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LAIMĖJO $40,000.
t

:PLdadelpOr~Pa. — DJ
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A-ušros” sukaktuvių diė- MERKIN® 
ną Lietuvos' Rašytojų ir| • —— «
Žurnalistų sąjunga gavo išv 
Rygos šią sveikinimo tele
gramą:

KMKKU tiri HFtttf, Mt Ji > 
if fMittmtimM dtl *”***■ 

kę tpra&M nitiprinfani ta* m»- 
tontcnb Dimi fr jt&l Baisy* 
M, ir faioiiSmi nandlflgcinli, 
legn pirkimu bažnytinių indų fr 
net HL4ga bažnytinė fcpdgoi. F* 
kolto BMtrtpruk*UliloI,mu 
atgalima tikStii miaukti ipaMoa 
kuri atitiktų Katalikų Bažnyžloa 
rimtybei ir paj^omi, Įmonių 
vadai, pirmiauiia gi kunigai, tii- 
ri įkaityti tai savo didžiauiiu iš
daviniu. c * .

Vyskupas Kiliai*

j

Dar gal, tas dar daugiau įva
rė jiems kinkų drebėjimo.

. Štai- Kaimo “Laisve” ko
vo 17 d- laidoje skelbia šito* 
kią žinią is Vilniaus:

‘ ‘ ūpas nenormalus, lenkai pa
sirengę bėgti. Tikimasi, kad už
pulsią bolševikai ir lietuviai. Esą 
Įsakyta, kad išgirdus trecią ka- 
nuolių šūvį būt pasirengusiems 
apleist Vilnių.”

no kooperatyviško darbininkų Muko, 
bar jų gynioja desetkas ir tuzinas orgaj 
zuojėunas naujų.

Lapkričio I d. .1920 m. Cleveland’o, 
mieste atsidarė pirmas darbininkų banki 
ustcig.tas BrotliL\idiood of LoeomativėLĖ 
gineers-, , Tos. organizacijos nariai buvo 
pirkę šefų tiž $653,00 ir su ta suma atidai

Kai tas darbininkų bankas buvo įsteig
tas,. tai laikraštis New York Times paskelbė, 
kad girdi toks bankas negali išlikti, Rasi- 
taikius, girdi< nedarbui, ar streikui banko 
depozitai tuoj ims. tuštėti ir bankas turi 
sprogti. Tam bankui įsisteigus buvo ir ne- 
Marbo-irLStreikų._ bežiūrintLįtai baiiko tur
tai augo po $1,000,000 kas mėnesį. Dabar 
to banko resursai siekia $20,000,000;

4

PRISIRENGĘ BĖGTI.«

Negryna" sąžinė neduoda 
ramumo. Vagys, plėšikai 
negali būti ramūs, - nors vL 

’ šas pasaulis juos užgintų, 
\ Lenkų vagystę užgyrė ali- 

jantų valstybės. Pripažino 
lenkams Vilnių ir kitas pa
vogtas žemes ant į vairui 
Lenkijos kraštų. Bet ar tas 
lenkus nuramino. Visai ne.

•» *» .

/ DARBfNINKĮJ REIKALAI.
r

■...... . '■ t ■' ■■—i'— ■ i ■■

NEGRAI BĖGA.

Jdckson, Miss.
valstijoje negrų buvo 1,000.- vvnių metų vaikas laimėjo 
000. Per pusę metų dešim
ta jįj dalis išvažiavo kitur ir' 
plantacijų savininkai nugas-

, tuoju, kad ųeturės darbinin
kų. Negrai bėga kitur, kad 
gauna geresnių uždarbių.

.' SUTIKO..

Fall Rivep, Mass.—Audė
jų unija savo susirinkime 

: . sutiko priimti kompanijų 
. pasiūlytą dlgų pakėlimą ant 
•12%%. Unija reikalavo 
pakelti ant 15%.

GALI NUMIRTI BILE 
VALANDA.

Ryga. — Du Vokietijos 
daktaru, kūriedu bandė pa
gydyti Leniną grįžta namo. 
Jiedu nesako apie Lenino 

» \ sveikatą, bet iš jų užsilaiky
mo spėjama, kad Leninui 
galas bile valanda gali atei- 

. ti.

*

$40,000. Gavo per teismą 
nuo Delaivare, Lackawana & 
Western geležinkelių kom
panijos. Tas vaikas Seram- 
tmie bovijosi prie tos kompa
nijos pašiūrės. Ten jis rado 
lazdžiukę, nežinojo kas tai 

•yra, O tai buvo dinamitas. 
Vaikui bešibovijant dinami
tas sprogo, išsyilino abi aki 
ir apdraskė kairiąją ranką.

<

BUS IŠKILMINGOS 
LAIDOTUVĖS.

Essen. — Šio miesto gy
ventojai rengia labai iškil
mingas ląidojtuves 11-ai dar1 
bininkų, kuriuos francūza.i 
nužudė Kruppo įstaigose.

Kalbama, kad francūzai 
okupantai nesimaišysią’į lai
dotuves, kaip ilgai būsianti 
tvanka.

WARKEN S. STONE, 
Brotherbood’o . of Locomotivę En- 

: giiteerš prėžidentsm; <is<dip^į yta 

ir direktorius Empire Trust kompi- . 
nijos, kurios/minėtoji darbininkų or- '• 
ganizacija yra šėrinihku. '

ta bankas ir pradėta biznis. ' Bet kokioj vie
toj biznis pradėta. . Na-gi buvusiame prieš- 
proliibiciniais laikais saliūne. Bet iš karto 
banko biznis paėjo taip gerai, kad netrukus 
pasimatė, jog vieta jau perankšta.

Naujai įsteigto darbininkų’banko vai-, 
dyba buvo ta pati, kuri yra valdyboj minė
tos geležinkelininkų organizacijos, būtent 
Brotherhood of Locomotivę Engineers pre
zidentas AVarren S. Stone vra kartu ir ban- 
ko prezidentas, o Brotherbood’o sekretorius 
iždininkas'AVilliam B. Prenter yra banko 
iždininkas. Banko valdyba sumanė stafy- 
dintis namus, kurie bus vieni iš didžiausių 
Clęvelande. Namai bus 21 augščio. "Bet

.RIAUŠĖS.

Bukareštas. — Rumunijos 
parlamento radiklai atstovai 
suorganiazvo minią ir nuve
dė i princo namus. Kūmuo
se buvo padaryta daug žalos. 
Atpyškėjus policiją, bevai 

,' kydama minią užmušė pen- 
* kis žmones. Partijinė kova 

Rumunijoj vis didėja. Pa
skelbta, karo stovis.

«
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OrgaiMt Amerikos LtVtfuvig *
r *

Rymo Katalikų Švento

* Sąfangost
- ------ ;,y ...... .........
DARBININKAS

1 —- -fElNA — —

UTARNINKAIS, KETVERGAIS XB
SUBĄ.TOMIS.

KrilUŠlil .• . * j- r . . . i r ♦ • ,
tJMmbežy mrinmš 

darbininkas .
366 Broačhvay, Boston 27, Mariu

Tcl. Soutfi Boaton 620.

t

Projektuojamas 21 augščio namas, kur bus vyriau
sias Brotherhood’o oi Locomotivę Engineers banko 
ofisas.

“Latvijos Rašytojų ir žur
nalistų sąjunga sveikina 
brolius bei draugus didžiuo- 
lės šventės dieną. Būsime 
broliai taip pat mokslo ir 
kultūros dirvoje, kad. sve
timšaliai neaptemdintų mū
sų ypatybių.”

Vasario 24—25 d. priešai- 
kooliniam kongreso Estijoj, 
Tartu p. Karolis Dineika at
stovavo Lietuvos abstinen
tus ir blaivininkus. Gerb. 
atstovas be to aplankė Lat
vi j os absti nentų • veikėj i iš 
Rygoje.

Kovo 15—-18 d. žada būti 
Lietuvoj ir skaityti visą eilę 
paskaitų apie kovą su alko- 
oliū Tartų universiteto prof. 
K Ernitz, dalyvavęs pasau- 
RniTnTrTnnešatkucdhri 
grėsė Kanadoj ir atstovavęs 
ten Lietuvą.

- :

* ‘ 'i

(Rašyta Tarnui Čirui į Law- < 
i’euce, Mass.)

____  Z

Du Jūsų laišku it 2 ddhSE 
riu' gavau, Ačiū. ' A 
vieną atidaviau'o iiž 
kaip rašote Mišias šųitlsį 
kyšių. ' i

Jį

Mes : Liškevoj turėjom^! 
kodidžiaiisią nelaimę ir baL. 
męv 26 dieną ryte Vasario*/ 
užpuolė mus apie 100 apzLį 
ginklavusių lenkų plėšikų.. 
Apšaudė kleboniją, bažnv-** 
čią, išdaužė daugybę langų,' 
bet į kleboniją neįsiveržė, 
ūžta d likome gyvi. Rodos, 
kad ue žmonės, - bet, tik iŠ' 
pragaro paleisti velniai šau
do, bombas mėtė, tik keli 
pasiutėliai veržėsi per duris, 
bet nieko nepadarę nuūžė | 
miestelin, ten kadangi nįį^a 
kas nesipriešino, darė ką no-1 
įėjo. — Prisiplėšė daugybę! 
kailinių, ' audeklo, skėpctlįfl 
mėsos, pinigų, du. žmonai 
jųišovėj, tris.*' sužeidė -** Įįd 
jau gerai prašvitus sau ra-! 
miai kaip koki didvyriai per1 
Nemuną nuėjo link'Dmslri.-! 
ninku. 1

Labiausiai apiplėšti, Auta- 3 
nas Karlohas Masioniųkuj! 
švogeris ir Adolfas Večkis,! 
Rožės Kaupimenes. brolis. 1 
Tai jų giminėms praneškite, 1 
kad šiek tiek juos pagelbė-1

Žmonės per dvi. savaites J 
vaikščiojo kaip apipilu, ues3 
manė kad da vėl kada ateis. 
Todėl naktimis būdavo nie-ja 
kas namie negulėdavo, Z. ūO 
bėgdavo gilyn. į pąrap^^ 

Nežinia į ką žmonės paviitt 
pagatavi vieni kitus siuį 
gyvais. : ' - *

Ant rytojaus toks užpudl 
mas buvo Didesaly, 3 d. kį^ 
Sinališkėse Leipalingio p&Ą 
ir nežinia ak ilgai dar 
sim. Tiesa, pas Mortą 
vis neužėjo plėšikai. w

Su Dievu.
■Jūsų Tev

Šiomis dienomis Lietuvos 
Universiteto Gamtos Tyrimo 
stotis praturtėjo brangia do
vana, gavus rinkinį iškimš
tų ir kitaip preparuotų 
paukščių, žinduolių, žuvų ir 
kt, su viršum .1,000 egzem
pliorių, padovanotų Gamtos 
Tvidmo Stoties direktorius 
prof. Tado Ivanausko.

Tas rinkinys yra jo .paties 
surinktas ir svarbus tuo, kad 
Sudarytas didele savo dalimi 
iš .Lietuvos .gyvūnijos..

‘ Rinkinys 1919 metais ta- 
po atgabentas iš Lebiodkos 
dvaro Lydos apskrities į 
Vilnių ir laimingai prabuvęs 
ten politinių audrų metus, 
susilaukę laiko, kuomet pa
vyko jų atgabenti Kaiman.

