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Organas Amerikos Lietuvių

Rymo Katalikų Švento ‘
t—

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

t Kaina £ centa^ .

DARBININKA8
. . »Eina-—n*

ŲTARNINKAIS, KETVERGAIS IB 
SUBATOMIS.

. • « . • • . • a, • aa., a a i < I .i. i M4.5C. 
UŽrubežy metams ..............|5.50 

darbininkas• 
366 Broadway, Boston 27, Įlaša.

. Tel, South Boston 620.

ŠVIETIMO BIURO 
SUVAžlAV HlAs.

Nele York. — į vyko dar-

Katalikai tart raprirtl, tai 31 
Kitai te paMiventimia dėl katali
ką apautai ■utiprinimo bu ma
lonesniu Dievui te pačiai Baiuy- 
Sfal, te fanonSms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų Ir z 
net negu bažnytines apeigos. Pa- 
tai to nesupras visi katalikai, mes 
Begalima tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Katalikų BažnyKos 
rimtybei te pajėgoms. Įmonių - 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaitytį tai savo didžiausiu ui- 
daviniu.

Vyskupas Kiliau.i *

t

SUŽEISTA 1,000 ŽMONIŲ

Lindoti. — Footballo loši-
i

j
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VOKIEČIŲ PASUK 
. LFJL1N. •_ .

Landon.. — Vokietijos vai- mo vietoj atistiko nelaimė, 
džia baigia svarstyti naujų Buvo susirinkę 120,000 ir 
alijantams pasiūlymą. Ge- vartai buvo uždaryti. Bet 

. gūžio 1’ d. pasiūlymas būsiąs už vartų dar liko minių mi
nios ir grūdimasis buvo toks 
didis, kad neatlaikyta ir į- 
sigrūdo dar -50,,000 žmonių. 
Užplūdo žmonės ir lošimo 
laukų. Policijai truko veik 
ištisa valandą padaryti tvar
kų. Kada buvo didžiausias 
ermyderis, tai tada atvažia
vo karalius. Jam atvykus 
pasipylė sv.eikinimai,. ūžimas 
neapsakomas.' • Sugiedota 
tautos himnas. Pasveikinus 
karalių ermyderis atsinauji
no? Daugybe policijos buvo 
pašaukta. Laike kamšos su
žeista arti 1,000. Bet niekas 
nebuvo mirtinai sužeistas.-

- " ■' ./
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baigtas ir kartu pasiųstas 
Londonan, Paryžiun, ’ Ry
man,, Bruselin ir AVasliing- 
tonn.
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VOKIEČIŲ ŪPO 
PAKILIMAS.

Beribi, — Vokiečių darbi
ninkai Ruhro krašte su pa- 

• keltu ūpu^Iaūkia * gegužės 
pirmosios. Su .entuziazmu 
prisirengė tų dienų švęsti ir 

. apvaikščioti.’ Darbininkai 
pamate savo, galybę pasi- 
.priešinant • francūzams ir 
belgams jų okupuotam, kraš* 
te.' Darbininkai mato, kad 
<jie be ginklų atsilaikė prieš 
svetinio, Įsiveržusio prieši
ninko šimtus tūkstančių mo
derniškai apsišarvojusių ka
reivių. Vokiečių darbininkai 
supranta, kad jų kova su ne
prieteliais neturi lygios žmo
nijos istorijoj. Okupuotos 
Vokietijos darbininkai lau
kia gegužės pirmosios su o- 

’balsiais: “Verčiau mirtis, 
negu vergija!-’ “Jokio dar
bo po durtuvais!” ir “I’asi- 
viskai priešinkis Ruhro 
krašte!”■
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PARODA. PAVYKO.

Leipzig. Oficialūs Vo
kietijos statistikos rodo, kad 
Leipzigo pavasarine paroda 
pavyko. Jų aplankė 166,000 
žmonių. Tai yra daugiau, 
negu pernai. Iš. apsilankiu- 

’ šių. apie 23,000 buvo, iš kitų 
valstybių. .
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IŠRADO KALTAIS.
I

Indianopolisj Ind. Dis- 
triet Court išnagrinėjęs .Ga- 
rv, Ind.- valdininkų šmugelį 
svaigalais,, pripažino juos 
kaltais; • Išviso nuteista .52 
asmeniu. Tarp jų penkios 
moterys. Liudininkai pri- 
rodė, kad miesto augšti val
dininkai ir politikieriai re
nio munšainininkus už paža
dėjimų remti juos laike rin
kimų. Tame Įveltas buvo ir 
Gafy miešto majoras. Tini- 
giiiės bausmės kaikurie turės 
užsimokėti po $2,000. ‘ Majo
ras gavo •siu'ilciųte‘1 bausme. 
.Turės atsėdėti 1 .metus ii* 6 
mėnesius kalėjime ir užsi
mokėti $2,000 bausmės.

