bany

j.Ttibokas, A. Ribokienė, M 
Cereškevičienė, A. Cereškevičienė
K. Mileris, J. Kondrotas, P. Mai 
noris, J. Mikštas, K. Breitmozer
V. Stasiulienė, F. Stasiulis, P. Mi 
lašienė, M. Paužienė, J. Tatvitka 
(rusas).

Viso suaukauta ir pasiųsta pei 
Liet. Misiją $206.70.

Bonų vajus pasekmingai 
sekasi.

Kalbėjo Gotautas, šandarietis iš 
Worcester Mass. nubankrutijusios 
bankos šlavikas, kuris nieko nau
jo ir naudingo nepasakė. O už tą 
jaėmė $20.00. Žinoma, nu
skriaudė mūsų brangią Tėvynę, 
nes iš aukų turėjome paimti

Vietos gerb. klebonas kun. J. 
Švagždys kalbėjo apie dvi valan- 
di ir ne tik, kad heėmė nieko už 
prakalbą, bet dar aukojo $10.00. 
Tai matote, kokie “patrijotai” 
mūsų sandariečial Aukas taip-gi 
sudėjo beveik vieni katalikai. Su
rinkta apie $100 ir pasiųsta per 
Lietuvos atstovybę Amerikoje 
Lietuvos Gynimo Komitetui.

Iš katalikų darbuotojų buvo 
šie: J. Ciunis pirm., pagelbinin- 
kais: A. Akstinas, M. Kamandu- 
lis, K. Peleckas, P. Bautrašiunas, 
~> iš sandariečių A. Jezukevieius.

Lietuvos Mylėtojas.

jaus. Pirmų prakalbų surašąs 
.tilpo “Garse,” tikiuosi ir se
kantu prakalbų surašąs tilps 
(neužilgo, nes pinigai pasiųsti' 

i Centrą. Žymiausius ankuoto- 
us musų Kat. Univesitetui pas

kelbiu. Aukavo vasario 22 d. 
laike gerb. kun. Garmaus pra
kalbų: Petras Jeskeliavyčius, 
Mykolas Jeskeliavyčius, T..Ju- 
zukevičius, K Beniavyčius, O. 
Sidaravičiutė, Šv. Cicilijos cho- 
'ras, M. Gruzinskaitė, Vaikelių 
Sunday ’ School, St Adomaitė, 
Kun. F. A. Virmauskis. Visi 
aukavo L. L. Paskolos $50 
Boną Iš viso surinkta Bonais 
500.00, grynais $204.00. Tariu 
nuoširdžiai ačių visiems auko
tojams kurie remia Kat Fede
racijos veikimą .

Juze A Kriviutė
Fed. Skyriaus rašt.

Pririnktas vienas naujas or
ganizatorius V. Plikąs iš Broo
klyn, N. Y.

Nutarta šia vasarą surengti 
išvažiavimų, pikninka — vieną 
vienoj, kitą kitoj valstijoje. Iš
važiavimus rengti išrinkta ko
misija iš penkių ypatų. Duoti 
dovaną iš rajono knygyno ver
tės 5-kių doL knygų kuopai, 
kuri iki sekančiam susivažiavi- 

. mu prirašys daugiausia narių 
prie L.D.S. Kartu gyvai apkal- 

. beta, paagituota už prirašymą 
naujų narių į mūsų Sąjungą, 
kartu ir rinkimą “Darb.” pre
numeratų. Knygų Lietuvon 
siuntimo klausimą plačiai svar
styta, bet atidėtaVekančiam su-

f

I

BRČOKLYN, N. Y.

Vasario 24 d. š. m. L. L. P. sto- 
is surengė prakalbas gerb. A. 

Žmuidzinavičiui, Šaulių įgalioti- 
įiui. Aukų surinkta $196.84. 
Pirmininkavo J. Ciunis.

Antros prakalbos įvyko kovo 10 
L, kurias surengė A. L. R. K. Fe- 
leracijos skyrius. Kalbėjo gerb.
V. Žmuidzinavičius ir Jonas E. 
karosas. Vakaro vedėju buvo 
;un. J. Švagždys, vietos klebonas. 
Aukų Šauliams surinkta $220.34. 
kukavo šie:
ūin. J. Švagždys ...............$50.00
II. Bernotavičius................ 50.00
VI. Abračinskas .................. 25.00
’. Juškaitis.........................  11.00

Po $10.00: J. Banys, J. Samso- 
įas, P. Adomaitis ir J. Saladka.

Po $2.00: Oksas, Tūbelis, Rin
kevičius, Ėainandulis.

Po $1.00: Roženiutė, Švietkaitė, 
samsoniutė, Kašėtaitė, Viščiuniu- 
ė, Ješkelevičius, Virmauskis, 
’etelšis, Tumonis, Bartkevičius, 
Tautkus, Versiackas, Voveris, 
laidis, Mockūnas, Damila, Grima- 
ieius, Saladonis.