Nei jokįs bankas, nei jokia kompanija 
Amerike negali parodyti tokio pasekmingo 
rekordo, kaip šitasai darbininkų, bankas. 
Pasisekimas šito darbininkų banko ir kitų 
panašių bankų bene tik pradės Amerike nau
ją gadynę. Bene tik pradėta bus revoliucija 
Amerikos surėdymo. Darbininkų organi
zacijos išdrįso kibti į bankinį biznį reikia 
vilties,, kad jos išdrįs kibti ir į kitus biznius 
ir pramones. .Pinigų, jos turi ir reikale jų 
daugiau atsiras, nes ir Brotherhood’o of 
Locomotivę Engineers reikale išpirko ban
ko už $653,000.. Anuomet, rūbsiuvių amak 
gameitų linija aukuoju $200,000 plieno dar- 

' bininkų streikui paremti. Mat kokias su
mas pinigų turi darbininkų organizacijos. 
Na, o jei amalgameitų unija griebtų rūbsiu- 
vystės pramonę, tai kaip darbininkai ko- 
operatyvių bankų Šerus pirko taip pirktų ir 
pramoninių kooperacijų Šerus. Žingsnis po 
Žingsniui 'darbininkai panašiais būdaia pa- . , vv . . .
ims bankinį biznį,* paims anglių kasyklas, laikraščių ir laiškų gavimo 
aliejaus versmes, audiminės, kasyklas ir tf. reikals atrištas vsur -

i 
priežasties nustojo^ kursavęs! Berilas. — Ištremtam

5

4 *

*r-<

Dėl nepimktualaus gavi
mo užsienių korespondenci
jos ir laikraščių Susisieki
mo ministerija, praneša’, kad 
adresuoti} Lietuvon užsienių

K A JIEDARO IŠ
PROTESt^

e

reR • v Rūrą 
krašto ok’itparima. .Dėl tos

• t-

*
K

t.
P

k K .A

MEDŽIU IR PAUKŠČIŲ 
DIENA.

PRIEŠ MOTERŲ 
TEISĘ.

Panama. —• Vietos val
džia nesutiko leisti moterims 
tapti advokatais.

■ Hartford,€t.—(hih. Temp- 
leton paskelbė gegužio. 4 d. 
kaipo medžių ir paukščių 
dieną.

LIETUVIAI DARBININKAI,
Kad ‘4Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų#-li- 
,tų perlaiclas ir. saVo draugams darbininkąms suteikia 
patarnavimą. . Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 

. siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBININKĄ,” jisai 
visuomet nuoširdžiai Jums ptaarnąus. .

Darbininkai, ‘atdnmkite kad “Darbininkas0 yrą Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. ;

Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų visuomet adre-
, .'.suokite laiškus šiaip;

‘ ‘DARBININKAS,’’

Boston 27, Mas&3(36 Wext Broadway, *, .
4 J

4

*

*
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Bartog Co., kur bus 
banko skyrius; .

AugŠtasis, 17 augsčių namas,yrą Brotherhood’q 
of Locomotivę Engineers kooperatyviško ban-. 
ko namas Olęveland, Ohio. .

irios namus pastatyti truks apie pusantrų 
metų./, Bet tuo tarpu pasitaikė didėlis ban* 
ko namas pirkti, Uuion Čoinmerce Rątibnąl 
banku susiliejo su kitu banku ir to tar ban
ko namus Brotherhood o f Locomotivę Mt* 
gineers nupirko. ‘Gi kai naujasis namas 
bankui bus pastatytas, tai dabar papirkta
me bus banko skyrta* Toįau Bi'otat’hood 
nupirko Clėvelande &■

dijrbinmkų

• J
t

ir tt. Tokiu būdu ramiu būdu, be jokių kru
vinų revoliucijų, laipsniškai surėdymas vi
siškai permainomas, kapitalistiniu surėdy
mas pakeičiamas darbininkišku. Kad pa
našiu būdu permainos surėdyme įvyktų, tai 
reikia darbininkams. šviestis, organiuzoti s, 
lavintis Čia švietimas reiškia ne tą, kad ži
noti už ką balsuoti (nors ir tąs svarbu), bet 
mokėti pramones ir biznius vesti. /

Rusijoj-boi^vikai paėmę .valdžįą} sodie* 
čiams pasakih “Žemė dalinkitės dva^ 
■’A Sodiečiui tą padarė. Rubrikų darbi-

Rms pasakė; “Dirbtuvės jūsų?’/ Dar- 
biinnkaj išvijo kapitalistu^ bosus. Kas iš 
to išėjo! Kas iš to išėjo, visi žinome.

jiarbinį^j valdžiaturi' kitaip•.būtįvy* 
kinta, negu Rusijoj? Surėdymą pernai* 
nyti teikia ir galimą kitaip, negu rusišku 

bolševikišku būdu/ .

Vagonas Tarptautinės b-vės Į okupuotu teritorijų Du 
“1?~” — ■ Paryžius yr korto ir apylinkių vali

- Berlpms-^Vir'-!px.ęZidentasJ p. Grutetni 

pas. protestą francūzų 
dui gen. Dėgoutte.. P 
te pažymima, kad už 
piktus darbus Kuilio te 
rijoj yra kalti vieni fra 
ząk .

1 Bot ką franctai da 
tų protestų. . (

•*.
Ties Kingsbuiy at ii> 

rago upės išimta i 
apie 40 metų amžiau? 
lavom Lavonas 
apskrities laroninčn

“Espress •
Essen’as
balis—Ryga, kuriame buvo 
siunčiama pašto korespon
dencija. Dabar ta korespon
dencija vožapia paprastuose 
vagonuose.

. • •
NELAIMĖN ANT

GĖLEŽINKĘLIO.
Essen, • Pagrobtoje Vo

kietijoje vokiečiai geležinko- 
liniukai paleido dlvynis 
traukinius be mašinistėj • ir 
jie susidaužė. Tuomi pada
rė nuostolių f rancilzams. *

■ vx>

■ ■ : r
*

v • t
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DARBININKAS
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ii Ęknith BMtton’o tttarnlnkaft l 
Ma ir aubatomla. LeIdUaAM.1 
gr Rtmo Katalikų Sv. Jcocafo Į 
MTŲ B^JTJKttA. I'

SEIME
■ II—■ ■ M.'.Įl I!

(ft-anešima* ji Uetuvo*
Amerikb&anu)

...... .. ............ ' ' ’ ’ į Paaiškėjus Seimo rinkimą re- 
D £ B B IN IN K A S” I zultatams buvo aišku, kad šis Sei-
;C Wobob) kttrfamo-

|9 TrolYsacKDY Papbb. I
MUlahed every lueaday, ThnpBdayJ 

f’Jtetttrday by 8t. Jo«n?a'B Litm- |

KUM B. G AasociATioit oi Labos. .

jo elemento buvo maliau, negu 
griaunamojo. Darbas dar gfaip 
taip ėjo, kol nebuvo žydų ir len
kų. Bet liaudininkai, pataryšf 

_ _______ žūt būt neįeisit mums dirbti, visų 

tatad (seęond-claM matter Sept. taika vedė intensingai derybas stt 
tais at tfie poet ome* at Boaton. I * . - ’ »sų umĮer _the Act pt Mareli s, 1879.” [ žydų ir lenkų atstovais, kad juosi 

įsivilioti j Seimų* -Savo tikslo pa
sieki* Svetimtaučiai sutiko ir ato- 
jo Seinbui, Kokia kaifia, ką jiems 
pažadėjo liaudininkai -L sunku 
pasakyti, bet girdėti, kad paža
dėta daug ta kad tai labai kenks- 
mifaga ir Lietuvai ta lietaviąnuk 
žymiausias griaunamas Kaudinin- 

lin VVVI i l^u’ ei*dekų> bolševikų, Žydų ta 
M 'UlYlRLAjlenkųblokoaktasbUvo-^

______L'.. ; ' Į rimas Galvanausko kabineto, kas 
Kooperacijos mokykla^ljWk<wmgOd. GMvanaus- 

č^idato Minneapolis, Minu. š*M btakaičM dtaBeratają minėto- 
' mettj balandžio men. 23 d.jo žydų-liandininkųeteT bloko, biF 
: ii tęsis isviso‘ -tik 5 savaites. p>avestas pasitikejtato votum. 
■' Dar iiėpaskelbta, kiek rei- Valstybiniu žvilgsniu, tai dar nn; 

kės užmokėti už visą mokslą, j. W dideliu nuostoliu, jeigu nu- 

^Seniati buvo-rašyta, kad gal 
f *jbuš imama apie $10.00. Mo- 
f kinti ir prityrusieji koope- 
4 ratoriai dėstys kooperacijos 

teoriją, jos dėsnius (prmei- 
. pus), jos praeitį ir dabartį- 
1 nį, judėjimą. Jie mokins, 

kaip organiuzoti kooperaci- 
^.jus draugi jas,, /kaip kurti-ir.

vesti krautuves, 
Jatskaitybę ir tt.

\ stoti galės kiekvienas ir 
kiekviena, kurie yra baigę 18

- metų ir moka angių -kalba 
“ kalbėti, skaityti ir rašyti..

Ypač pageidaujama, kad ton 
mokyklom stotų kooperaty- 
vių. krantinių vedėjai, arba 
norėtieji tokiais būti. Dėl 

‘ platesnių žinių tuo reikalu 
reikia kreipties į: S. Alane.Įkeisti. Spėju, kada skaitysite 

:Sec> Nortliern Statės Co- " 
■. * operative League, P. O. Box 

Su/erior, Wis.
* ■ * #T «

* C. *

Mūsų' išeivijoje keliolika
i-pietų, atgal buvo pradėta or? 
įįamžuoti vartotojų krautu- 
?ives. Keli metai. atgal tų 
Akratuviij. buvo didžiumoje 
įįSnūsų kolonijų. Šiandien 
tik kur ne kur jos teužsiliko; 

fiir tos mažne visos skursta. 
įx • ■ 
^Didžiuma tų krautuvių žiu- 

arba perėjo i pavieniai 
pankas. Daųg^ buvo tam 
|įfihežaščių. Apie jaš pla- 

pakalbėsime prie kitos 
progos. Čia tik noriu pri- 

kad viena iš svarbiau- 
j®ų. priežasčių buvo tai netu- 
Sėjimas tinkamų kooperaty
viškoms krautuvėms vedėjų.

yteo judėjimo galva, tai 
feautuves vedėjas, yra viso 
^fiarbo širdis. Jisai turi bū- 

K susipratęs kooperatorius, 
|teai suprasti ir atjausti ko- 
Bįeracijos iclėją j jisai turi 
jjEoįkėti vesti kooperatyvišką 
Kteį? toi .būti sąžhnngas ir 
■Bįsingas žmogus, turi mo- 
||t| gražiai apsieiti šu pir- 
RĮftis. Didžiuma mūsų 
■ptutuvių vedėjų neturėjo 
K privalumų,* vieni noro- 

kittnenoronns, o tečiau 
įbtag prisidėjo prie tų krau- 
mtių-Jiairinio.

K Norint organizuoti koope- 
Ehijos draugiją ir steigti 
Jęrautavę reikėtų pradėti 

pjbuo mokslo. Lai visi koope- 
įMtoriiū, busimieji'draugijos

ęaptanee for malllng at speclal rate 
Mata provlded for iu Secįlon 1108, 
e< Oct. B; 1917, authorlried on July 
m* •

H«bforirWoH Katėti
»■* * **• *.-• *-.• *■• •■•■*•» .^4.50 

and suburba .......»....|5.50 
Ifctt countrlea yearly ........|S.5O

. . . A . . . ’X

* y
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vertę galėtą sudaryti sayo kabi
netą, kaip yra priimta visame pa
saulyje. Bet, deja, opozicija to 
padaryti negali, nes turi jėgos tik 
griauti, o neturi jos statyti. | 
griovimo darbą prisideda ir bolše
vikai, bėt prie -statymo jie neina, 
o be bolševiką, jeigu net eitą | 
kabinetą/ sočįal-demokratai (kas 

kaip vesti abejotina), žydai ta lenkai, 
Mokyklon opozicija sudarytą tik 35 balsus 

prieš 38, o mes dėl žemiau išdės
tytą priežasčių už tokį kabinetą 
nieku gyvu negalėtum balsuoti. 
Savo gi kabineto ir ne galėtum su
statyti, nes prieš mūsą 38 balsus 
visuomet sutiktumėm 40 opozici- 
ios balsų. Tokiu būdu Seimas ne
pajėgia sudaryti valdžios ta kitu 
kelio nebeliko, kaip tik Seimas

sų gyvmtifcė, MkaUufs vii oi- 
R Įstatymų ir budrite kMtroUs, 
kad jx>i jpaMnti ir padėti tvir
tas tautos jėgų sukondMMVteo 
pamatu. Rabar ta galimybė at
puolė beit ilgunįun laikui. ..

d) Riekrienu laikinosios vy- 
ritoybės Mtas nėra taip intan- 
stagu, autoritattagu ir prodnk- 
ihtgu, kaip pastovios, Tai tai
pogi daro daug* žalos kraitei.