' ... /UŽ 20 CENTŲ. ' '
_ — c.

Maskva. — Raudonųjų ro
juje atsiranda irgi nesutiki- 
mų. Persiskyrimai moteries 
s,u vyru kamuoja 20 centų ir 
užima du mbėnesiu laiko, kol 
visos “ceremonijos” perei
na.

“RAUDONOSIOS BAŽ
NYČIOS SUSIRIN

KIMAS.

Maskva.,— Rusijos <bRau
dom > j i . Bažnyčia ’’ prade j o 
savo susirinkimą Išganyto- 
jaus Sobore. Toji Bažnyčia 
užgiriu bolševikų valdžių, 
nes ji yra įsteigta pačių bol
ševikų nesusipratusiems 
žmonėms atitraukti nuo pra
voslavuos./ . .. ' .

-ŽUVO TRYS 
FRANCŪŽAI.

' Beribi..— Trys francūzų 
viršininkai žuvo ant t rauki- 
nid, kuomet po juo eksplio- 
davo dinamitas. Tųš- įvyko 
olmpuotoj Vokietijoj,

- KIEK VOKIETI^ ŽUVO.

Beribi, r- ’Vokietijos Dar- 
■ ’ . r • t , , ,

> hb 'mM^teidB..ReLehstRgę‘'ęa- 
portav4), kiiję vokiečių žuvo 

/■karo medų y Būtent žuvo 1,- 
;846,293.. Tie žuųrisieji pali- 

" kolŪ33,60U pašilų ir 1,131,-;
- foomašlaičių
, t

V

v.

Tie žuųnsiojių
•-■•iv" k .i

. SULAIKĖ PREKES.
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.PRTOTOTO. ginklu rankoj, sutrukdėm
MANIFGBSTACIJA^Antantes žingsnius Klaipė- 

—y—- \ doj. Čia jie nesuspėjo savo
Ambasadorių nutarimas smaugiančios rankos pra-

Lenkijaų Lietos yisuome-j^
nei buvo netikėta žinia. Ji įg metu prieš didijį karu vi- 
gavus šių žiįiia, tartoetekoįalJidbyQ. karas bus, bus. Ir 
žaĄo ir ilgai neįstengė tarti] karas iškilo. Dar vokiečiai 
žodžio* ■ . J-toli buvo nuo Kauno, o žmo-
• Galų .gale ? visuomenė ėmė įjau sakė: Kaunas bus vo- 
atsipeiketi. s Picmųjį savo , kį.eėm pabūtas. • Gerbiamie- 
žoclį dėl Vilniaus ture lietu- , jį jj&j dabar kalba pasaulis ? 
virį tautos veteranai, kreip-Į jįs 11etiki, kad Lenkija gy- 
damiesi į pasaulio sąžinę ir 
protų, rodydami, kokia nuo
skauda liko padaryta Lietu
vai, išplėšiant jos sostinę 
-Vilnių.? Lietuvių tautos .ve
teranai paskelbė savo' prie
saikų: “Dievas mus girdi: 
,mes, Lietuvių Tautos vet-e- 
i r anai, jos laisvei dirbę, ,nie- 
įku gyvu neišsižadėsmie savo 
darbo vaisių, savo soĄiės- 
rVilniaus,' savo teritorijos ir 
savo krašto per nevalių var-

Neišsižadės to ira* 
visa Tauta. ” > ■/

Mūsų veteranai" tiesų pa
sakė, Jie atspėjo visos tau
tos nusistatymų. Antrų ga
lingų protesto žodį tarė •'Vy
riausias ■ Lietuvos Gynimo 
Komitetas ii’ gausingos, jį su
darančios partijos, organiza
cijos, sąjungos, draugijos ii* 
tt. , * .

Toliau,' kaip ir privalėjo 
būti, prabilo laikinos sosti
nes — Kauno — piliečiai. 
Antrų Velykų dienų, balan
džio 2-rų, padarė didelė'pro
testo manifestacijų.. 

t Manifestacija prasidėjo 2 
vai. dienos Viešoj Aikštėj. 
Dalyvavo du orkestru, be to, 
organizuotai atėjo, nešini 
savo vėliavas,. Vilniečiai, 
Lietuvos Atgimimo Dr-ja, 
Zitietės, Pavasarininkai, 
Gelžkeliečiai.