_ Gerb. klebonas už svetainę nie- 
;o neėmė. Laisvmanii paėmė už 
;alę $14.00.

kraštis. Per pirmas prakalbas 
į šv. Kazimiero draugiją įsira
šė 3 garbės nariai, 2 tikrieji, 10 
amžinųjų ir apie 100 metinių 
Antru syk įsirašė 1 garbės na
rys Kaz. Valančiunas. 1 tikras 
Ona Gokiutė, 7 amžinėji. B. 
Tribulas, St. Žvigaitis, A Uže- 
merkas, V. Pikelenė, L. Fra- 
nauskis, SKirkilaite ir T. Pa- 
lainiutė ir apie 50 metinių. Su
tvertą šv. Kaz. dr-jos skyrius. 
Iš šių ypatų gerb. kleb. kun. 
Kaulakis, kun. I Cepokaitis, E. 
Valašiniutė, O. Unguraitė ir 
K. Valančiunas. Kas norės dar 
įsirašyti į šv. Kaz. dr-ią te ma
lonės kreiptis į mihėtas sky
riaus yputas. Labai čia daug 
yra šv. Kaz. dr-jos rėmėjų ir sivažiavimui. Apkalbėta, pa- 
prietėliu, apie tai žino šv. Ka
zimiero draugijos valdyba, žy
miausios ypatos Kaune. Stam- 
besnėji šv. Kaz. dr-jos nariai 
gaus padėkos laiškus nuo šv. 
Kaz. Dr. Pirmininko gerb. Pra
loto kun. Aleksandro Dam
brausko iš Kauno. Visi tad, 
kuriems brangi yra laisva ir 
katalikiška Lietuva, stiprinki
me ją dar labiau šviesdami jos 
žmonės per geras knygas ir lai
kraščius, lengvai tai galime 
padaryti įsiraydami ir ki
tus įrašinėdami į šv. Ka
zimiero draugi j I Kaune. Vi
sais reikalais galite ten kreip
tis: Litliuania, Kaunas, D. Vil
niaus gt. 34 Pirm. Pral. kun. A. 
Dambrauskas. Amerikoje mel
džiu kreiptis Rev. Kaščiukas 
324 IVharton St. Philadelphia 
Pa. Gerb. kleb. kun. Kaula- 
kiui ir visiems Šv. Kaz. Dr-jos 
nariams tariu širdingiausi a- 
čiu!

z Kun. Pet. Kaščiukas. 
Šv. Kaz. Dr-jos Gen. Įgal.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ

Klausytojas.
P._ S. Jeigu kurių vardai nebū

tų užrašyti praneškite to vakaro 
edėjui.

CAMBRIDGE, MASS.
------------------ I

Paveikslai apie Kristų.

Čelaitė. 
Įsteig- 
Dr-jos. 
Pauliu-

NEWARK, N. J.

Reikalas su žvagdegiu.

Liet. L. P. Bonų II-sis vajus la
bai pasekmingas. Lewistonui bu
vo nuo Liet. Misijos paskirta II 
kvota $1.000. Bet jau turime gra
žų kaupą tūkstančiui uždėję. Nors 
mūsų raudonieji ir trukdė tą dar
bą mėtydami ir į kešenius bruk
dami visokius lapelius jįrieš bonų 
pirkimą, bet tas jų darbas dar 
dauigau žmones skatino prie bo
nų pirkimo. Kas ir-gi daug svar- 
bos pridavė, tai šv. Baltramiejaus 
dr-ja. Vietoje savo atstovų B. S. 
K. atsisakiusių, išrinko du nauju 
energingu darbuotoju, t. y.: p. p. 
P. Mardosą ir K. Romanauskį. Jie 
parduoda boną ir žydui ir airiui, 
kad net ir viena lenkė, kuri nei 
žodžio nemoka lietuviškai ir yra 
neturtinga, bet pasipirko Lietuvos 
Boną už $50fo0. Iš airių pirko 

’ Dr. Geo. B. O’Connell už $100.00.' 
Ar-gi tas nesvilina lietuviui akių 
kurte dar nepirko bono? Iš žydi] 
pirko jau du; Supovitz ir Lawis. 
Dar keli yra pasižadėję.

Tai-gi svetimtaučiai perka, ne
bijo, tai kaip lietuviai, kurie dar 

'neturi Bono gali jaustiesT
Bronė I—te.

y

Kovo 26, 7 vai. vakare pobaž- 
ivtinėje svetainėje bus rodomi 
irutami paveikslai apie Kristaus 
gyvenimą ir kančią. Aiškins lai
ke rodymo gerb. kun. Pr. Juškai- 
is. Nevienas nepraleiskite pro
gos vienintelės pamatyt Kristaus 
kančią paveiksluose.

Subatoj, 25 d. 2-rą vai. po piet 
tie paveikslai bus rodomi vaike- 
iams. Vaikeliai ir mergaitės ne- 
lepraleiskite progos pamatyti 
‘uos paveikslus. Visus kviečia 
•engėjai.

Kvieslys.

WORCESTER, MASS.

-MONTELLO, MASS.

Darbai nekaip eina.

Lietuvos nepriklausomybės die
nos apvaikščiojimas dar nebuvo 
aprašytas, tai nors trumpai pa
žymėsiu^ čia per visą savaitę ka
talikų biznierių ir tikrų tėvynai
nių krautuvės buvo papuoštos lie
tuviškomis vėliavomis. Prakalbas 
surengė katalikai bendrai su san- 
daručiais.