Užsienio poŪtUtoj. Užsienio po
litikos žvilgsniu mes gyvename la
bai neramiu valandų: Klainėdos 

į likimo klauritau neuBajgtu, pas
tarais laikai* jis hotapltaiiojati it 
nežinia kuo pasibaigs. Neitralės 
zonos klausimas verčia mus būt 
prisirengusiais prie visa ko. Be 
to, dar ižldlo utaną su lenkais nu
statyme klattdmu. Betilta ma
nyti, kad jiit mum* nepalankiai 
bus rišamu.' * Kabinėto nūverti- 
mas Mitų pa^Btj apstmldka, kaip 
^rmm<esmminejtaim>,k*dkliu- 
do sudaryti reikalingo atsparumo 
tautoj, b antra, visų ąkrijų su 
užsienio vyriausybėmis reikia ves
ti lietas patiems žmonėms, Būrio 
tegavo Štamo pasitikėjimo. Tai 
ŪW progos matyti utaienio kon- 
tragentams, kad kabineto politi
ku skiriu! nuo krašto' politikos, 
nors takibiai užsienio politikoj ta
bu solidariai visos lietuviškosios

v. . 

ftakojbs ir 'tttaįtaį bus apsunkintai 
kOVOė laimėjimas.

Z

ŽYDAI, LENKAI IR 
BDLŽEVIKAI.

Už visa tai žinoma atsako Iiau- 
SUtaktiėig žydūs, 

tan&UB ir Bta^vikus, tokią padėtį 

sUdarik Juo labiau, kdd jų tal
kininkai yra alžb^s priešyaistybi- 
Oi gaivalai, kurie vaduojasi jfei-Į 

Juo Idetuvoj blog& 
t '

t

............. . , _ _ ,................................- M
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* Pereitasis L. D. S. seimas 
nutarė laikyti šių metų sei
mą kaltu su Federacijos 
Chicagoj. Federacijos sei
mai būna pradžioj rugsėjo. 
Bet ar nereikėtų šitas nuta
rimas pakeisti* Juk vistiek 
L. D. S. Centro negi kelsi
me iš Bostono. O rytinių 
Valstijų kuopms siųsti dele
gatus Chicagon sunku. To
dėl būtų verčiau turėti sei
mas kurioj nors veiklioj ry- 
inej kolonijoj. Be to ar ne 

verčiau turėti seimą vasaros 
pradžioj, sakysime birželio 
mėnesio pabaigoj. • •

Dėl inūsų organizacijos 
įastiprėjimo reikia gerai pa
dirbėti. Pelkėtų todėl šie- 
met prie seimo gerai prisi
rengti ii laikyti skyrium 
ifuo Federacijos, kad visų 
delegatų^domebūtų nu
kreipta vien Į L. D. S. reika
lus. t .
; Kurioj kolonijoj reikėtų 
šaukti'? Kadangi pernyk
ščiame seime renkant vietą 
dėl sekančio seimo po Cbi- 
cagos daugiausia balsų teko 
Nevvarko kolonijai, tai ir 
būtų gerai turėjus Šiųmetinį 
seimą NeV’arke, N. J.

Kadangi man- rūpi L. D. 
.K, tai aš paduodu jos na
riams t ir prieteliams naują 
Sumanymą, kurs gal nau-' 
doii galėtų mūšų organizaci- 
jai išeiti.

Neivąrkietfa

r
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JOJUS TARTOMS

“Ar jūs mane norite nuversti, mane 
i - ----- I kiečiausią pasaulio jėgą? Jūs,, lengvutes ir

“Mamyt, kur eisi I1* paklausė mažoji j minkštos, kaip pavasario^ oras. Kame gi 
Onute. e * jūsų galybę ^ ..

“Eisiu,’ dukrel, į bažnyčią ant pamal- “Mūsų galybe — laikas,” atsake jai 
dų» Šiandie prasideda.gegužines pamal-vandtto. \ 
dos,” atsakė motina. Onutė, būdama šešių 
metų, nedaug suprato kų motina jai sakė, L (larf)(j galOj kuome(.

W‘ “llZū teisk ir man kartu eiti..?’' "0,a irtiktai pakalnėje, iig’griaus.

“Gerai,” atsakė motina, “galėsi eitu ”,
Bažnyčioj buvo daug žmonių. Žvakes jau 111J 

degė. Prasidėjo pamaldos.. Iš tūkstančių

Vandens lašeliai be paliovos kartojo sa-

«■

I tildo ąidas, atsikartojo smarkus jos puolia 
mas. . ’ . ’ ‘ .

vlv6v. x«axvxvjv į Kaip tnaži vandens lašeliai per ilgą lai-
lapą tortingi, ir-vargdienių,, jaunų ir senų, Hto pergalėjo seną uolą, taip tavo mielas vai- 

pladke į dangų griaudžios maldos žodžiai ; k<di> H«gf> toprožiai gali pražudyti tave. 
WTavdapgynimu puolame, Šventoji Die ■ [Saugoliis ūžtaTEIogų inprociij, stengtis jų 
vo gimdytojų... mūsų Užtarytoja... mels-(atsikratyti, prašyk Dievo pagalbos perga- 
kis už muš t” Malonus gėlių ir žolynų kva- lėti pildąs pagundas? . “Viešpatie^ paturėk 
pas,: susiliejęs su žmonių balsais, kilo augš-l mane Savo ranka, nes Tavęs šiandien dar iš- 
tyn prie Dangaus Karalienės, mūsų Moti- sižadėsiu ir didžiausių nedorybių padalysiu, 
uos, Marijos. • ’ _ • jei manęs nesaugosi. ”

“Mainyt, pasakyk* man, kam Dievo] , 1
Motinos altorius taip gėlėmis ir žolynais ap-d ““
krautas?”! klausė Onutė, grįždama nomonLp^ muVTI N^K^TOg SIELOįj ,, 

is bažnyčios. • < | '
* 1 . ’ ; ■■■■ "J' ■

“Tai, dukrel, daroma Švenčiausios Pa- L Vieną kartą Viešpats Jėzus pasako 
neles garbei;n atsakė motina, “Dievo Moti-J šventai Katarinai siela kuli pasauly .vede 
na labai myli ir gelbsti tą, kas puošia Jos nekaltą gyvenimą. Šventoji žiūrėdama į 
paveikslą ir prie Jos šaukiasi. ” , neapsakomai gražią sielą sušuko: “ O mano

Ant rytojaus Onutė pririnko iš darželio Viešpatie'! jeigu nežinočiau, kad tėra tiktai 
gražiausių gėlių. Vakarui atėjus Onutė vėl Dievasy manyčiau kad ta gTožybė,
Su motina atėjo į pamaldas, bet jau ne tuš-P<u1^ dabar regių yra antruoju Dievu. \ 

' Niekė nė^a^ražesnio ųž; nekaltu sielą, 
linksma buvo, kada pamatė kad jos gėles Nekaltos sielos apsiaučia Viešpatį Jo kara- 
klebonas pats, pastatė prie Dievo Motinos lysteje, Juo žmogus ant žemes vedė nekal- 
stovylosL * ; ' Jtesųį gyvenimą;-tuo yra 'arčiau Dievo/ dan^

Prasidėjo pamaldos. Vėl sukilo balsai, guje. Nekalta siela yra džiaugsmas Šven-y 
vėl susilieję su gėlių kvapu kilo aukštyn, čiausios Trejybės. AmžinasistTėvas ma'ty/ 
Brangiausioji Dievo Motina laimino. Jos damas nekaltą sielą,, sako: “Štai mano su-, 
maldaujančius. ■ . • • v v , «/-

Onutė dabar tankiai Dangaus Karalie-Į n 
nei gėlių atnešdavo. -

plaūke į dangų griaudžios maktos žodžiai :ĮkęlL blogi inpročiai gali pražudyti tave.

. ;x ’
nykte : to WūW Dttessėld^f^Mannheim
jūnjtemsgeriau. 1 , distrikte fraiicūzų kariuo-

i M lenkų ta bolševiką, jums meilė okupavo Neckar gėle- 
'Wta.aiž^ ir /Stotį ir už upės
rėks pakalbėti tik apie žydės, a Neckar atsirandančią auto-

.Sydki'Mud pat LiėtUvos įsikūriJmobililį dirbtuvę.
ino valandos itebuvo mūsų pdtieie-1 Anot bfrancūzų, miestas 
kais ir neprisidėjo nei materialiai,! Mannheim dar neokupuotas. I 

nei moraliai prie mūsų valstybės _ ’---------- j
stiprinimo ir atstatymo. Kolą lai- BULGARAI IIALTINA 
ką jie buvo pasyvūs, žiūrėtojai ir] ’’ GRAIKUS.

^žtųpasyvūmąpaėųjėSoįia. — Naujas teroras kartą jaunikaitis, vardu Pranciškus, ir prMfcaltoš- sielos.

tvėrimas ir mano rankų darbas. Dievą Sū- 
įnus tarė: “Palaiminti nėkaltos sielos,.' ries, 

< f jie Dievą regės?# (Šventoji Dvasia gyvena 
nekaltoje sielojė kaipo bažnyčioje.

J Viešpats Jėzus visados parodė didžią. 
I meilę nekaltoms sieloms. v

Į Jis leidė Šv. Jonui padėti galvą aut Jo. 
Pas šventą Pilypą Nerijų atėjo vieną]kiūtinės, nes Šv. Jonas buvo it kūdikis ne- 

Ikiusaupritoegiju, toMurteta|1./“y‘?Ti'."“J‘,^.l\17‘lon-/‘y‘T.Y"Ū:ų:?;\r*YrU°’kT‘nkalt0SSlel0S- '
* M kilo vakarmen Trakijoj, kur dėjo-plačiai kalbėti, kad jis ketinąs moky- MvIpL. vaiMi noknltvLVKabinetą nugriovimas tita aaug SasaiiIy šydai netiiB, ir ktmos sy-L^j]^ gnaujo praities tetaitį kad gausięs daktorato Wtt4Ln&E5mė suteršti tavo nekalt i sieki Tie.

skandžiu visais*žvilgsniais pasefc dams pada^^s- g^tol iiksięs advokatė ■ į •
.. . . K Brtbesetodžm naudo-M ^uou-eifataBtogartJos “0 paskui?” paklausė šventasis. X sJSJSSgT“ -

Vidaus politikoj: aį šiepiet ten-Į damiesi mūši} valstybes sunkia pa-jprotestą san- ‘‘'Paskui?” atsakė Jaunikaitis, “laimin-Į - ’ " ■ - •
’Ąsavą valiutą įvedus, mums gy-l dėtimi,reikalavOiamasysavol tarygg valstybgms_ gai vesiu visokias bylas.” ’ ' ___ _ / ... •-
venti finansinį ir ekonominį kri-Į tautai, vis daugiau ir daugiau, no- (IrniVai ntRalrn Irsirl' W- “O nabknie” mHmm vM'Pnvna. I •. " . .Ą Biudžetui, lygiomis suvestil rėdami vis® Lietuvą paimti į savobnlgaIai į l’vakij,,) “Paskui ingysiti dideli žmonių pasitikę- “MAMYT, O KUR YĘ AD1EVAS ?” 