Manifestacijų b 
Gulbes balkono at. 
Likerauskas kalba, 
išplėšė Vilnių ir lietutiškus 
kraštus. Antanta kovo 1 j 
dienų jiems pripažino šiuosF 
smurtu išplėštus, kraštus. 
Mes pasakome: Vilnius bu
vo, yra ir bus Jiėtuvių! 

. Kalba St. Šilingas. Lie
tuvos piliečiai! Nesenai, po
ra savaičių atgal, mus pasie
kė skaudi žinia : Kovo 14 
diedų Antante.pavedė Vilnių 
lenkams, — Vilnių, kurį lie
tuvių tautą kūrė, augino, gy* 
nė. Ši žinia trenkė mus, t ar-, 
įsi perkūnas. Mums toji • ži
nių buvo netikėta Mel jos 
greitumo, Alums čia pada
ryta imnia pamokib'.Mes Jar 
kartų pamatėm, ten priešas 
remias. JJe^savo sprendime, 
■negalėjo remtis' mė istori
niais, ne ekoųotedaisj ne 
et nbgrafimais' argmuontais.

bildukų švietimo biuro suva- 
žiavimas. Atstovų buvo iš i- 
vairių valstijų nito darbinin
kų švietimo įstaigų; Buvo 
kalbėta apie praplėtimų 
švietimo darbo /tarp darbi
ninku. Amerilcos Darbo’ Fe- 
deracijos prez. Gompers at
siuntė suvažiavimui pasvei
kinimų ir , užgyrimų biuro 
darbo. Sake Gompers:

“Mokslas yra vienas gau
siausių pasaulinės galybės 
šaltinių. Mokslas- veda' vi
sur. Mokslas pergali visas 
kliūtis; Tie, kurie žino pra
eities ir dabarties faktus ge
riausia tinka rišti šių dienu 
didžius^ klausimus. ~. Tie,“ kiG
T--r‘ J J --------- "y  " »

f . ■ ■

rje tų faktų nežino, privalo 
arba būti išmokyti arba prU 
valo sekti tuos, kurie -žino. 
Tiktai,^_inoksJas_]nus__VL»da___
pirmyn. Nėra čia reikalo 
peikti tas mokslo įstaigas, 
kurios yra valstijos arba pri
vatinių asmenų Įsteigtos. Te- 
čiau.sųlygos darbininkų yra 
tokios,' kad jų tūkstančiai 
negalė j o siekti mokslo jau
nose .dienose. Todėl reikia - 
suteikti suaugusiems progų 
apsišviesti. Reikia pasiekti 
su apŠvieta tuos t darbinim 
kus, kurie jaunystėj nega
vo progos jos įgyti* ”

vuos. Visk sako — Vilnius 
lietuvių. Jis tad ir bus lie- 
tuvių.. Mūsų dabar .užduotis 
ruoštis, didinti tų pajėgų, 
kuri atitaisys neteisybę. O 
broliams nuo Švenčionių, 
nuo Lubyčių mes turkų pa
sakyti : Broliai, dar kantry
bes! . Lietuva, ruošias į kova 
dėl Vilniaus !.

Seka himnas ir šauksmas: 
valio!

Kalba žydų vardu pil. Vo- 
lockis. Nusako Vilnių, kaip 
Lietuyos etnografei kraštų, 
ekonomijos,* politikos* ir • kul
tūros centrų. a, *

Nuoširdžių' kalbų pasakė 
vokiečių atstovas.

Seka Dr. Draugelis. Ga
ivus žinių apie Vilniaus ati
davimų lenkams, mums buvo 
priminta užsidėti gedulo rū
bus, uždegti žvakes, galvas 
barstytis pelenais, . laikraš
čius '• apstatyti .juodais rū
mais. Alės to nepadarėm. 
Dėlto, kad mes netikini Į tai, 
kad. Vilnius Lietuvai būtų 
žitvęs. Jis yra iš mūs atim
tas tik laikinai. Tad nęreik 
grabnyčių, nereikia juodų 
vėliavų, gėdulo rūbų ir pele
nų. . Teviešpatauja linksmy
bę mūsų širdyse. Alums pa
daryta neteisybė, o ji tur būt 
atitaisyta. Šalin partijų rie
tenos! Valio, vienybė!