Čia sausio mėnesyje buvo pas- 
klydęs gandas, kad musų gerb. 
klebonas kun. J. J. Jakaitis ža
da apleisti Worcesterį. Tai-gi 
Worcesterio lietuviai katalikai 
parapijonai, išrinko būrelį ats
tovų ir jie pirmutiniai ėjo pra
šyti gerb. klebono apsibūti. 
Toliaus visos katalikiškos dr- 
jos, bažnytinės ir pašalpinės, 
rinko savo atstovus ir tie ėjo 
prašyti kleboną neapleisti Wor- 
cesterio- Ir štai 19 d. kovo Wo- 
rcesterio lietuviai katalikai iš
girdo, kad musų mylimas kleb. 
kun. J. J. Jakaitį pasakant iš 
sakyklos, kad pasiliekąs savo 
larapijonų tarpe ir anttoliaus. 
Da čia turiu priminti, kad mū- 
*ų gerb. klebonas pirmą žings
nį padarė pirmyn ir pažadėjo 
mokyklą statydinti.

Titaui Parapijonas.

Kovo 4^. buvo prakalbos 
Karalienės Aniuolų parapijoje, 
žmonių delei blogo oro buvo 
mažai, bet susirinkusieji buvo 
gerų norų ir rėmė kiek galėjo 
šv. Kaz. dr-ja už tai visiems šir
dingai ačių. Kovo 5 d. Apreiš
kimo Šv. Panelės parapijoje 
teko laikyti pamaldas ir sakyti 
pamokslą. Žmonių per visas 
pamaldas buvo pilna erdvi baž
nyčia. Vakare įvyko prakal
bos. Susirinkimą atidarė gerb. 
kun. Pauliukas. Jis pasakė ti-' 
kybiniai tautiško turinio ilgą 
ir gražią prakalbą. Į šv. Kaz. 
draugija Įsirašė, 4 garbės na
riais,?. Urbaitė, M. Sodaniutė, 
A1. Kundročiutė ir P. Rūškaitė, 
2 tikrieji: M. Zimkailė ir P. Za- 
rackutė, 6 amžinieji: gerb. 
kun. N. Petkus (seniaus) dabar 
dar aukavo 10 dol., kun. J. Pau
liukas, P. Koberta, A. Dėdinas, 
J. Mikutskis ir Ona 
Metimų apie 70 narių, 
tas skyrius šv. Kaz. 
Pirmin. yra gerb. kun.
kas ir kiti valdybos nariai prie 
jų reikalais šv. Kaz. dr-jos mel
džiu ir kreiptis Vietinė para
pija turi gražią bažnyčią kle
boniją svetainę ir mokyką, vi
są tai pasisekė gerb. kleb. Pet
kui išgauti lietuviams labai ge
romis sąlygomis nuo vyskupo, 
1914 m. Prieš tai buvo nuosa
vybė vokiečių katalikų, jiems 
sumažėjus jų ištaigos teko lie
tuviams dėkai Vyskupo ir su
manaus klebono. Mokyklą ve
da seseris (S. O. D.) Diminikė- 
tės. Jų yra 7 lietuvaitės, toje 
parapijoje yra 5 būtent: Sesuo 
Nikodemą (Altmaitytė), se. 
Felicia (Putimiutė,) sės. Ger
trūda (Abromaitytė,) s. Geor- 
gette (Masaityte) Sės. Antone- 
l)a (Zalionytė), sės. Bronislava 
ir sės. Zita. Vaikai labai gra
šiai auklėjami lietuvių dvasio 
je. 2 mergaitės viena angle 8 
m. ir antra Italė 7 m. gražiai 
sukalbėjo lietuviškai, Tėve mū
sų ir Sveika mariją Matoma 
kad seseris net kitataučiams 
moka lietuvių kalba įskiepyti. 
Teko daug pamatyti katalikų įs 
taigų Brooklyne ir New Yorke. 
Visur katalikų veikiama Dievo 
garbei ir žmonių gerovei. Gerb. 
kl. kun. Petkus, kun. Pauliukui 
ir visiems kitiems tariu auJcš- 

i tos pagarbos ir padėkos žo- 
. džius.

12 d. kovo klebonas sušaukė 
neva parapijos susirinkimą 
kur paaiškino, kad Simas 
Kvietkus buvęs prie klebono 
Budrevičiaus žvagdegiu, už 
kiek tai laiko negavęs algos. 
Už tai padavęs teisman parapi
ją ant 500 dol.. Sako, kad jam 
kun. Budrevičius esąs kaltas 
tik du šimtu sukeliais dole
riais. Klebonijon atėjus val
džios atsiustam žmogui visus 
parapijos rakandus surašinėti 
ir nuskirtoj dienoj paskelbti li- 
citaciją tai klebonui nuėjus 
pas jų Advokatą, kuris papasa
kojęs pasakė jog kun. V. Sla- 
vynas su S. Kvietkum atėję ir 
užvedę bylą ant parapijos ir 
Kvietkaus bylai pasibaigus 
kun. V. Slavynas skusias. Advo 
kalas esąs parinktas ant! kata
likas. Susirinkimas nutarė S. 
Kvietku prašalinti iš parapijos 
vaikų mokytojaus vietos, at
mokant jam tą pora šimtų. Pa- 
upijonai labai į erzinti, mat 

padavė teisman parapijai nie
ko nesakęs.