•vikiu ieškoti daug naujų pajamų! rankas.Kadamcsją neribotiems j (leporiuoj.lmi srfon. Jini^ ii'daug pinigiį.” ■ “Pažiūrėk, įnamy t, kaip skaisčiai švie- .
šaltinių. Daug jų numatyta. Rei-į treskimams pastatėm tvorą ir pa-j gria£ daroma dėl militariniid “O paskui?” buvo tolūtu. tolinsimas. I čia saulutė, kokie gražūs debesėliai Į Kiele
kalinga buvotik pravesti įstaty- sakėm gana, jie pradėjovis® P»-pHežasčilj. ' Į -“Paskui...paskui,” truputį užsimąstęs! gėlių pievose,’ kiek paukščių giriose! O
mo kėliu. Vedama t* atodairos šaulio spaudoj tokią pasiutusią! . , Jatsakė Jaunikaitis, “paskui turėsiu įnirti.” įkiek daug įvairių daiktų,- tokių nępaprastai
opozicija toBgšioinedavėpadary- akcijų prieš M4, kokios nesuge-Į ■ jjgėli tf£||U , | “.O paskui?” rinitai klauso šventasis/gražių daiktų gamtoje matyti. Pasakyk,
ti. Seinų apleidustasbus atide- bėjo pavesti ir Varšuvos lenkai. ■- v |!IUd^ KmIMi | “opa skili? kft darysi, kada-ateis iii vo pas-1 mamyte, iš Įtartas viskas .atsirado?”
ta bent 3 mėnesiams. Tokin btt- Darė ką tik galėjo prieš inus. Sau- 5užinoti pa kutinė gyvenimo diena, kada patsai liksi ap- “Mielasis vaikeli!” tarė motina, “šita*
du šis įvykisapsdnkiiib ir sukjiu- dojo visas pasaulio jtkkas; spau-!_,♦ . __ m. k#juh,.|j Mnmis Airt>n<s n AmšttomiiL , • to,. . '
m. MMfeM.ummmhh Idb Miliulis autoritus distaha p1^usKnkšęi<ūiių DeštotfKaitintasuz Blogus• oaEM% oAugsaausishj^įjjgjj sajiiute, kuri taip meiliai mums
-v buds osu vmų. ( puugu kratų. Partijos Lietuvoje Įbus tavo Teisėjas?, Šviečia,gražusmėnulis,ncsuskaitomagaly-

b) Kraštas gyvena tokį momen-& kum Ja indoniaujate, kUrieĮ ^bitilojaunifautis. Pabalo. Baisus b5 blizgančių augštybėsė žvaigždžių, tie į-
tauSosį^.stebitės jos vęiMūiiiti, tąįjldaušitftąg: O paskui? giliaiįsųugojovairios spalvos žolynai ir-gėlės, paukšteliai, .

fcos žodžius, Seimas jau bus pa
leistas ir Lietuvoje Virs atkakli 
žūtbūtinė rinkimų kova.

A. KABINETO NUGRIOVIMO 
PASEKMĖS.

/ K

O PASKUI?!
* . . 3?į_______

h

'•

san-

jeigu draugijos valdyba yra kada ręįlmlinga- visą Uiugtimd^ toaWxdŽiai§rwTw"" <’VM p—įvairios sparvos zoiynai u-geies, pauKsieuiu, .
subūrimas ir tvirtumas.Jailn. ,«ito ĮmisipMafe viTŠmmgfaį kny-|<lm if viradospnsdikojo omeny,p. NetrtU^,^^^ ^kas ial -^e^^ea

Nesant Seimo, pastoviu valdžios L*. „J )Ik £ „ g«- Ji yra parašyta vieno i tols, pašventė jisai savogyvenimą Dievui, (darbas. Dievas viską sutverė, Jis sutvėrė
ir dar einant rinkimams, tosje-£Tt“/“iš tos partijos šulą Kun.kad; geriau visu- gyvenimu pnsimosiispra' tave ir mane h. visusžmolles> kad mes Jj 
gos ne tik buriamos, bet ir palal-į .. ..... . ...? i t/"[Krupavičiaus. to j tos baisios valandos, kada į klausymą: ‘O gftrtoiitaimėm. Dievas užlaiko visa nasauliKrupavičiaus.

Kaina jos tiktid 8$fc.
■Adresuokite:

366- B’Kay, Boston 37,

metu ėjo kariu tik su socislistoi% 
nors mes buvom didžiumoj....;* ?. 

Dar aiškesnis turi* būti' Jums 
mūsą nusistatymas dėl lenkų ta 
bolševikų j . “

Mūsą*lmij& EITI GRYNAI 
KATALIKUKŪ IR 'TAUTINIU 
KJCLIU, NEgIDEDANT SU JO
KIU KATAUKVBtS IR LIETU-tiį aknwnį apgalėti, atsake vandens laše- 
VY11S —

I kias derybas lu iydai*. Juo Ia-| vAL*TYlIM*S raitomi*

aos ne tik buriamos, bet ir palai- 
h a‘am ■ I nunnus, kad trukdytų Amerikos

y ' vyriausybes pripažinimų inus de
- > žr;.r.7,r.»..-t ■ - . <•„•.'■ -7 . » FjmOį kad toMoso apystovose
nariai, panori arčiau susi-hi^ns lengviau J^itų mus ierori- 
pažinti su koopęramjos Udą4^ttbti k vis stipriau ir, sūpAau 
ja ir darbui bet ypač Iax ge-pnuž imti j įavo.mka& Htųg-.įtik-, 
rai apsipažįsta šu kooperacL tas, tai Vienas is visos ilgbs eilės 
ja tie, kurie turės būti savo ptošių faktų, Nieko tad stet& 
kolonijoje viso judėjimo aši-Į W» W tokiu jų elgesiu sueiki* 
im? tai yra ko<ęeiutyviškąfta i»W visuomenė, pradėjo prieš 
krautuvių steigėjai ir vedū4i^ rokuoti dažpai nerisai leis* 
jai, įtinonūs pnemtUiSmis, kaip pav.

Augščiau minėtoji mokyk-Įlangų daušymMr i&afoą 

la ktip til< ir galės tuo tfe- raas.
įtt patarnauti.“ s Ii to turi būt Jums, Gerbiamie-

Kam tai rūpi — sukruski-Į & ^ku, kodėl mes n|jom | jo- 
>. . 1

s

CZosis.1 btou, kad, lydai viau flitag. Štamo

Yvus ar nurms, ar
»

i

Į paskui t” bus vienas atsakymas: amžinas- 
I gyvenimas, toks, kokio esmi vertas už savo 
ant žefnė gyvenimą. “Kąpadės žmogui lai- 
meti visa pasaulį, jeigu savo sieląipraras?”

' .... VANDĘNS LAŠELIAI. •
. ■ ■ .•»••* I. V'

. Aplink stačią uolą smarkiai tekę jo van
duo šniokščiančio .upelio; jo bangos plauda
ma jos apačią ir šokdavo, augštyn į viršų* v

'“Kur jūs, sidnbrmiaimmljens lašeliai* 
iriatės?” paMause uola^

“Mes norimo tave seną, šiurkštų lauki- 

liai, “mes norim tave nustumti, norim, kad 
tu, nusiritus, j ukoveldrmi sutruktumei?1

Nusijuokė uola.' 
A '

garbintumėm. Dievas užlaiko visa pasaulį 
ir rūpinasi juo kaip tikras tėvas?’

“Mamyt, o kur yrą Dievas?”

“Danguje^ sūneli,, tarpŽvaigždžių, baž
nyčioje, šitoje girioje,, mūsų namelyje, ap- 
■-link mus? žodžiu/—vmuiy visur yra Ga-^ 
liūgas ir Gleras 'Viešpats Dievas^ Jis mato, 
ką mes veikiame,* girdi ką mes kalbame, ii* 
no ką mes manotu^ Todėl, vaikeli, visub*. 
mot, ir visur privalome vengti ne tik btau- 
rių darbų ir kalbų, bet ir netikusių, minčių. 
Aisiininl^ kad ataa žmones tavęs nemato’.'kąį 
tu darai arba negirdi ką kalbi, Dievas vie
kų mato ir girdi. Rūpinkies,. viiikeli, nfo*' 
kadės neužrftsfintt Dievo, ‘ mylėk/ jį karš
tai kaip jis myk tave, Dievas taip many-. 
lejo pasaulj, kad atidavė savo Vienatinį Ski
nu dėl mūsų išganymo.”

t

t

\Vry
v, ’■_
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KRUTAMI PAVEIKSLAIdžk Klaipcdoe paėmimui nepritą- 

IŠ KLAIPĖDOS
- 7 KRAŠTO.
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SUDIEVUI kitiems katalikiškiems
e.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
. LIETUVIAMS!

Toje valstijoje'išbuvav a-

minAUt- NBAmtA • UKMAVy rlHMnlE
UERMME

t

Lietuvos ūkio Bankas tai 
yra vienintelė įstaiga Lietu-, 
voje, kuria be komerciniųtpfe 5 mėnesius.’ Visur ir vi- 
reikalų, rūpinasi išplėtoji-|sais esu labai patenkintas ir 
mų patogiausios ir reikalimj dėkingas. Visų parapijų 
giausios pramonės Lietuvo-j gerb. klebonų maloniai bu- 
je. Pavyzdžiui kai cukraus vau sutiktas ir .prityriau la- 
pramonė. Lietuvoje iki šioįbai malonaus ir draugiško 
laiko nebuvo nei vienos cuk-Į vaišingumo. Šv. Kariiniero 
rines dirbtuvės. Cukrus im- katalikiškos spaudos draugi- 
portuotas iš svetimų Šalių, ja Kpime, gerb. kunigijai ir 
atseina labai brangiai. Dau-Jjų brangus (ios) parapijo- 
guma Lietuvos gyventojų, y-Įnai(kos) milžiniškai parėmė 
patingai iš darbininkų klia- skaitlingiausioje Bostono, 
sos^ yra priversti vartoti gv; Petro parapijoje narių 
“sacharinų” vietoje ciik- daugiausia prisirašą W 
raus. Todėl cukraus pramo-|fentt 10 garbės, 75 amž. ir a-

Kai ir kitos parapijos la-

raŠčiams, katalikišlKHI 
dos platintojams ir vistas 
kokiu nors būdu pmWiš 
siems prielankumo Qv. Kati 
zimiero Draugijai bei 
tariu didžiausios padėkorir i 
pagarbos Žodžius. 1

igįufL Kosčttdbta j
$v. Kazimiero Draugios1 

Kaune, Generalis 
nis Amerikdjė< \ ' d

Kuo jšiol mano pastovut ir ’j 
nilolatisis antrašasbus: 260 j 
B. Main Si, Amsterdam, K. 1 
Y. prie gerb. klebono J# ii- į 
danavičiaus. Tuomi antra-1 
šit te meldžiu reikalais raly- j 

/ ’ A ' 1
Su pagarba, ■ -

Ktm. P. ’

Argi nedMh^ 
riai mūsų^iėilikai! 
mų sugebėjo sugidautt. ‘ ' 

F<?fms.-i-Jie didvyriai lik’ 4 
patol, pakol yra tamsių ha*J

i

Visi suprato, kad A. IvaŠ- 
Kaip pelėda

>,ru8'‘
' keviėius. meluoja.

giria savo vaikus ir ąako, kad jos 
D. U — Lie- .vaikai gražiausi, tai ir A Ivaškevi- 

tavos šaulių Atstovas p. A. čius m<n^ 3’* didvyris

i ’

^DarbiiiinkaB7* . nesenai 
pasidžiaugė, kad vięna gėle-

Žemaitis, gryždamas Kovo bfetuvoAit da vadinasi Lietuvos žinkelininkų unija pirko 
7 °v Jurgis Vašingtonas, Bet iš jė lčal-1- - * — ■ — -

..................................’ ' “ji3^HkaP MiBHnio banko ir W
; Jurgis Vašiugtam Bet S jer &1-jdaug Nefr. yM.kol

8hr Vbtką, pAeliui MVoirVaJ 
smtefes Washįigtone«. Sid kuai^ sąndarieeių partijos• datb^inkų vadai di-

sūvim jis vežėsi tik ką gau
tų iš Lietuvę# nuo Šaulių Są
jungos Centro krutamu pa
veikslų filmų, parodančių 
daug žymių.vaizdų iš Klai
pėdos Krašte taipos-gi apie 
Klaipėdiečių sukilimų ii’ pa- 
siliuosavimų.

Šiuos paveikslus p. ^že
maitis, ' vienoje kinomato- 
grafo lftautevės svetainėje, 
parodė būreliui vietos lietu
vių susidedančių iš Atstovy- 
bės štabo narių, vietinių lie- 

—buvtestudentiyir;šiaip dram 
gų. šie paveikslai yra pii> 
mi ir vienatini paveikslai 
kuriuose Amerikiečiai jatt 
galina progų pamatyti savo 
brolius Kl'aipėdiečiusMrovo- 
se už liuosybę te susijungi
mų su Didžiųjų Lietuva.