Liaudininkų Valstiečių 
vareju kalba , jur. Sugintas. 
Pasaulio galiūnai padarė 
tai, ko galima buvo tikėtis. 
Jie uždėjo savo ai iįspaudą 
prie nežmoniško akto. An- 
tauta, pavesdama Lietuvai 
Klaipėdą, prievarta primetė , 
draugiškus santykius su.di
džiausiu mūsų priešų — len
kais. Jie nor mus užuuodin- 
ti iŠ. vidaus, i mūsų gįslas 
įleisti svetimų užnuodytų 
kraujų, šiandien visos mū
sų partijos tur eįt prie kon
solidacijos* Alės turim pa- 
reikšti savo vyriausybei, kad 
?joktų sąlygų, varžančių Lie- 
tavos suverenumų ir įžei
džiančių lietuvių tautos gar
bę,: ji nėįiriiintų. Alės tu
rim paduoti raite mteteį- 
sės linijos broliams; kurie y- 
rk leanktemi m žmhhte Va-: 
te tautos vienybę! \ l ............... . „

Itemtlis- pD^afeū . tik tau Seka hunas ir valiu i. f į skirtumo, • dėl Vilniamvyta 
kas ginklu paimta* Deltd - Kmu /Žite’ičius skaito -Geno mt.slstatymo: : Vilnius' 
Viluiusyjiks grųžiųtąs> tiklpvotesto reiiollueijąn kurią tur grist tetųvaiL; . . z 
ginkim^ Mes, gerbUmieji, msirinkim^ .tfekšmuigai'. . ; (Kauno <!LLaiaxį”) ’

■ v •'■■•'■ --- ' ■ ‘
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Beribi. — Kai Prancūzai į- 
sibriovū į Vokietijos Ruh.ru, 
tai Amerikos biznieriams su
gadino biznį. Amerikos biz
nieriai teit buvo užsakė pre
kių už $10,000,000,. bet tų 
prekių ir ikšiol dėl francū- 
zų negali gauti.

NEMINĖS PIRMOSIOS 
GEGUŽĖS.

Milanas. — Socijalistai ir 

komunistai paskelbė neap
vaikščiosią pirmosios gegu
žės. Policija jų vadams iš- 

, anksto pranešė, kad už kurs- 
dvnia minios jn kailis nuken- 
tės. ■

IŠTVINO UPĖS.

Poriland, J/c. — Maine 
valstijos upes dėl gausaus ly
taus ištvino ir išsiliejo ant 
krantų. Kaikur farmeriai 
tūrėjo bėgti ųš namų ir gel
bėtis. Kaikur gCežink.elidi

UŽDARYTAS,

N e iv York. — Garsusis 
New Yorko teatras Ilippo- 
drome likos uždarytas. Jo 
vietolT žada pastatyti krau- 
tucvių ir ofisų namų.

,r

.Baltos 
dai’S pil; 

Lenkai

PAKELIA ALGAS. Ų

Litfrrenee, Mass. — Law- 
rence Markine Co. pakėlė .ai- . 
gas. savo, daribninkams 10%-» 
Gbampion Internatioual Pa
pei’ • Co. pakėlė algas savo 
darbininkams.- - •

t !

i REIKALAUKI ALGŲ ; 
y .PAKĖLIMG. ji

Chie.ago. — Paduotas pra- 
švmas, kad darbininkams ’ 
dirbantiems ant Boston ir 
Albany gelžkelio būtų pakeL 
tos allgos po 15c. valandoje.

i

«

ūpas 
Nei* 
nėr

PAKĖLĖ ALGAS 400'
. DARBININKŲ.

NoriricTi, N. Y. —- Nor- 
wich mezgima kompanija 
praneša, kad su gegužės .1 
d. š. m, pakelė algų savo dar
bininkams 10c/c.

J/.l LI ORI AI NORI AIMIJ 
PAKĖLIMO.

A

priima. .
,Pil. Likerauskas praneša 

manifestacijos tolesnę eiga; 
Primena, kad pas užsienių 
atstovybes iiebus einamų. 
Nevertm  ̂,Gana MstMurfe. « . « 
ir bučiuoti rankas tų, kurie 
iš mūs tyčiojas ir niekina. .

Manifestacija' eina pas 
prezidentų. Susirinkusių 
vardu prabįla vilnietis Ron- 
domanskas. Anapus lenkų 
durtuvų -lieka dar 1 milijo
nas gyventojų, kurių nepa
siekia Lietuvos konstitucija 
ir valdžia. Jūsų Ekscelen
cija ! Ar nesiras priemonių 
lenkų Vilniui galų padaryti. 
Alės šiandien surinkom ge-* 
riausius Kauno elementus.- 
Alės norim, kad . toks 
apimtų visų Lietuvą. 
Lietuvos be Vilniaus, 
.Vilniaus be Lietuvos!