geidauta, kad organas “Darb.’ 
ant kiek galint darbininkiškė- 
tu. Kilo klausymas ‘Teismo’ ir 
keletos kunigų polemikų orga
ne. Atstovų mintys tame klau
sime tuoj skilo. Vieni už tai 
kad organe kunigų nors savy- 
tarpinės ir stačiai privatiškos 
polemikos tilptų ir darbininkai 
akyvai jas sektų. Kiti prieš. 
Galop užbaigta su išvadomis, 
kad tą klausymą įnešti į sekan
tį suvažiavimą iki kurio visgi 
polemikos bus užbaigtos, taigi 
bus tinkama tarti savo žodį ir 
daryti išvadą. Dabar budriai 
turime visi ją sekti. Norėta 
tarti giliausios padėkos žodis 
Gerb. V. K. Taškunui už orga
ne keliama tiesos, šviesos žibu
rėlio. Tas seniai musų visuome
nėj pribrendęs ir net jau apsia- 
nęs reikalas, kataliko darbi
ninkiška siela jau seniai to lau
kė. Tik Gerbiamasis puškely 
nesustok, ir grasinimų nebijok. 
Darbininkai su Tavimi. Kuni
gi] Jakaičio ir Vasio raštai, til
pę organe, laikomi baikotiš- 
kais grasinimais. Už tat sukė
lė didesnio uolumo skleisti or
ganą kuo smarkiausiai, o “Dar
bininko” nedraugus nutarta 
apkalbėti ir įvertinti busian
čiame susivažiavime.

Korespondentas

šapas.

HARRISON N. J.

Iš L.D.S. šio rajono Susi
važiavimo.

Kun. Pet. Raščiukas.
Šv. Kaz. Dr. gen. Įga.

^HILADELPHLA, PA

Sena lietuvių kolionija. Čia 
įsteigė parapija ir iki šiol kle
bonauja gerb. kun. J. Kaulakis 
Bažnyčią kleboniją mokykla 
ir svetainė gražios ir visos įs
taigos muro. Mokyklą veda 
seserys Kazimierėtės. Vaikų 
apie 600." Vaikai auklenami 
gerais katalikais i lietuviais, 
nes pasišventė seserys Kazy- 
mierėtes sugeba į kviepti vai
kams Dievo ir Tėvynės Lietu 
vos meilę. Visur seserų Kazi- 
mierėčių vedamos mokyklos 
duoda malonaus įspūdžio. Čia 
gyvuoja keliolika katalikiškų, 
draugiją Visos turi gerų ve
dėjų, užtat jos ir tarpsta. Ap- 
švįetos dalikai čia ląbai keliami 

ninke” laike Federacijos va- net leidžiamas parapijos lai-

Pasiaiškinimas.
, Nekurie rūguoja kad nepa
garsinta muštpkolionijos aukuo 
toju vardų laikraštyje “Darbi-

B

REIKALINGA
“Darbininko” Adnpnit- 

tracijai reikalinga tuoj •heot/* 
po du agentu kiekvienoje - 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. bariai. Atsišauk
dami praneškite štai ką:

1) ‘ '

t/ . - -

Gerb. “Darbininko” R-edak. 
jabai ptrašau patalpinti jūsų 
laikraštyje šią apyskaitą gau- i 
ųjų per St. Seimo sarį p. M. 

3agdoną aukų Prienų “Žibu
rio” gimnazijai:

Besilankant St. Seimo nariui 
p. Bagdonui po lietuvių kolio- 
nijas Amerikoje Lietuvos Vals
tybės paskolos reikalu kai kur 
kolionijų lietuviai įteikė jam 
aukų Prienų “Žiburio” gimna
zijai, būtent: Scranton, Pa. lie
tuviai 32 dol. 50 sentų, Forest 
City, Pa. — 2 dol., Wilkes-Ba- 
rre, Pa. 1 dol., Plymouth, Pa. 
— 38 dol 50., Duryla, Pa. 12 
dol. Pittston, Pa. — 100 dol. 
Coaldale, Pa. — 1 dol., Tama- 
qua, Pa. — 2 dol. Minersville, 
Pa. — 2 dol., Mahonoy City 
Pa., — 32 dol. 85 cent. Viso 
223 dol. 85 centus.

Tuos pinigus p. M. Bagdonas 
išmainęs auksinais 1921 m. 12 
rūgs, išsiuntė Lietuvon. Pini
gai jau gauti.

Visiems aukavusiems reiškiu 
nuoširdžią padėką. Pinigus

Kiek laiko gali pašvęs- ’ 
ti kas vakarą 1
Kelius vakarus Sakai
tėje?

3) Ar gali pašvęsti dienos ~ 
laiką ir kiek? valandų.? 
Kelias dienas savaitė
je? . ’ . ‘
Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti ? 
Kuo užsiimi?

darbininkas 
valandoms nuo

2)

4)

5)

6)
Apsukrus 

kuosoms 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėlė. 
Darbas ir sąlygos geros. At’ 
sišaukite tuoj. \

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA,

SKAITYTOJĮI KAMPELIS.

BEREIKALINGAS PRIE
KAIŠTAS.

II U Veli A. j
tuojau sunaudojau išmokėji- i Broadway, 
mui skolos padarytąs statant', 
1920 m. progimnazijos-gimna- 
zijos namą.

Priėni] “Žiburio” gimnazi
jos direktorius kunigas Petras 
Martišius.