% Juose tenka matyti šaulių 
būrius mūšiuose su Branbū-

* zų kariuomene ir Vokie
čių sargybiniais, nelaisvėn 
Braūeūzųtete Vokiečių pa-

/ ėmimas, Klaipėdos demons
tracijos, žymesnieji Lietu
vių vadai, pasižymėjusieji 

.. Amerikiečiai lietitviaij pra
kalbos, susirinkimai, Ali- 
jantų Komisijos^ Alijantų 

"laivynas Klaipėdos uoste te 
tt. Prie to, dar ir daugiau 
vaizdų .parodoma iš. Didžio
sios Lietuvos ir miesto Vil
niaus. .

P. Žemaitis^ sake, paro- 
dysįųs šiuos paveikslus vi
sur kur tikt tam tikslui bus 
užkviečiamas arba surengia
mi vakarai Lietuvos Šaulių 
naudai.

29 d. iš Pennsylvanijos į

V
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*

s

1

J. K.

NEWTON UPPER
PALIS, MASS.

Tėvams ir vaikams.

Sukatoj bal. 7 d. Saco- 
Lowell Skops saliukeje į- 
vyks pramogėlė. Prasidės 6 
vai. vak. Iš Bostono atvyks 

* “Darbininko” redaktorius 
P. Gudas ir p-le Kyburiutė, 
muzikos mokine Bostono 
'Muzikos Konservatorijos. Į 
šitų pramogėlę prašomi at
silankyti tėvai su savo vai
kais, kurių pėtnyčipmis į tų 
vieta sueina mokytis lietuviu 
kalbos. '* ■’ .

Rengėjai.

33

NORWOOD, MASS. 
t

Sandariečių prakalbos.

Kovo 24 <L §. hl Sandaros 
kuopa surengi! prakalbas dviem
laisvamaniu didvyriam. Rengia
ma buvo su dideliu iškilmingumu-. 
Plakatuose buvo pažymėta, kad 
kalbės gerb. A. Ivaškevičius kai
po Bostono lietuvių L. P. S. ir A. 
L. T. Sandaros atstovas sugrjžęs ii 
Lietuvos ir K. Norkus, buvęs 
■‘Sandaros’* redaktorius ir lcokk 
tai S. V. linijos generalis atstovas' 
Kaune* t Ant plakatų buvo tuo- 

. dviejų ponų padėti paveikslai. 
Tai rodos, kad koki atnbasadoridi 
atvažiavo* A* IvaSkevicius tik s;t- 
ve gyrė. Sake, kad jis nutažiąr 
vęg | Klaipėdą paūkavęs įimtų 
doL, už Inos pinigus pasipliekę 
dagtines ir kai pasigėrę, tai jis su* 
kėlęs revoliucijų ir paėmęs Klai
pėdą Tai matyti, kad tas žmo
gelis nieko iicMtooapie Klaipėdos 
paėmimų* Sakė, kad Lietuvos vai-

V,
T

■c

cinkas. K. Norkus peikė Lietu- rektoriaus viename banke su 
vos valdžių, paskui šoko aut kata J didžiausiais kapitalistais, 
likii, vartydamas juos klerikalais. į^gį pripažįstu, ’kad

[S?W: “KataUtai sumta itf,

U negalima atlaikyti,'’ Ke- į1. * S*™***- Bet
ker “Saudariceiai į kovų prieš riznis bizniui nelygus. Man 
klerikalus, dekime kodangiausia rodos, kad darbininkų uni- 
aukų kovai prieš klerikalus?’Į jos turėtų tik kOoperatyviš- 
štai išeina rinkti aukų. PeW4kan bizhin stoti, O ne dėtis 
per svetainę su kepure ir niekas prie kapitalistų.

pvate katalikai tai sandarieji im- Susipratę darhmHikM. 
smukusiai politikai ne'duos, o pa- -n* »TX,i7TVf»rAa m 
tįs saiidarieeiai ir-gi mažai kuri PAAIŠKINIMAS. Tas 
duoda. Tai gal ir tai savo politi-l teisybe, kad kooperativis- 
kai mažai kų davė, kad sarmati- kųs biznis yra darbininkų i- 
nosi pWytekiek atikų surinkoįdeala'ū,--O7--Į6^.0tA^^kaS;

. ‘ Juozo-WfcaiJLiznis.atsAo kapitalistų rei- 
Įkalams. Kooperacijoj žmo- 

C. BROOKLYN, N. Y. nes balsuoja, o korpordeijo;
. — { Šerai nulemia*- Žmoma, j e

Į Boramevičiaus krautuvėlę bud darhnūnlaj organizacijos ei 
vo žmog^ įėjęs• papirosų nusi4^ a į biznį,
puto.

piram pirMjas vietoj bnvo nž- matoine, kad darbinmkiį u- 
muštos. Visas krautuves priekis m,jos kimba i kooperativišlĄį 
išpustas. . Trys gaisrininkai bai- biznį. tTodėl dėjimas! bai
siai sužeisti. kurių darbininkų organiza^

• *• V‘ cijų prie grynai kapitalisti-

PHILADELPHIA, PA. kenkti da^ninkams, o nau- 

šios kolonijos šv. Karimiero p J dos, gali-būti daug. Nauda 

rapijonys per Velykas turėjo dvi-|bus -ne tame, kadgaus kapi- 
guba džiaugsmą. Su mumis kar-Į talistinių dividendų, bet 
tu-buvo gejh. misi jonieriai tėvai I kaL dūrbininkų vadai gaus. 
Andziulis ir Cikota; Tokių iškil-| bjgūio patyrimo. Reikia at- 

gal būt daugiau nesusilauksi- klaM% bflk kapite,
“““•Darbininko” skaitytoja. 7“

niai, ištižėliai, neišmanė
liai, lėbauniųkai. Dalis ka- 

rpitalistų y'ra tokie. Bet prie 
žinomi pranešu kad atsibus.L.|t°s rūsies* nepriguit nei 

p. S-. 51 kuopos mėnesinis susirin-iRockef elleiy nei Sch.Wcib, nei
■> « >« ■* i w>« •« t • i *i‘i •

PATMMVIIU 
ATEBUMS,

WiibiWiU. dr 11, Mi..k «•

. ■* > * k

Su užgyrimU ir bendravi
mu Suv.Valfitijų ImigracL- 
j$<- Tarnyste Komisijome- 
riaua Tod,. NeW York Tra- 
Wlėr& Aid Draugyste jstei- 
ge “Vadų Tarnystę (Guide 
SerViee) ateiviams, kurie Į- 
leistisupirmu peržiūrėjimu
Ant Kilis Išland, ir kurie 
keliauna į Kew Yorko'mies- 
tų ir artimas vietas. Jau vi
si gerai žiną apgavystę atei
vių, kurie bando patys Su
rasti savo vietas.

Viena trylikos metų, mer
gaitė atvažiavo ir paklauše 
taxi žmogaus kur ras arčiau
sių požemini traukinį. Jis nė yra reikalingiausia ir pjMpie 100 metinių^ Proporcio 
tuoj- apsiėmė patarnauti. Jis togiausia jų išplėtoti Lietu-Įnaliai ‘ A
^dii^ bloką apvažinėjo, dp- voje, nes Lietuvos Žemė yra} bai gerai parėmė Šv» Kaz. 

važinėjo pakol laikrodis pa- _
žymėjo $15.00, tada sustab- burokai auga 
4ęšH8ž&G^utomobiliu prteZ_^l_lv  <=,- 7
požeminio traukinio stoties, tuvos liaudis šiuo klausimu J"kun» Vrbanaviciausyprie.jo 
paliepė jai jog pasiekė stotį. Todėl ir Lietuvos Ūkio Ban- j turėjau visų ir geriausį už- 
Jeigu butų buvęs teisingas kas deda visas pastangas, laikymų be jokio atsilygini- 
Žmogus, bW ant syk jai pa- :kad greiČau įvykinus šį klau-Įmo ir jaučiuosi kaipo mato- 

rodęs traukinį, nes skersai 
kelių nuo Parge ofiso. •

Kitas keliauninkas važia-
. r *• . .

vo į Kansas. Žmogus kuris 
prižadėjo jam pagelbėti pa- ko auginimo cukrinių 
ėmė jo $140, supirko ant e- kų Lietuvoje., Visais 
leveiterio biletų už penkis 
centus ir paėmęs keliaunin
ko pinigus pabėgo, kuomet 
biednas ateivis nuvažiavo į 
Ėronx ir ne Kansas.

Jauna tarnystė išnaikina 
tokių prigavystę, nes atei- 
viaį Jkuriųos prižiiįp vienį 
sau nepaleidžiami. Įleisti 
ateiviai) ir kurie gali būti 
prigauti, prižiūrėtojų ‘ pa
mosuoti, ir Traveler{s Aid 
“Vadų Tarnyste,B juos pa
ima. Tuoj susineša su gimi
nėms ar draugais, prašyda
mi jų ateiti į Būrge ofisų. 
Kuomet tikrai prirodo, jog 
giminės ar draugai, jie su 
savim gali pasiimti ateivius. 
Su dienos pabaiga, tie, kū
rinos giminės nepaėmė, yla 
prižiūrėti tam tikruose na
muose pakol draugai ar gi
minės suieškomi.

Ta “vadų tarnystė’* tik 
dviejų mėnesių senumo. Der 
te laikų prižiūrėjo lį427 atei
vius^ iŠ kurių susinešta su 
1,061 draugais.ar giminėmis, 
ir ypatiškai nuvesti 366 į 
imigrantų namus, giminių 
ar draugų namus. Kereika- 
laūja jokio užmokėjimo už 
tų tarnystę, -bet ateivis turi 
užmokėti už ;i telegramas ar 
telefonus., Kur tik galima, 
tie vadai kalba ateivių kal
ba, ir toje kalboje paaiškina 
Tarnystės tikslų.

• \ ‘ '> •
Keronas padegė Romų •— 

ir pasakė, kad tai.KMksČįo- 
nių darbas.

‘ * »•

Lietuvos sočijalistai pade
gė Valstybę —- ir rėkia, kad: 
tai katalikai padarė*
y Į'iiriaant' * -r ■ ' iMĮmtiĮf

. , 1 • ■ i

dolerių. Kodėl joms nekib- 
ti į pramones. Kodėl ang
liakasių unija neturėtij 
stengtis įsjgyM anglte ka- 
syklųi kodėl rūbsiuviai saVo 
šapų ueturčte steigti, kodėl 
audėjai audiminių neturėtų 
steigti ir tt. Prie to turės 
prieiti# iterbinteįkų bankų 
pasisekimas parodė, kųd.reL 
kia tik dalykų žinovu, norin
čių darbininkiškai biznį: Ves*

. ........ , . .. . ...__ ................................ .......H
Tokiems stos darbininkų organiaaci- ‘ vai gali išsidirbtediHamt ka- 

reikia apynasrių ir gardelių, jos turi šimtus tūkstančius pitaltetmėse kompanijose.

labai derlinga ir cukriniai}Drrių* Kadangi ilgiausiai 
labai gerai, gyvenau (4 mėsesius suvteš) 

LąbaLy^ smirūpinusi Lie-fprie didžiai gerb. klebono

1

miu gi 
me

I

CLEVELAND, OHIO.

lamas, utarsinke Balandžio 10 d. 
Lietuvių Svetainėj, 7 :30 vakare. 
Visi nariai yra kviečiami atsilan
kyt, ant šio susirinkimo; taipogi 
atsiveskit po naujų narį, nes bus 
svarbių reikalų aptart.

Zigmas- Domanskis, pirm. 

/• •-
KUNIGO NOBBUTO 

PRAKALBOS.

Kun. J. Narbutas, Vaike
lioJėzaus Dr-jos įgaliotinis, 
kalbės; .

8 Balandžio,, tuoj po su
mos, Kasima, N. H. bažny
tinėj svetainėje.

8 Balandžio, 7 vai. vak. S* 
Boston, Mass., bažnytinėj 
svetainėje.

9 Balandžio, pirmad. 7:30 
vai. vak. Montello, Mass. 
bažnytinėje svetainėje.

Katalikės moterys ir mer
gaitės! Suorganizuokite sa^ 
vo vyrus, tėvus,' brolius te 
suims ir liepkite jiems eiti 
talkon Lietuvos katalikams*

Busimieji Lietuvos rinki
mai — tai dvieju pasaulėžiū
rų susirėmimas: stabmeldiš
kos ir krikščioniškos. Soci- 
Ralistai reikalauju tik to, ko 
stabmeldžiai Reikalavo 2,0pO 
metų atgal* Kataliki reika
lauja tik to, kų sMbė Kris
tus 19 šinitmeČių atgal*

Kellntnės, broleliai, visi 
iš miego, kad nepramiego- 
tume Lietuvos laisvės. • .