Imųas ir šauksmai: valio!
Prezidentas savo kalboj 

pasakė, kad nors sulaukėm 
pavasario,. Velvkų švenčių, 
lėčiau mus visus slegia sun
kus vidujinis ūpas. Tai pa
eina dėl to, kad Ambasado
riui Konferencija Vilnių pri- 

■skyrus lenkams. Mes ma- 
; t<m, . kad Čia. viršų ima ' ne 
teisybė, bet ginklas. Lietu
vių tautai, daroma neužmirš
ta ma, neužgydoma ža izda ir 
ji nebus užmiršta, kol nebus 
pašalinta. .Lietuvių tauta, 
turinti tokių garbingų praei
tį, " nėr ahejtmt\š/ sugebės 

• patikruitr saudaimingų ulei: 
tį. • / • • / ' v . ; ■

Toliau manifestacija apei
na kaulių Centrų, L. Vnu 
versitetį ir Karo Mųžejm 
Kalbėto jai nurodinėjo vjė- 

; nybės. reikalingumų, pasiti
kėjimą savo įnijėįphnJr reiš- 
kė tvirtų viltį,' kad Vilute 

■ grįš lAetųvai. ; ‘. . . J
šd mauifestacija,- parodė, 

kad Lietuvos“ piliečiai, be 
partijų, tikybos ir tautybės

Poiilgnd, Me. — šio mies
to ’malioriai reikalauja -algų 
pakėlimo. Iki. Šiol jie gau
davo po. 75e* valandoje, be
nori gauti po 90 c. vai. P 
piečių lipinto j ai gauna75e. 
ir nori kad jiems pakeltų iki 
85c. valandoje.

!

užvarė kasyklas.
Beribi. — Vokietijos kom

panijos susitarusios :sū dar- 
bininkaia uždarė Ruhro 
krašte kasyklas, paliekant* 
tik tas, iš: kurių gaminiai ei
na vokiečiams, • ?

j ■•

f
DAUGIAU KARIUOME

NĖS SIRIJOS. " 
I .*
{ .

' Par.gįbts.~ Praneija; bi- 
tapo paplauti. Ties- Con- jodama turkų,, pasiuntė.'20,- 
cord, N." II. garvežys įvirto. Opū kareivių Kirijom ' Ikšiol 
i bala* ' ten turej b 26,000 kareivių.

c ‘ . . ... . . - * i' • ’•

LIETUVIAI BARBININKAį ATMINKITE!
KAdJj llarfiinn&as'’ J jaurpayduėda Lietuvos pinigų-li
tų' perlaidas ųr savo draogamų: dteteitems: Nuteikia 
pafarnaviihų.' Tai-gi visi tiė) kurio ųmrite,- kad" Jūsų' 
^lūnčiamųLietuyou piųigaiųiafektų į Jūsų’giminių raų- * 
kųs/ visuomet Ičreipldies pas ‘ ‘B A-RBININK^’J - jisai 
.^ubmet^pširdžimjdms ptąarnaųs. ' -
d^aibumikai, atsiBiijntė Mūr^iJarbinKikas7’-1 ^nv Jūsų 
JMDŽIzlUSIAS BRAITGAS. V*' V\ 
S iųsdami pinigus ar Bausdami litų kainų-višunmet adi’e- 
suokite įaiškūs.šiaip;, - % • •• _ f-.,.

• " ;.HDARBININKAS,”
. Bustpn 27r Mas's

v

'/ ’ 7 r \ . * . •tz. - • * 4

K-OKORESAS. NU

^IanhvąU~~ Romos Kate 
talikii. Bm^ūcistiijis Koii- 
gresąs bifs 1926 mefaiū Glų- 
eagoje.- ' ' ’ 1366. Węsi Brdadway,

J ,

v
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Darbo unija turi;savoyan- T 
koše visų 'valdžių rniesty ,1 
RochestęičMhm. linija iš- 3 
nite majorų^ visi ūldema*. > 
,nai arba unijos nariai; arini 1 

jos Šiaip, ūnijistų■'išrinkti^ < 
Ta v valdžia : nųmopoltete , J 
viską, j viešus miesto dar* - JĮ 
bus Imą tikūnijistus,ir tik a, 
lokių '.trūkstant ima kitę J 
dMhhniter Naujoji vai* J 
džįa teda sutežinti savo iš* a 
laidas, o lydei ir taksus, Vi* a
ųvjdnmauja, tekios bus pa- W 
sekinės t6s naujos valduos a

.■/■;/ ■.■I
■ \
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JElna it South Boeton’o utarnlnkalB, 
JtotvergalB Ir enbatomls. Leidžia Am. 
LnrrtmŲ Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Rambiminkų Sąjunga.
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"DARBININKAS”

JThe Wobkeb) .
[Thm LlhuaniAit Tju-Weekly Papeb.