Prienų “Žiburio” gimnazi
jos namui atsiuntė aukų 77 dol. i 
62 cent. Sheboygano lietuviai.) 
26 dol. 25c. jie sudėjo, o 51 dol. 
37c. gavo pelno iš suruošto 19- 
21 m. 26 lapkr. vakaro Prienų 
“Žiburio” gimnazijos namui. į

Prienų “Žiburio” gimnazijai; 
gauta aukų 20 dol. (išsiųstos 
vasarą 1921 m. auksinais) iš p. 
Katarinos Auseniūtės iš AVater- 
bury. Ji jau antrą kartą davė 
20 dol. Pirmą kartą davė tuo
kart, kuomet 1920 m. Waterbu- 
rio lietuviai atsiuntė gimnazi
jai 100 dol. Pinigus gavau ir 
sunaudojau išmokėjimui skolos 
padarytos bestatant ir ruošiant 
namą.

Visiems aukotojams reiškiu 
nuoširdžią padėką

Kun. Peliksas Martišius
“Žiburio” progini. Prienų 

direktorius.
Prienai, 1922 m. vas. 27 d.
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Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių-Tautos 
rašytojų straipsnius bei . ei- 

jles. 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 dovaną gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba H - , . A--- ---- ----monev ordeią, o mes pasiųsi
me nurodvtu adresu.

•/

Agentams .duodame nuo- 
I laidą. Agentai pasiskubin- 
į kitę su užsakymais.

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

Kovo 11 dienos “Darbininke” 
perskaičiau kun. Jono J. Jakaičio 
ilgą straipsnį. Vienas dalykas 
ten taip man užkliuvo, kad turiu 
tarti savo žodį. Ten netiesiogi
niai esu aš paliestas.

Kun. Jonas J. Jakaitis, matyt, 
rokuoja korespondenciją iš Ak- 
ron, Ohio, tilpusią “Darbininke” 
sausio 31 d. š. m. labai smerktina, 
dėlto kad ji užgaunanti kunigus. 
Po ilgo išrodinėjimo, kaip toji 
korespondencija yra antikunigiš- 
ga, kun. Jonas J. Jakaitis užreiš- 
kia:

“Ar V. K. Taškūnas nėra kar
tais susigiminiavęs su tuo rašinė
liu?”

Šiuomi pirmiausia pareiškiu, 
kad V. K Taškūnas yra tiek susi
giminiavęs su tuo rašinėliu, kiek 
jis yra susigiminiavęs su Japoni
jos konstitucija. Minėtą kores
pondenciją rašiau aš, stovįs ar
ti prie vanaginių.

Aš negaliu atsistebėti, kaip in
teligentas, kunigas gali daryti iš 
tos mano korespondencijos tokias 
išvadas, kokias daro kun. Jonas 
Jakaitis. * t

Ką aš padariait toje korespon
dencijoje? Aš atidengiau joje 
vanaginių pieną Na, o vanagi
nius ir žvaigždinius kun. Jonas J. 
Jakaitis gan iškalbingai savo 
straipsnyje pasmerkė. Tai-gi 
tų kun. Jono J. Jakaičio pasmerk
tųjų pieną aš nugirdęs išleidau 
viešumon. Aš priešininko pieną 
atidengiau. 0 priešininko pieną 
atidengti yra nuopelnas —• tas 
prigelbsti priešininką nugalėti. 
Tik vanaginis gali kabinėtis prie 
mano korespondencijos, o ne tas, 
kuris viešai vanaginius pasmer
kia.

Prisegus reikalui dar ir dau-

.  .... ....  ............................................... ...w

Susivienijimas Lietuvius
R. K. Amerikoje H

GYVAM DŽIAUGSMAS! SELGAUSIAM VILTIS! m 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ! W

musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- m 
Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- W

yra

12 d. kovo š. m. čia buvo mi
nėtos darbininkų sąjungos 
New York, ir New Jersey Ra
jono (apskričio) 21 susivažia
vimas. Pribūva visa rajono 
valdyba, apart iždininko. Ats
tovų arti dvdešimties. Buvo 
keletas svečių. Valdybos ra
portai parpdo, jog jį savo pa-- 
reigas pagal iš galės eina gerai 
Raportas rtžgirtas. Duoda or
ganizatorius Povl. Kyrius vi
duržiemy buvusio rajono mar
šruto. Pagal jo pieno visgi 
maršrutas nevisiškai . tenusisė- 
kęs, bet naudos sąjungai kaip 
moralės teip medžiaginės pada
ryta puikios. Kalbėtojui gerb. 
Kerbeliui užmokėjęs 38 dol.

Raportas su padėka priimtas 
Iš kuopų raportų paaiškėjo, 

jog pastaruoju laiku pradeda 
. rastis didesnio gyvumo, geros 
. tvirtos valios dirbt savoj są

jungoj^ sau saviems draugams giaus pabrėžiu apie vanaginių ple- 
darbininkams, ir už tatai kuo-1— - ’-*•-------T:i-

. pos tvirtėja ir moraliai ir me-siu iki seimų.
ežinginiai.

• -

Tai
tovč. '_____. ____ , .
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi-, 
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00. $750 00.' $1000 00. $2.000.00. $3.000.00.

2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00. $10.00. $14.00. $21.00.

3. Šelpia suvergusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą savaitinį laik

raštį ”Garsą”. ’
5. Skleidžia apšvietą. leidžia genis raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas j S. I>. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose eiklesnėse lictuviij kolionijosė Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų .Sekretorių arba tiesiai j Cen
tro Raštinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str.„ _________ Brooklyn, R, Y.

B
HARTFORD’O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.