Yra “veikėjų,’* kurie dte* 
nų-naktį galvoja kaip dau
giau sugriovus. ' ’

. <1 * " “■

Ford. Šitie kapitalistai.-y- 
ra darbingi, energingi, gud
rūs, apsukrūs. Nuo tokių 
yra ko pasimokinti. Todėl 
darbininkų vadai su- jais 
veikdami Smoks didelio biz
nio tvarkymo ir vedimo. 
Kad biznį vesti neužtenka 
gerų norų, geri} velijimų 
darbininkams, augštų idea
lų. Čia reikia žinojimo, pa- 

, tyrimo; Visi tie, kurie da
bar pasekmingai veda darbi
ninkų bankus yra ilgai dir-; 
bę kapitalistiniuose bankuo
se. McCales, kurs užvedė 
Clevelande geležinkeliečių 
bankų, baigė Chicagos Uni
versitetų Roėkefellerio į- 
steigtų. Baskui dirbo įvai
riuose 'bankuose. . Paskui 
pakviestas organizuoti gele- 
•žmkejininfcų.'bankų te pada
rė ir per du inetū iš $650,000 
išaugino $20,000,000. Da- 
jar jis prigelbinėja kitiems 
darbininkų bankams. Dar
bininkų vadas Warren Stoike 
jura prezidentas ‘ Brother- 
i iood of Locomotive ^ En- 
ginhers, kartu prezidentas 
tos darbininkų organizaci
jos banko Clevelande. Jis 
yra dabar direktorium vie
nos iš didžiausių, kapitalisti
nių bankų Empire Trust 
Cb. Be abejonės, kad jo 
prigulėjimas prie kapitalis- 
inio banko galės tik naudoti 

darbininkams išeiti. ?

Būtų didis reikalas, kad 
ikri darbininkų geradariai 

: neitų į visokias pramones ir 
išmoktų jų vedimų (mana-, 
džieriavimų). Visos didžio- ti te darbas ris. Tokie žino

f

t

v
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kas deda visas pastangas, laikymų be jokio aplygini-

simų. Pastaruoju laiku prie niausio tėvo namuose, už tai 
Lietuvos Ūkio Banko ,yra turiu garbės gerb. kleb. Kaz. 
sutverta komisija, kuri rū- Urbanavičiui, išreikšti ypa^ 
pinasi ištobulinimu praktiš- tingos ir didžiausios padėkos 
ko auginimo cukrinių būro- jausmus. Taipogi visiems 

reįka- kitiems kunigams, klebo- 
lais vadovauja Lietuvos Ū- nams, garbės, tikriesiems,- 
kio Bankas dalyvauajnt spe- amžiniesiems- ir metiniams 
cialistams. Techniškų dalį nariams, skyrių valdyboms, 
reikalų, veda, InŽinieris ypač “Darbininko” Redak- 
Technologas J. GrBergolcas -.......... ' _______________._^~
ir Teknikas ūkio, reikalų 
Jankauskas., Šiomis dieno- 
tais . Vienas .iš komisijos na: ~ 
rių' J. G* Bergolcas yra ko-1 
mahdiruojainas į užsienį. 
Tikslas ^"kėlionės yra, kad 
Šį rudenį suorganizuoti ir! 
susitarti su užsienio firmo-| 
mis perdirbimų į cukrų'lie- 
tuviškų burokų ir- atgal at- į 
vežti gatavų .cukrų ir siru-- 
pų. Lietuvos Ūkio Bankas, I 
visoj Lietuvoų įsteigia prak- I 
tiškų bandymų . auginime! I 
cukrinių burokų savo lėšo- I 
mis, jau YL rudens pereitų 1 
metų yra'' išarta ir prirengta I 
apie 30 dešimtinių žemes. Be | 
to dar inžinieriui yra įgalio- I 
ta išrišti eile kitų klausimų ' 1 
sųryšyje šu įsteigimu cukri-| I 
nių dirbtuvių Lietuvoje. I 

Lynas. |l
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JO nelaime I Yra daug žmonių, 

kurie į ūoksiš iŠ tavo šiolVMrtb! 
: Tusiau gi» tougafr pfetm 
naudoti.

i. pleiskanų inittiHĄjį JriėMių - - 
Suvilginkite Rnffles gavo 
vos oda kasdien per kokią 
savaite laiko ir pĮristeuofc 
tumaus pralaks. NaudoMt® 
iRiiffles nuolatos ir pa to, į? 
tuo budo užlaikykite savo gal
vos odiį Švaria ir fcvrik* k* 

-savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. ' *
Kaina 65<j. aptMjflfeo, arba pflslipf-, 
kito 75c. tifi'šiai į Iabaratoriją. rį 
. F. AD. R1GHTER & CO. 

104-114 Šen 4th 6t. 
Brookiyu, N. Y.
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CUNARD
Ali TŪRI CUMUtlŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas iCaune 
Giibat1 ptiliilit aplikacijas dėl paspor- 
tŲ visų kitų metų “puotos.”- C1JN- 
ARI> patatiiavtoiik yra grelčlausl&a 
pasaulyje. Pasažlerlai su Cunarfl 
bilietais netul‘1 laukt ilfeal dėl tb, 
kad Cunard laivas apleidžia £taro< 
jpo kas keletu dienų.

Cuiiard Linija turi padarius su- ‘ 
tarti Lietuvoje dėl pagelb€jimo pa- 
sažierldms per jij pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laikų Ir igUHdav 
dėl to, kad priveda pasažlerltis prie 
pat laivo, Sis patarnavimas veltui.

Dėl tolesnių. Informacijų kreipki
tės pas bite laivų agente#; arba: vj 
CUNARD LINE,

126 Statė Street, 4 
Ooston,

.(1

<
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UNITEDAMERIUNLINES 
| JOINT SER.VICE WITH 
lįHAMBURGAMEROMLINE 
IĮ Trumpiausias susisiekimas 
|Į su visoms dalims
Į LIETUVOS
|| . Savaitinei išplaukimai nuo
I ' Pier 86, North RIVer, 4B-th 
|l S t., New York, i2 val . diehfr 
O Kąjutos su ’2> 4 it G lovom 
Į ant visij laivif. Dideli vai- 
| gymo kambariu, salonai ir 
į pasivaikščiojimo deniai ski

riami 3 kliasai. Ant laivu 
|| “jioinit Ciau” (tEan8arn 
I ftBayefnt ‘įitount (fai-foii* ir 
Į yra speciališkij I

kftjUtų. __ r |
| Nauji trijų šriulnj laivai | 

trHe8Qluiefn “Rėlicince” i ir | 
! Ballin? nghirnauja j

l-nms, 2-rds ir 3-člos ki.- pa* | 
skėriams. -. Į

tJNITED AMERICAN . 1 
LINES, . I

30 Broadivay, New Vbii Į 
arba autorizuotus agentus Į 

. -.'į-iL ' Ir ' .i," fUrm " I

y

NAUJANYBĖ i
Tik’ką gavome naujų sįUn- I 

tiuį nepaprasto tuiinio—-is-| I 
torinio veikalo “Algiman- L® 
tas ’ ’ knygų. Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja-f 
inę Dr.' Pietaris vaizduoja}} 
senovės Lietuvos stovį. j

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais knygos, gražiai at-Į 
spaudinta ir nepaprastai pi-Į I 
gi kaina. Tiktai Vienas 
leris su prisiuntimu.

: “DARBININKAS”

366 B’way, S. Boston, Mass;

“TORTO NOBNA"
S

Knygutė yra didėlio fof- 
inato (5x10) 68 pūsi., popie
tes viršeliais. ‘

Kaina tiktai 4J centai. 
Agentams nulridžiama‘40%i.

Reikalmildte>is€ -, 

štiš M B&d
’ -įAt-t—-p—'  --y-. ■ _-į-j t 1 ii. Z;-, i

j.uri. VAsaoRumnus, <». . . .
liatii Vb»ii ahorfc, paieška vietos.
jeigu kuriam i« gerbiamų Jdebot-p^V Hūdija tfikiUnčial

nų būto raikto«as» W
kreiptis sekančiu antraiu: B. S J kit« ‘
8542 Cardoni Avė., Dutroit, MicV ' M. A. NorMMi,

(10) XC Bemat Uvmee. Mm-)
1
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vmjavom & ttu&M 
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REKAIAVJA j
I ’ Abelno Išpardavimo Valgouug l 

f f Daiktų JBakroM Reikalauja J

J Gera proga gauti 
va valgyklų ir tekmų perinairito^
° Į mę. Gera alga galima

- į Atsišaukite tarp 3 ir‘6pŪ >ieilH|a3 
Į ba rašykite: . ■ «

. joxxm manta ao. 3 
SI Fullton J5t., SoMton, MfiM

,j,~ iBeaŽ8saawSB8
Telepkone- fifoy Markei 
ATDARA ŠUBATOS VAK-ĄRA^ 

L. GOLOSOV CWM MQTWirVY»UMOg|| ui pinigai ir abi
KrtUtohh Graiarn SklMfthti <įM 
ty, iMlktedMtų, MHrtrtiee, WMĮH 
Ir tt. Labai prlalaamoe agMB 

_ 30 WA8HINQT«N STMOtr Įtll
Antros' lubo*. “ tteaMo, MmMi. -.

kart
Jaunis VAttUONIMNKAB, W 

vesti chote ir tadatM W 
imus, paliko vjetta. Jei 

.jtėrtk ktetemj WMnk 
dilu kreipti* wtamčhi aatnAit J 
R.» U542 y'erdoal Ava.

.4 « J- ri A-—* • feh.

•* r-"' w<

' „J
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.S M|'KANADOS

.eitą-ketvergą “DarįL 
lankėsi IM Domirii- 

Čapas iš Ottavva, Cana-I 
< Ten jis turi valdišką!

Jis iš Lietuvos kilęs Į 
jį" Naujamiesčio,. .Panevėžio 

mk, Amerikon atvyko 16] 
etų amžiaus. Neilgai pa- 
rvęs Cliieagoj nuvyko į Ka
irią įr ten Toronto v mieste 
igė to miesto universitete 
Mieinos skyrių; Pasako- 

*4 kad Kanadoj kitokį Jais- Į 
negU >»Suv. Valstijose. Įj 

Wfen nesą galima steigti hum- Į 
.lųigiškų kompanijų, neigi 
įali humbųgiškų nezaležnin- 

atsirastų kaip tai -galv II 
irn Suv. Valstijose. Kana-). I 
doj per pastaruosius 50 me- 
*ų tik. vienas bankas sprogęs, 
į per tai netik depoiztorių 
^gaijnežnvo^ .oi jieLMiibil 
imčiai nežuvo. Kanados 

Anglai ii* francūzai gerai su- 
fgyveną^ teipgi tikybosgerai 

s- sugyveną. Pusė kanadiečių! 
' yra katalikai^ Kanados vai- 
* ūžia rūpinasi padauginti ĮĮ

famėii^skaifiij. Naiijata- ADVOKATAS GEORGE J. SSIELDS.
nams valdžia duoda žemes, 
porą šimtif dolerių ii* daug . ----------------- ;
gyvo ir negyvo inventoriaus, @ęorge H. ShiMs, Advo-. mą ir naujus rinkimiis. Rim- 
Ptfr penkis metus naujaku-j kutas sužinojęs, kad lietu-tas, patriotingas ir karstas 

'prakalbas pasakė gerb. kun. 
Raščiukas ir kun. Norbutąs. 
Indomią ir juokingą prakal
bą pasakė Feliksas Wįec- 
kas. Jisai tinkami pasišai
pė iš.-laisvųjų didvyrių-— _ 
Ivaškevičiaus, Bagočiaus ir O ■

• > *

- &

i
i

*1

A

f

.*

9

Tiniimia ii mm ... „ r
iiskienė. Agata. Kiumitnė, Jo' 0P1BĄL I ,

»lt- v-*-

taiiridenė. Agato Kiumitnė, Jo-į OPERAI. Į.£** «-■■■. 7*iu$ || M£aftUT£F
■? f

- .ŠOKIAI,- *
Subatoj, balandžio 1, Lie

tuvos Vyčių 17-ta kuopa 
rengia milžiniškus Šokius 
Parapijos svetainėje, 492 E. 
Sevesth Street. Visą jau- 
.miomenę Širdingai kviečia- 
ine • ateiti ir pagdinksiniutų 
lies bus. gera, prkestra ii’ visi 
būsite užganėdinti.
t , ’ - Jtemjiyni.

r

>

STAMBUS ŠV. KAZI
MIERO DRAUGIJOS

• . NARVS. '
Julė Diringaitė įsirašė anų 

žiną ja nare ir įmokėjo $35. 
Už taip didelę paramą kata- 
ikiškoš spaudos tariu di

džios pagarbos ir padėkos 
V' TV*Z- ‘ 'ifoctaus.