Fubllshed every Tufisday, Thursday, 
ind Saturday by St. Josebh’b Lith- 
VAKIAN R. C. A-6SOCIATION OE LAEOB.
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Massacliusėtts valstijos 
Sveikatos • Departamentas 

rengia “Baby’s Riglits Cam~ 
paigif,” tai ^ra vaiką teisiu 

, vają. . Tasai vajus vedamas 
sąryšyje, su Motinos Diena, 
kuri pripuola gegužio' 13 d. 
Valiai Teisią Vajus prasidės, 
gegužio. 6d.

Koks’ to’ vajaus tikslas?. 
Ne. vienam • išsireiškimas 
“vaiku teises” keistai skam
ba. Daug girdėjome; apie 

"moterų teises. Jos varėsi už 
' lygias teises politiškame lau
ke, norėjo teisės Jialsuoti ir 

■būtį į valdvietes išrinktomis-. 
Dabar moterys tas teises tu
ri -t-7 gali balsuoti ir kandi
datuoti į gubernatorius, ma
jorus ir net į Suv. Valstiją 
'prezidentus.

Arėtai dabar einasi prie 
to, kad ir vaikai tokias tėi - 
šes turėtą ? Tai jau būtą di - 
džiausiąs bolševizmas. Bet 
ne- prie to einasi, keliam 
vaiku teisią klausimą.. Ka
dangi šito dalyko imasi Svei
katos Departmentas, tai jau 
iš to galima spėti, kad čąi ei
sis apie vaiką teisę prie svei
katos.- .Sveikatos -klausime 
vaikai turi teisę, visi jiems 
tą teisę -privalome pripažįu- 
ti-ir varytis prie to, kad ta 
teisė būtą įvykinta -gyveni
me...

Prie to dalyko grįšime 
atėjus Vaiką teisią vajui.

A

šiai širdį sopę, kad valdžia 
ir valdininkai išnaudoję ir 
varginą žmones. (Tuo tar
pu maž-ne visas valdžios vie
tas užima ją plauko žmo
nės).

, 1 >

Jiems begalo gaila Vil
niaus, kurį, anot ją pražu
dę katalikai savo netikusia 
politika. (Tuo tarpu ju va
žias’Šleževičius, buvęs tada 
(1920 m.) premjeru, nepri
leido generolo Žukausko ap
ginti Vilniaus, gi ją žmo
gus, armijos vaęlas, kada 
;14nk^ varžėsi į VHmą, 

tuokliavo Kauno stotyje).

Jiems širdį skauda, kad 
“tuojaus po Seimo paleidi
mo, ant rytojaus,: geriausiu 
Lietuvos sūnų krauju atva
duota Klaipėdos kraštą,. be 
l^eiiiiotiiiUši “valdžia ‘tinka 
priimti 'pragaištingas pri
jungimo sąlygas.” (Tuo tar
pu tam kalti tik liaudinin
kai,’ kurie savo balsavimu 
sugriovė Seimą ir tuo atė
mė valdžiai atsispyrimo ga
lę.- Kitaip gal Lietuvos val
džia būtą 'prašnekusi, jeigu 
visa šalis būtą ją rėmusi. Ką 

: būtu kaltinę. sosialistaij j ei
gų Lietuvos valdžiai nesuti
kus. su alijantą reikalavi
mais, lenkai būtą įsiveržę 
Klaipėdos kraŠtan ir gal vi- 
son Lietuvon. ' Čia kantry
bės netekus, rūpi pasakyti: 
avinėli, - tu,y begėdį^,j ei sar
matos nebeturi, verčiau nu- 
štiik). . •

Tokia tai. socialistįško 
avinėlio graudi giesmelė.

Begėdžiui avinui kaukę 
nuplėšę, matome, kad tai 
yra socialistinis vilkas, ku
riam netiek gal rūpi Lietu
vos valstiečią pyragai, kiek 
ją dūšelės;

Socialistus -baugina atbu
dusi katalikiška Lietuva, jos 
ateitininkai — pavasarinin
kai, jos moterys katalikės, 
jos Šv. Kazimiero seserys, 
jos pasišventusi dvasišldja. 
Jie žino, kad jeigu bent 10 
metu Lietuvos katalikai pa
dirbės nekliudomi, jiems, 
socialistams, beveik gali pri- 
seiti kraustytis pas. rytą 
kaimynus. -.

Štai jie ir. surizikavo pa
statyti viską . ant vienos 
kortos : arba viską laimėti,- 
arba žūti. Ne, broliai, mes 
nenorime jūsą pražūties. Tik 
mes norime, kad jūs pamy- 
Ičtumet Lietuvą ii* taptumėt 
jai ištikimi. Bet vilkui rei
kia pamokos. Nieko nepe
šęs, lai . kraustosi atgal į gi
rią lįfei vienio balso — socia- 
Hstąms. Štai inūsą žodįs, 
> >asi klausius vilko giesme
lės.