Artinasi pavasaris, visi rūpinasi ir laukia jo su nekan
trumu. Gi moterys ir merginos sulaukę malonaus pavasario 
nori pasipuošti puikiais pavasariniais rūbais. Tai-gi, pirma 
negu pirksi, ateik pamatyti mūsų pavasrinių drabužių, kur 
rasi didelį pasirinkimą už labai prieinamą kainą. Ši vienintėlė 
krautuvė yra visame Hartford’e ir apielinkėje, kurioje kiek- , 
viena moteris ar mergina gali išsirinkti pagal savo skonį dra
bužį. Taip-pat yra: vyriškų, vaikų, dėl krikštų ir šliūbų dra
bužių. Turime plupksnų-pūkų dėl pagalvių (paduškų). žo
džiu sakant, čia viską rasite kas tik yra reikalinga apsirėdy- 
mui.

Bijūw.

’r- JOE BOWER '•*'
518 PARK STREET, HARTFORD, COHM.nūs ir jų politiką, „o kitus palik-
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Rengėjos.

r
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Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.

Perstatymas.

DR, A. J. GORMAN
1

705 Main St., Montello, Mass.

a
OLEAN, N.Y.

Išvažiuoja Lietuvon. I
l

PRANEŠIMAS.

v

EXTRA!EXTRA!
NEPRALEISK ITEPRO GOS

Vilkaviškis.

Nedatekliai
Kernavą.

I
1

366 BROADWAY,

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

ii.i s

t©ii

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS.

Reikalavimu kainos 2c. už žodj už 
kiekviena sykj.

DARBSNiNKA”
C

BOSTON 27, MASS.

\

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRISKIRTA AKINIUS.
Valandos: 1—3 ir 7—8 I’. M.

8 Vernon St. Worcester, Mass.

vaidinimas.

pramoga. Rengia Moterų Sąjun
gos kp. Vaidins gabiausieji vie
tos lošėjai. Visi kviečiami j pui
kią pramogą.

Zigmontas Baibokas,
R 1. Box 53, Fountain, Mich.

Pajieškoiimai
Paieškojimų kainos LDS. na

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

REIKALAVIMAI.

U
Tel. 2—0453 $

li
DANTISTAS

KALBA GERAI LIETUVIŠKAI, 
įsteigė savo ofisą

The American Industrial 
Building

983 Main St., Hartford, Conn. 
OFISAS ATDARAS: kasdien iki 
6 vai. po pietų. Pagal sutartį ir 
vėliau.

wnwnBr »1TT TltTllTUfJl LT.

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M.D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po Įlietu nuo 1—3.

Vakarais nuo 6 iki 9.

536 Broadway, So. Boston.

DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
; —————t——

GAVĖNIOS PRAMOGA.

‘Pll OTH RIItfTČ” nPAMA “^1 Verstas Kun. F. L. Ken- riLUlU UUKIt UnAlflA zelio, C. S. S. R. garsus veikalas
DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2,- 
00; užsieniuose $2.50.

“G I E D R A”
55 W. Market Str.,

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

SO. BOSTON, MASS. DR. J. G. LANDŽIU
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
aštrias Ir chroniškas ligas 
moterų ir vaikų. Egzami- 
kraują.spjaudalus, šlapumą

“Piloto Duktė” supažindina mus 
arčiau su amžinąja pasaulio Tra- 

I gėdija ir perstato scenos veidro
dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą.

Šis veikalas anglų tarpe turi di
dį pasisekimą. Pavyzdin, “Mission 
Church, Roxbury, Mass.” šešioli
ka metų kaip* statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalinę minią žmonių. 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie
na lietuvhj kolionija pasistengtų 
bent-sykį j metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams! Vaidint ojų-ak- 
torių pastangos bus tikslingos: 
patys turės naudą iL perstatys 
žmonėms netuščią arba šiaip 
menkos vertės scenos veikalą, bet 
pilną gilios reikšmės visiems su
prantamą veikalą, kuris žadins 
apsileidėlius, stiprins abejojan- 
’itis, priduos energijos-drąsos 
veikiantiems rr visiems žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą. 

P. M. Jura.s.
P. S. Veikalas jau spaudoje, 

iž savaitės kitos bus atspauzdin- 
tas. (Drama 5 veiks. Kaina 35c.) 
Visus užsakymus siųskite šiuo ad
resu: Alena Kiburiutė. 67 G St.. 

“Darbi-

Garsusis anglų rašytojas Šeks
pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
o žmonės — aktoriai. Pamatinės

Ateinančią nedėlią, kovo 26 
vakare pobažnytinėj salėj ant 5, 
gt. įvyks puikus 8V. ELZBIETOS Pasaulio tiesos nesimaino; bet

—• • Tai tikra gavėnios!žuionėsmktoriai, besiremdami nuo-

d.

Bus svarstoma svarbiausi 
šių dienų klausimai

Kovo 26 <1. š. m. tuoj posu- 
mos, bažnytinėje salėje Įvyks 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
1 kuopos susirinkimas.

Visi nariai (ės) privalo daly
vauti. Taipgi bus priimami ir 
nauji nariai. Atsiveskite ko- 
daugiausia, kati musu kuopa 
užimtų pirmą vietą naujais mi
nais.

NUBAUSTAS $100.
Juozas Švaistys, 300 Fourtb 

gatvės nubaustas $100 už važiavi
mą automobiliu būdamas girtu ir 
neatsargų važiavimą, .Jis prisipa
žino prie kaltės.