Ktm. P. KaUGukas,
*<

e

. Dvičjn .Aktą Farsas. 
Žodžiai V. Stagaro. Muzika M; 
'Fotranskov Stato Muzikos ir Drft* 
mos Dr-ja “Gabija” iŠ Bostono, 
nedalioj, Bal&ndžio-April 8, 1923, 

; Lietuviu Svetainėj, 26 Lincoln Si., 
BRIGHTON, MASS., lygiai 3-čią 
vai. po pietą.

- Gerinamieji! Virš minima ope
ra “Vaikas ar Mergaitė?” yi-a 
viena iš gražiausią komp. M, Pef- 
rąusko operą, kini savo muzika 
žavete žavėja publiką.

“Vaikas, ar Mergaitei’1 yra tai 
veikalas paimtas iš baudžiavos lai
ką, kuris aiškiai nušviečia tn lai
kų bujotų išdykumą bei sauvalia
vimą h’ darbininką-baudžiauninką 
vergavimą, ' •

“ Vaikas ar Mergaitė” So. Bos-i 
tono buvo statyta jau du kartu, 
bet dar ir trečią kartą reikalai!-1 
jama, kad būtų pastatyta, nes 
per du kartu žmones negalėjo su-| 
tilpti į svetainę.

Tol. Mato 2483

GEORGE H, SHIttDS
ADVOKATAS 

811-812 Old Sduth Buildiug 
294-Wa.sbhigtoii Street 

Boston, mass. 
Valatkos: 9 A.'M. fkl 5:30 B M.

Gyvenimo rifta
10 Wimwrop Strket, Ėast Boston 

Tol. Kast Boston 152—.r.
• - ________i.. .. .,...______ _______________________ _

« ■(! '■ ■' 1 II II.

Jių Kristaus; interaaeijo- 
milas ir yra Jo priešu inter- 
uaeijonalas. Prie katro 
fie&is Lietuva A Tai parodys 
12—13 gegužės rinkimai.

du i. j. guhmm
X«nuu8Kjųoi^g

■ D AMTI* tAkS
T06 Kala m^MoahUo, OMto 

Raminto Broa4 %)).
OMf lMMkha H12-W.

r

[ Tel. No. 550. j

U RĘYNOLDS, M. ū.j
(RINGAILA) I

Oftoo Valandos: —■ j
Bytaitf iki 9 vai. I
Po pietą nuo 2—4 , I 
Vakarais nuo 6—9y ’ j 
Nedėliomis nuo 1—3. ĮI

OR. J. G. LANDŽIUS
LIMTŪVI8 GYDYTOJAI IB 

CHIRURGAS.
Gy6a altrlM ir chronlitam Ilgu 
▼yrą, moterų Ir valką. Ėpuuati- 
nuoja. kraują,Bpjaudalu*, llaptuag 
ir tt navo laboratorijoj, fiutoikla 
patarimu* išlikai* kitur gyranan- 
tiem*. Adreaaa:

508 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MABB 
(Kampu G St ir Broedway)' 

VALANDOS : fl—11, 2-4, 7—0 
■OKiKaiBMMi

<

,J

. I ............. . .
I 419 Maln St., ATHOL, MASS.

■ -.. , n ■ ■ ■ ; i
Kas tai y.iuklerikalizmasZt'i

Tai baubas tamsuoliams, kadį 
iš jų pinigų išgavus. Juk| 
keĮšgąjfdisi

BĮ ■ ‘' 
O 
n

Katalikams rūpi t Vilnius 
atgauti, cicilikams — Wasli- 
ingtono Atstoyybe.

ik-

Ticti nieko nemoka valdžiai, viai. atgavo Klaipėdą labai 
Lietuvių farmerių pasak nudžiugo ir sveikina lietu- 
I)r. Čapa ir-gi esu daug., Ka- vįus Su laimėjimu. Reikia 
nadiečiai estj patenkinti s^l ppgijjriĮiiį kad- g^b. advo- 
Vo politine- padėtimi — nei ka& Geo. sf shields nuo 
nori atsimesti nuo Anglijos, 1914 metų dirbo bendrai su 
nei noru prisidėti prie Suv. lietuviais ir visame kame 
Valstijų, nei nori neprigul- pagelbėjo. Išgavo leidimą 
mybės. Kanados francūzai pjrniai lietuvių “tag day” 
nei ‘kiek nepaisą. Paryžiaus,) Bostone, pritraukė kitus a- 
anglai nepaisą Anglijos; 
visi stovi už Kanadą.

mybės.

0 merikonus prie lietuvių, pa 
kviestus kiekvienoje lietuvių 
iškilmėje dalyvavo ii* kad 

, , pakėlus lietuvių vardą visur
KALEJTMA.N. labai prielankiai apie mus 

•r i * x x lietuvius atsiliepdavo, atva-
. Joscpli -A,* Ridi iiTircistcis v t> x t * j-

t i-i--irt - • t* i ziavus Bostonan Lietuvos
kalėti 10 menesių. Jis bu- , ., . .v ,*..

. .v --n • atstovui išgavo audiiencrjavo susmsęs su zuklavimo , . ,z . . , ;i ... , . pas gubernatėrių ir miesto
kompamia ir rastas kaltu 1 . ■ • . , v. .■ majorą ir pats gražiai per

statė, padarė gražų įspūdį į 
amerikonus. Jis ir šiandien 
pasirengęs bile reikale lietu- 

I viams padėti. *
Lietuviai taip-gi turėtų 

parodyti jam savo prielan
kumą ir visais reikalais 
kreiptis pas jį. J o adresas 
telpa kitoje vietoje.

TURTININKAI
s

dirbtiname kainii kėlime. Su 
juo eis kalėjimai! dar dau
giau mažesnių suokalbio, na- 
rių. Riedi ką#tik atpyškėjo 
puošniame traukinyje iš Ka-: 
liforai jos ir iš traukinio nu
gabentas kalėjiųian. ‘

STAMBUS ŠV.’ KAZI
MIERO DRAUGIJOS 

.*. KAUNE NARYS.
«A PRANEŠIMAS.

Uoli katalikiškose draugi-. y 
Jose ir vakarų rengime vei-j^ j£ 
keja, Marijona Sakalaus
kaitė įsirašė į amžinuosius 

Kaz. Br-jos narius ir į- 
mokėjd $3S. Tai gausi para
ma katalikiškosios spaudos. 
Tą Amerikoje augusios lie- 
tuvaitės-patrijotės pavyzdi 
maloniai prašau pasekti visų 
kuriems brangi' šviesesnė 
Lietuvos ateitis, pamatuoja
mą tikyba ir elora. Dora 
spanda> tai. šviesa. Gerb. šv. 
Kaz. Dr-jos, rėmėjai, už įsi
rašymą tariu didžios padė
kos ir pagarbos žodžius.

. Kun. P. K&ščhikas.
50 6-th St, So. Boston, Mass.

Dragystes Šv. Kazimiero 
. nariams pranešame, 

kad bertaininis susirinkimas 
įvyks nedejjoj, balandžio 8 d. 
1-mą vai. po pietų, parapijos 
svetainėj, 492 E. Seventh. St. 
Visi nariai malonėkite, atei
ti, nes daug svarbių dalykų 
turime aptarti. Ateidami 
atsiveskite, naujų narių pri
rašyti prie mūsų draugijos, 
neš -paskutinis susirinkimas, 
kur už pusę įstojimo priima
mi nariai.

4- Janušonis, prot. rast.

SMAGIOS IR INDOMIOS 
PRAKALBOS.

T f

-B-
M

«v

—7— negausi

SOUTH BOSTON HAROWARE GOMPANY
. • PAVASARIS PRAŠVITO.

Dabar, kuomet saulutė aukščiaus pakilo ir ^litir- 
ĮU pino sniegus, yra patogiausias•ylaikas pertaisyti ir 
M numaliavoti stubas, mivanišiuoti rakandus ir išbal- 
g tinti kambarius.
(B .Buk Pats Penterts ir mechanikas, sunaudok 
g atlikusį laiką prie savo stubos. Ateikite pas mūs, o

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
TeLS. B. 0441.

Antroi lutot—Viriui L. JR. B-vft 
’ GTVHNIMO VIETA:

185 Rowu ST., AuBUBNDArjį Mam, 
TeL W/ Netftoū 1010—R.

TeU So, Boston 828
LIBTUVY8 DANTISTAS

BR.M.V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

IAUdnto perkfilS ofisą po KO. 
425BmoaiW4T,8o.Bobtow,Mą*«.

• OfteoVatattftois 
itao 10 Iki 12;80 ryto Ir nw Idto 

iki B Ir ąuo 6:80 iki 9 v. vak. 
Ofisą* uždarytas subato* inkarai* 

ir nedSlIomls. ,
■■■■MKKKtiKmKMKMi

f

-t

Tet So. Boaton 270 I

J.MACOONELLiM.O.| 
GoIMo »MrtfcaIW«<rBe(«WIlw4. I

Onso VaraNDoa: ■
Rytai* ĮM 8 vaL Popietį nao■ I—< I 

- Vakarai* nuo 6 iki o, I 
, 6M Broadvray, 8o. Bostoa, I

-^ - . - -- — ' ■ -......  ■ 1 - ■ -■ -— 1 J

| 16 Metą Bouth Boston*

I DR,H. S ^TONE
- AKIŲ SPECIALISTAS 

1994 W. BROADWAT 
VALANDOS: Nuo 0 r. liti 7 v. vak.

Telephone Soiitli Boston 3520. 
Namą Telefonus Asplnvall 0581

ŽDVOKATAS

. ŠALNA (SHALN A)
MĖTOMIS ADVOKATAS

i • Balgėsdu Universitetu 
j Gomeli Unlveriity A, B, 
f & WMta»gtfe utav, l; L. K 
[ “DARBININKO” NAME 

įįįH W. Br0toiw> So> B<Mton.

Ra audringų,, involiucinių 
ir kontrevoliucinių prakal
bų, kuriąs rengė įvąiros rū
šies laisvamaniai ii’ kur po
licija turėjo kibtis, pagalios 
įvyko kataliku prakalboj 
Jos įvyko pohažiiytiiiėj sa
lėj M. 4 d/ Žmooą buvo 
kupina salė. Įžadine F4* 
kalbą 
bonavičius, paaišlriudmas 
apie Lietuvos seimo paleidi-

i

f

Norkaus. Žmonės juokėsi ir 
kvatojo jam kalbant.

. Priimta rezoliucija paries 
alijaiitų nutarimą priskirti 
Vilnių Lenkijai ir kita rezo
liucija Lietuvos rinkimų Sei
man reikale.

Katalikų veikimui Lietu
voj paremti aukojo šie; .

. :$io.oo< 

.. 5.00 

.. 5:00 

.. 5.00
..................... 3.00

Ona Adomaitienė,

, Jonas Urbonas,

Klin. -Urbonuvietas ... 
Ltadv. Gintautas .... 
Pranas. Mizgirdas ... 
Antanina 3Iajauska.itc 
L. Navickaitė

Po $2.00:
Petras Geležinis, VI. Paulauskas, 
V. šaparnięnė, Jonas Urbonas, 
Juozas Bėleekis, Ant. Kairys, . J, 
Zaikis, J.-Petrauskas, K.‘Pau
lauskas, Jurgis Blažauskas, Ago
ta Vinckienė, Dom. Jonušaitė, K. 
Supirinaviėius.