Politikieriai, visuomenin- 
kai, socijolog'ai ir darbinin
ką visokie vadai savotiškais 
būdais piešia skaisčią žmo
nijos ateitį surėdymo page- 
riiiimo keliu, įgyvendinant 
tam tikras programas? paša 
linant išnaudojimą. Gyve
name gadynėje, kada pla
čiausią šocijaHą reformą 
reikalaujama, išbandoma 
siūlomieji programai. <

dėl žmonij os gerovės Veikia 
ir.kitokie geradariai Veikia 
daktarai-sanitarai dėl žmo
nijos sveikatos, veikia pe
dagogai, kad gerai ĮŠauklė- 
jus priaugančią, tartą. To- 
liau labai indomu ir svarbu, 
paklausyti, ką žmonijai ža
da ir ką rengia tečhiiikai, in
žinieriai, mechanikai. Šie 

• pranašauja laimingą eks
tros gadynę.

Kad geriau įsivaizduoti 
clektrikininką pažadėjimus 
pažvelgiame į praeitį.

Prieš du šimtu Inetą dar
bininkai dirbdavo po 12 ir 
po 15 valandą dienoj. Tada 
milžiniška žmonią didžiuma 
buvo juodadarbiai daibiiiim 
kai, sodiečiai. Nors tiek 
darbininką dirbdavo ant 
lauką, bet jie vos užtektinai 
maisto tepagammdayo,... J/ęį 
tik neužderėjimas, tai jau ir 
badas. ’ Tada ant lauką tu
rėjo dirbti keturi žmonės, 
kad penktasis galėtą- kitu 
kuo užsiimti. Tai-gi šitas 
šeštasis užsiimdavo amatais, 
kareiviavimu," juriiimkavi-' 
mu, valdininkavimu,’ rašti- 
ninkavįmu ir tt. Tada bal
tarankiu darbininku visai U 4*
nedaug tebuvo. Progresas 
tada palengva tegalėjo slink
ti pirmyn.

Ka mes šiais laikais mato-
■ ■■

me ? Dabar kur kas lengviau 
palaikoma milžiniškos armi
jos mokytoją, mokslininką, 
rašytoją, dailininką,, artis
tą ir tt., negu prieš du šim
tu metą saujale tokią darbi
ninku. Be to milijonai dar
bininką dirba pramonėse, 
kasyklose, būdavo j a, - dailina 
miestus, tiesia gelžkelius ir 
tt. Kodėl tokia permaina 
galėjo įvykti? ’ Tai mašiną 
ir .garo dėka. Dabar sodžiu
je vieŪas žmogus gali užlai
kyti kitą, o seniau tam rei
kėjo keturią * darbininką. 
Karo metu Amerika maiti
no save'ir pusę Europos. 
Prie šią laiką gamybos, pa

daroma milžiniškas pervir 
šis gerybią. Tas perviršis 
teisybė nėra kaip reikia Iš
dalinamas, bet visą padėtis 
šiais laikais nepalyginamai' 
geresne, neg'prieš 200 metą* 
Seniau vienas šiauciūs lipam: 
dayo 200 žmonią;.;.. o . dabar 
keletas -tūkstaiičią čęvėrylai 
dirbtuvėj dirbančią apauna 
milijoną žmonių,.

Taįp yra/gitro gadynėje; ■ 
? Garo spėkai gaminti krei- 

kia anglią. Į ūĮiglįą pranio- 
nę ynu iuyeštįvM $2;34į906< 

000, Anglią kasime ir išga- 
betmąę užimta . yrą '800,000 
cĮarhimhką<A A A Awa A 

Angliai sudaro illnuoš. vi
są gabenamą daiktą AmerL 

j kos geležinkeliais. Kad ang-: 
lis išgabenti reikią 1-0,000 lo
komotyvą ir 950/000. vagomtj 

;Naę o įnžiuį.cfiai saįto, kad. 
ateis, gadynė,'. 'kada anglią

y?

VILKAI AVIES KAILYJE, 
-o^iudoni socialistą plaka- 
iJtRaukia: “Netikėkite kri
kščionims demokratams, ar 
ūkininką sąjungai, ar darbo 
iteracijai. Vistiek, kaip 
jie nepasivadins — jeigu tik 
jie bus katalikai — jie bus 
vilkai avies kailyje.”