Gegužės 7 d. š. m. T.. D. S. 8 
kuopa stato scenoje puikų vei
kalą “Kova po Giedraičiais”. 
Šis. veikalas statomas pirmu 
kartu, kur perstatoma kova 
lietuvių su “prošepanais” len 
kais 1920 metais.

Todel prašome visų gerb. 
draugijų ir kuopų nieko ant tos 
dienos nerengti, kad davus pro
gą visiems pamatyti ši puiku 
veikalą.

Rengimo Komisija.

Kovo 22 d. š. m. išvažiuoja 
Lietuvon vietos veikėjas Pra
nas Vaicuvanas paeinąs iš .To- 
kiškių kaimo. Salaku valsčiaus 
Ežerėnų apskričio. -Jis važiuo
ja aplankyti savo tėvelius, ku
rie išsiilgę laukia.

V. F.

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27, Mass.

I’tb-R.ICHTEIVS

f ainių dolerių, kiekvienas įš- 
f mokėtas čekis už geras gyduoles, 

yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius akaus- 
mus au pagalba tikrojo Pain- 
Ezpellerio, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite sn Inkaro valsbažen- 
kllu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
kose arba pas.

F. <0. RICHTER & CO.
104-04 So. 4» St.

Brooklyn. H. T.

lat besikeičiančiais širdies jaus
mais, dažnai užmiršta tikrąjį sa
vo pašaukimą bei tikslą, pradeda 
klaidžioti tamsybėse ir savo trum
po gyvenimo dramą lošia labai 
pragaištingai. Už savo netikusį 
darbą negali tikėtis amžinosios 
užmokesties — laimės. Kiekvie
no, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
jomis lošti savo gyvenimo dramą

Teatruose ant scenų stengiama
si atvaizdinti išsiduodanč-ius žmo
gaus gyvenime bruožus. Tik, de
ja, vietoj gražių pamokinančių, 
blogosios valios žmonės neretai 
teikia kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba movent exempla 
trahunt” — Pavyzdžio galybė di
desne negu žodžio. Tad apvertin 
kime gražius pavyzdžius.

Gražiausi ir kilniausi pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini So. Boston, Mass. arba 
pavyzdžiai. Jono Tarvido nuo-' ninko” red.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
J LIETUVĄ. LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR J VISĄS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
CARONIA ..........................Bal. 8, Geg. 13
PANNONIA ( eabin tik) ............Bal. 1S

Cabin $130. 3-ėia. kl. $103.50.
Taksu $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

CASSANDRA (iš Portlaml) Kovo 30 
Al.BANIA (eabin tik) ................Bal. 1

< AMERONIA .....................................Bal. 6
ASSYBIA (iš Bostono) ............ Bal. 18

Per Angliją ar Hamburgą 
į Danzig’l) $106.50 — I.ieĮjojų $110.00. 
Taksų $5.00.

PIRM. — Vladas Panlanskas,
90 B St, So. Boston, Masa.

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas, 
27 Story St, Boston 27, Mass.

PROT. RAŠT. — Antanas JanuSonls, 
1422 Columbla Rd.,

Boston 27, Mass 
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycllff Academy,
Arlinghton Heigths, Mass 

IŽDININKAS — Leonas švagžlys, 
111 Bowen St., Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grubfnskas, 
3 Jay St.. Boston 27, Mass. Ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St., Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadtvay, So. lSoston, Mass

DRAUGUOS susirinkimai laikomi 
kas antrų nedėldienj mėnesio 1-ų vai. • 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St. Boston 27. Mass.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Gydo 
vyrą, 
nuoja 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadway) 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9Ii.
1 16 Metų South Bostone

* DR.H.ŠĖTONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

?#©©©©©©©©©©©©©■©©•;

Si LIETUVA
PER HAMBURGĄ,PILĖNĄ 
/• ARBA LTEPOJU
/ .VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.
(Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorą) 
Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 

ant 2-Jų, 4-rių, 6-Sią ir 8-nių lovų 
POLONTA........................................Balandžio 5

ESTON'IA ....................................'...Balandžio 9
TRECIOS KLESOS KAINOS:

: Hamburgą $103.50, Pilliavą $106.50, LiepoJu $110.; 
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass., Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

GERAS VARGONININKAS 
ieško geros vietos, mokantis ves
ti chorą. Kreipkitės šiuo adre
su:

A. R. MIKELAITIS,
350 So. B St., Mt. Carmel, Pa.

REIKALINGAS VARGONINKAS 
suprantantis gerai vargonininko 
pareigas. Kreipkitės šiuo adre
su:

REV. M. A. PANKUS,
443 Park Avė., Bridgeport, Conn.

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

Tel. So. Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:3O 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.
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“DARBININKĄ
JEIGU NORITE, kad jūsų visi S PA ŪDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės' 

ir baigiant didžiausia knuga, būtu atlikti: kuo- 
g r a i č i a u s i a, 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
ri. ,

Tai-gi. visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į”

ii

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15.
16. RocĮūnė.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

Valstybę ir kaip ku
šlai tų istoriškų žen-

Punia. 
Suvalkai.
Biržai. 
Re šeiniai.
Šeduva. 
Veliuona.
Žiežmariai.

21. Skirsnemune.
22. Baisogala.
23.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33. Kiedainiai.
34. Maišiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai.
37. Valkininkai
38. Daugai
39. Plungė.
40. Balninkai.

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

“DARBININKAS,”
366 W. Broadioay Boston 27, Mass.

MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki j aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Vaizbaženklis nžreg. S. V. Pat. Ofise

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiaus!” 

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

F. AD. RiCHTER & CO., Borough of Brooklyn, New York.

| LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

© ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
1 aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
© virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
į nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 
| gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
© Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- 
© kitės šiuo adresu:
| P. J. AKUNEVIČIUS,
I 258 Broadway, So. Boston, Mass.
1 Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas' 

ir Cirkuliacija
yra priežatjs devynės iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skjstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusią, 
pavariusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatini 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai ir moterį* su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti, ner- 
vingf. baugštus, nelink

smus ir nčra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybes.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyjedaug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiejimą.

Skilvio
nevirškinimas, 
dyspepsia. žaksėj- 
imas. zasai vidu
riuose ir, tarnu
ose, rauti j imas, 
rugštumas, nc- 
priimnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
lepinimas, skil

vio ligos ir pana- ,
Jus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduolės Nuga-Tone. Jos suteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolč žinoma 
dėl padarymo tirštą 
raudono kraujo. Nėra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių,/ silpnų, 
aenemiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
cija ir priduoda šilta, 
gaivinanti kraują I
kiekviena organą ir raumenį visame kune- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, taonfl 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas , 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonka kurios 
užtenka visam mėnesiui, arba • (šešios) 
bonkos už $3.00. Vartoklt Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusia ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostoli?. Mes 
imame visa atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir afgaaktt savo 
sveikata, spėka ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekoje ant 
tų pečių išlygų ir gvarancijos. 9

............ PRisivsKiT Šitą kuponą šiandien—•— 
National Laboratory, L — 703 1018 So. Wabash Avė., Chicago, DL
aoodotini Tamstos:—Rasit šičia (dėta $
V
............ .......bonka Nuga-Tone.

Y«4M—_-------------------

GatvC ir No. arba R. F. D

bestas (City)

ANT PARDAVIMO FARMA
180 akerių ūkė, 108 akeriai dir

bamos, 40 akerių gero miško, ki
ta ganykla; 10 akerių sodno, 15 
<ikerių užsėta kviečiais, 35 ake
riai dobilais. Kita visa aparta 
dėl vasarinių javų. Stuba ant 2- 
jų gyvenimų su 14 kambarių ir 
ceru beismentu ir suvestu vande
niu. Didelis tvartas su mūriniu 
beizmentu. Didelė soila. Per far- 
mą teka upelis. Lietuvių bažny
čia ir mokykla visai arti. Ant tos 
ūkės galima laikyti 6 arklius ir 
40 raguočių. Žodžiu sakant, far- 
ma puiki visais žvilgsniais. Ta 
arma turi būti greitai parduota 

už pigią kainą. Norintieji pirkti 
ūkės ir gauti teisingų informaci
jų apie jas, kreipkitės šiuo adre
su :

Aš Magdalena Saročkytė, po 
vyru Klimaitienė, ieškau brolio 
sūnaus Jono Saročkos. Jisai pa
eina iš Smukučių kaimo, Jurbar
ko parap., Raseinių apskr. Pra
šau atsišaukti jo paties arba ži
nančių pranešti už ką būsiu dė
kinga.

Magdalena Klimaitienė,
14 Knox St., Lewiston, Me.

. .Aš Marei jonas Staniulis paieš
kau savo pusbrolio Viktoro Sta
niulio, Veliuonos vai., Klangių so
džiaus. Turiu labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas kitas 
kas žinote apie jį malonėkite pra
nešti man už ką būsiu labai dėkin
gas.

Marcijonas Staniulis,
116 E. Holsman St., Paterson, N. J

Paieškau Juozapo Lukšo, paei
nančio iš Narindačių, Telšių aps
kričio. Jisai pats ar kas kitas ži
notų apie jj, meldžiu tuojau pra
nešti, nes jo brolis Baltramiejus 
Lukša atvažiuoja Amerikon.

B. PAPLAUSKAS,
350 Hampshire Rd.,

Methuen, Mass.

Aš Morta Pocaitė paieškau savo 
pusbrolio Leono Usausko, kuris 
pirma gyveno Trenton, N. J. Bro
lis ir motina atsišaukia iš Lietu
vos, nes jie yra dabar labai blo
game padėjime. Jis pats ar kas 
kitas malonėkite pranešti tuojau 
šiuo adresu:

Morta Aučrokaitienė,
132 Bowen St, So. Boston, Mass.

I DR. LEON HIRSCH, |
ii

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
PROT. RAŠT. — Antanas Macejnnas, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčlua, 

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 St, Dorchester, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirma nedėl
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
tVashington St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir nauju na
riu su savim atsiveskite prie musu dr- 
jos prirašyti.
SV. JONO EV. BL. PASELPINĖS 

DRAUGYSTĖS VALDYBOS 
ADRESAI

PIRM. — M. Zoba,
589 E. 7-th St, So. Boston, Man. 

VICE-PIRM. — P. Mikalauskas, .
248 W. 4-th St, So. Boston, Man. 

PROT. RAtT. — J. Šeduikis.
89 B Street So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-th St, So. Boston. Ma» 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 WInfle1d St. So. Boston, Masa. 

MARŠALKA — J. Zaikis.
7 Winfleld St, So. Boston, Masa

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
po pietų Iv. Petro parapijos salšj. 4M 
E. Seventh St, South Boston. Masa.