Po $1.00 : Vincas GrudzinskasJ 
Paulius -Mikalauskas, Rozalija 
Apšiegienė, Morta Butvidienė, 
Magdalena Ausikaitė, Magdaleną 
Vaigąiniutė, Petras Akunęvieius, 
Antanas* Ančiukaitis, Antanu 
Andriūnas, Viktoras Mėdonis, 
Petras Milius, Vincentas Savic
kas, Vincentas Liutkus, Mykolas 
Savilionis, Mateusas Šeikis, And
rius Zalieckas, Andrius Naudžiū
nas,' Nikodemas Dailyda, Ignas 
Maėiulaitis, Juozas Statkus, Pra
nas Jocis, Juze Pivariūnienė, Zo
fija* Motiejūnienė*« Zofija Gerba- 
tavičienė, G. Mačiulis, J. Lapins- 
kas, K Bendorius, jonas Bei- 
kaūskas, Kast.- Barauskas, T. ja- 
kavoniš, And. Finelis, Ed. Argiu- 
mėnas, Paulius Žukauskas, Anta: 
nas Bendoraitis, Jurgis Tumaso- > 
uis, M, Kilmoniutė, Pran. Stepo
navičius, Barbora Šveistienė, Bar
bora Meškeliunaitū, Juozapa Va-h 
lentięne, Marijona Rimutienė, 0- 
pa Štapiuliutė, Ona Aukštikal* 
niiite,. Julijona Deringaftė, Jad
vyga'Šimkienė, Ona SvagždienėJ 
Paulina Uozagienė, Adelė Var- 
žinskaitė, Kazimieras Kašėta, M 
Knistautas, Jurgis Mėšlys, Petras 
Kripaitis, Jieva Gryhaitįonė, Ra* I 
že Misevičienė, Altana puąevičie- į 
•ne, Paulina Giedraitė, Kazys" Po-1 
vilaitis, Kažyfr Vaišvilas, Mari jo-1 
Na taty'

tMwtaieų$ -Juozas I 
aJnkfinavičius, AųUliM Antanu-1 
vietas, A* Jankus, Mat'ijtmn Maft-1

ISEGZAMINUOJD ĮKIŠ
PADIRBU AKINIUS. 

Žemiaua paduodu * 
it . _ _ § jymptomus kuriuoff

• E mes .parduosime tavorą ir paaiškįsime kaip jis rei- S pagimdo nenormališ- 
-BOrderius paimame telefomf ir pristato- S c08 kreivos
g tevarą j namus. Virio® atitekama greitai n- pi- | lkys> bs^ 
_ giai. PGikalaiitiitG sanipelių. Ša ,mikčiojimas akies ir blakstieną I
g. ■ ■ . SIhalvos ir nugaros skaudėjimas )ID. LIET* KUN. KEISTUČIO

į SOUTH BOSTON HMUWME COMPANY I “ X 

n 317 WEST BR0ADWĄY, SOUTH BOSTON; MĄSS, B Kariais ir daugkitoMn nesmagu 
B- Telephone So. Boston 167—W. • gj ną. Prašalinkite priežastį ir bū

. • '• i jot lite: sveiki. Visuomet pagelbė

. iums ■
J. L. PASAKARNIS, O. D.

I AKIŲ.SPECIALISTAS
[ 377a Broadway, So. Boston, Mass 
I .. *. - t. :

PARSIDUODA KRAUTUV&HBuCei,
I ič ir Groserne. Labai gera proga pirk

i. Gali pirkti Ir neprityrusiš to dar Į S. ■
I to, o as apsiimu išlavinti ant vasarom 1 -.............. - - — -- -

11 Labai puikioj vietoj, prie pat maudy 
f įiii. Lietuvių ir kitų tautų turtingi 

įmonių apgyventa. IStikrųjų ukvatni 
:ul labai gera proga pirkti dėl-greiti 
įprdavlmo.

P. MIŠKINIS
■ J75 E. 8-th Street, Soutli Boston, Mass 

\ <51

IK
B I

J

P. J. AKUNEVIČIUS,

258 W. Broadway,
'■ So. Boston,Mas3.

Offic^Tel. 381. Gyv. TeL 2024-J.

•M

7 DFtĄUJOlJM ATYDAI!
Kokardų, visokių ženklelių, Guzikučnj, Ant- 

•A* Al. VUU ¥ v? spaudu ir kitokią Draugystėms Reikalingų dalykų.
", _ ar ūampaių, pažymėkite ir jūsų ar-iea vaidą, >

STRUPASCO-,*gO-92Ferry St, Newark *N- J. Į

;■ y ,

Žinomi pranešu vietos ir 
apielinkės lietuviams, jog 
laidotuves aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti. Į .apielinkig 

miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerpkuoju. Dieną ar 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu:

Į
 Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jūsų dr-tėa vardą, 

J
'•k

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
i Rc }qs mes negalime a^iauįftit 
Į ggveniinu -ir augti pasisekimuose.
■ Kada mes sergame, tai musų 
I svarbiausiu dalyku yra gauti ge* 
| ras<ir sumanus daktaras, ku<*js 

Žino, kokiais keliais sugrąžinti 
mums'sveikatų.
A§ gydau naujas taipgi ir uisi- 
senfjusias ilgas per daug metų 
ir tasai mano, ilgas praktikavi
mas Išmokino mane pagydyti U* 

U | gas Ir sugrųžntl mano pacientams 
•E | gerų sveikatą labai trumpu laiku, 

lengviausiais budais ir pigiais, 
X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT.

Į Mano ofisas turi visus įtaisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai- 
■ gi nep/tlsėut. kaip snuki liga ir kaip Ilgai sergi, ir kaip daug sykių bu
vai nepasisekime atgavime sveikatos. A8 pasirengęs parodyti Jum*, 

. ką galiu padaryti, jeigu Jus man pavesite save gydyti* A8 gydau 
Šimtus kitų ligi) ir gailu .Iim pastatyti ant naujo takui, kuris Jus ve* 
prie ifigijiimr-^yėlkatos, kokius esate vertus. • ; . . *

Uana Ogdgmg Kaino# YMyutbai gemo? ir tfttigrimtULenfmL, .
L Ai A’eimn ifyk&nfo UJ PatarlmHf. ’

DR. M0R0NEY
w TREMONT u w . tfOETON,
OŽUo ved.; 9 ryt iki 8 v*k. ka»dtoi>*N«dlUom*,10 ryt tirt 1 r. po gito.

't
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DM0S VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

•IRMININKAS — Vincas Zaleckai-, 
81 Mereer St., So. Boston, Mass. 

TCE-PIRM. — Antanas Pastells, 
140 Bowen St., So. Boston, Mass.

I ROT. RAST. — Antanas. Macejuūas,, 
I 450 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
| IN. RAST. — Juoz. Vlnkevlclus, 
J 169 W. 6-th St., $0. Boston, Mass. 
I CASIERIUS — Andrius Zalieckas,. . 
| 807 E. 9-th St., So. Boston, Mass.
| 1ARSALKA — Aleksandra JaJmokas, 
I 115 Granite St., So. Bostom Mass. 
I D. L. K. Keistučio _dr-ja S(alko mėne*

I lėni kiekvieno mėnesio "po No. 694 
Į Vashlngton St., Boston, Mass., 6-tą v, 
Į akare. Ateidami drauge Ir naują na- 
I lų su savim atsiveskite prie musą dr* . 
I is priraSytL »
—————H.

hv. ELZBIETOS DRAUGUOS 

HARTFORD,OONNECTICUT 
VALDYBOS ADRESAI.

Į Jlzb. Mlelniklenė, pirmininkė, 
I 44 Cedar St., Hartford, Conn.- 
| ). Lablckfenė, ylce-plrmlninkė, 
I 90 Sbeldon Street, Hartford, Conn. 
I *. LablckienS, iždininkė, , 
I 44 Madlson St., Hartford, Coun. 
I larijona Katkaujkaitė, fln. raštininkė, 
| 18 Atlantic St, Hartford, Conn.
I L Pnndzleng, prot. raštininkė, 
Į 19 Walcott St, Hartford, Conn. 
j 4os draugijos susirinkimai būna kas 
I tntrų nedėldlenl kiekvieno mėnesio, 
į >ažnytinėje salėje. . . '
Į sv. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRASAI I- t. . ' • ' ,

I PIRMININKAS — Vi. Paulauskas, 
I 90 B Street, So. Boston, Mato, 

/ICE-PIBM. — J. Jaruša, ' :
44$ E. 6-th St., So. Boston, Mato.

•ROT. RAŠT. — A. Janušonis, 
1426Co!umbiaRd., S. Boston, Mass, 

Į ‘TN. RAST. — K, Kiškis, 
‘428 E. 8-th Št, So. Boston, Mato 

2DININKAS — L.švagždls, 
111 Bowen St, So. Boston* Mass. 

CVARKDARIS — P. Laučka, 
393 E. Fifth, St, So. Boston, Mass, 

DRAUGIJOS anrašas reikale — 
866 Broadway, So. Boston, Maa*. 

_____ _________ _______ Draugija savo susirinkimus laiko 2-r* . 
PARSIDUODA Visokių geležinių Į nedėldlenl kiekvieno mėnesIo l-mų vaL 

daiktą- ir pĮumberystos krautuvė!488 » 
(Hardvvare & ^lumbing Store). Biz į Seventh St., So. Boston, Mass. 
SrFneS “SMŽ JONO BV. B1.TA8Ę6PIKM 
- savuAnkas išvažiuoja Lietuvon. At DRAUGYSTES VALDYBOS 
smaukite: JOHN KHREIŽA, 114 Ame; f ĄDR^gAT
St, Mont^lo, Mass. ,TeI. 1562—M. Į ■ '

i 252 Gold St., So. Boston, Maaa. 
VI0E-PIRM. Kaays Ambrosai, 

492 E. 7-th St., So. Boston, Mato. 
PROT. RAST. —» Karolis Jankųnau, 

282-Gold St, So. Boston, Mato 
FIN. RAŠTININKAS J. Šva<Wj», 

171W. 5-th St, So. Boston. Maw. 
KA8IKRIU3 — A. Naudiluna*, 

885 B. Broadway, S? Boston, -Maaa. 
MARŠALKA— J. Ulkla, 

T 8t, Bo. Bototo Mam.
Draugija laiko «xratiritt>tfwu« taur ttotią 
MttldlĮ*! ktofcdtoo mfcmio, vii. 
ąo pitoj tv, Ftoto wib» Mito <#•

TAISOME AUTOMOBILIU!
Teip-^i ir kitas visokias mašinas. 
Sugedus ant kėlia automobiliui me 
paimame ir pataikę grąžiname. Dai 
baš patvirtaname, bus uŽganSdintm 

i navininkas. Perkant ar parduodam 
suteikiame rodą dovanai. *
5ENERAL AUTO REPAIRINC 

COMPANY
(MARLES IVAŽNIS', Savininkas, 

752 Hyde Bark Avenue, Boston 
Telephone Hyde Purk 1402—W..

. ‘ (U

PARSIDUODA
PARDAVIMUI vienuolikos kambarit, 

stųba. Gali būti naudojama trims Sei 
mynoms. Gerinusiam storyje, Try> 
dideli tvartai užpakalyje namo. Dali 
rakandų. Atsišaukite: 162 W, G-th St. 
So. Boston, Mass. J. £7)

PARSIDUODA duonos kepykla sv I 
visais moderniškais {taisymais. Blz-1 
uis išdirbtas per 12 metiy. Savininka' I 
važiuoja Lietuvon, ‘Išlygos geros. No*I 
rintė greit parduoti, 47- Artinu* St I 
Montello, Mass. (3/-7—14) I. . > t
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REIKALINGI 

GUMINIŲ BATĮĮ 
: ; DIRBĖJAI 
' MAROKOS MOKINTIS K 
I AM1RI0AN RVBB1R 00.}l I 
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