Pažiūrėsi me gi ištikinjją 
kas yrą vilkai avies kailyje, 
ar katalikai, ag sočiaiistai. 
įsiklausykime . į to sucialis- 
tišlmJavinėlio giesmę, '.GįA 
da jisai: apie Lietuvos, mei
lę, Lieju jisai graudžias aša
ras, siekjąsi dėl ūkiniiikii 
vargą.A A - A ,;A . Į

Valstiečiai turį mokėti dr- 
delmš .mokesnius^, rekvižiei- 
jas, . valstiečiai neturi litą: 
jiems, liaudininkams -dėlto 
labai širdį sopą (Tuo talpu 
Visi socialistui advokatai dau
giausia pelnosi iš dyaimiįn“ 
ką, kurią bylas prieš .vals
tiečius veda* ^lat / -jaū ir 
Lietuvoje prigijo jąincipas,. 
kad,“busniess is busuiessN) .

Jiems, liaudininkams, baiį

> ■

“BarbiuinfaisV' iįk-i<iy..giv
_ yo..įš Lietiiv-os

to, st‘naį lauldaihb, šveiitraš- 
■ čio, Naujojo 'į statymo? Yra 
Apdaruose .didelė, .knyga, 
l/usįapią ’tuiMM: Nedaug 
teturime, VasiškUbinkite 

;užsisakyti. Ųžsakjuągs bąs 
tšpikjytas ' dienoje, kalioj 

/buš užsakymas gautas. Kai 
na tik įl.50. , -

y./'- V ■ ’•/ ■ - i J

.Bįuskitujidręšuū . /y 

A^DAb^INlNKA^i ■ 
W.^0"Bmdway,  A

South Bostdti, Mass.

Ateina Gegužės menūp. 
; Visi katalikai nepaprastu ti
pu kelia davoA šir& Jprie 
Dangiškos savu Motynps# -A 
A išlei
dęs labai gražia Gegužės me- 
tiesio ^pankddtntis ki^^utę. 
Tatai Imrlė iioritep tai gali
te įį gauti už 65 c. . '■ 7 - ; 

... Kreipkitės pas: •?-'/' ‘ ■'■ :? 

nereikės, kada anglią tašyki .JMįARLINlS'KAŠ-”;?; 
lęs tižsidatyši nęhus nei/atig- 36’6 JBroadivay, -
liak^siij, nei; jį.; uniją, nei ■' - ŠokBoston, Muss< rybhp

*

. r .
angliakasiu streiką. Anglią 
Suv. Valstijose per metus 
suvartojama 600,000,000 to
ną. , Ją verte $2,000,000jlOO.

Dabar anglis žymiai pava
duoja žibalas. J o sunaudo
jama per,metus 2,000,000,- 
000 bačką. J o verte $4,000,- 
£0&Q0i_-,J8eiL galutiną ang
limssmūgį -duos elektriką 
vandens, jėga gaminama. 
Suy. Valstijose pramonės 
ratui sukti reikia 50,000,000 
arkliu jėgos per metus. Tą 
visą jėgą gali pagaminti A- 
meyįUostyąnHbąW tinka
mai vandenys sfitvaiidus, 
padarius tvenkinius, būtą 
galima pagaminti 200,000,- 
000 arkliu jėgą. Šitiekui jė 
gos gaminti užtektą 40,000 
darbininku! -
__ Ar neai šku-kokis tai žmo-'. 
nįjai būtą laimėjimas! Da
bar darbininkai dirba die
noj8—$ valandas. Tada už
tektu dirbti 5—6 valandų.** , • *» 
Tada šviesa ir šilima būtu 
gaunama iš elektros. Dabar 
tiems tikslams elektra - pla
čiai negali, būti naudojama 
dėl brangumo.. Gaminant 
elektrą vandens. jėga ji mil
žiniškai atpigtą. “A

Koclelgi to dabar nedaro
ma? Kode! upės, vanden- 
pūoliai neužkinkomi dar
ban? Todėl kad trūksta 
dvieją. išradimą* Nėra bū
do'elektros didelę jėgą toli 
vielomis nuvaryti. Virš 250 
mailių negalima. didelės jė
gos nuvaryti. O didieji pra
mones centrai guli toji nuo 
tą upią ir vandenpuolią. 
Taigi reikia didelio išradėjo, 
naujo Edisono , ar. Stein- 
metzo, kurs išrastą būdą nu
varyti, elektros jėgas per .dir 
dėlės tolumas. Toliau reikia 
dar naujo išradėjo, kurs iš
rastą būdą sutalpinti elekt
ros pagamintą jėgą. Kol kas 
elektros jėgos negalima su
talpinti į sandėlius, kaip 
anglis, arba gabeąti geležin
keliais, kaip anglis.

Dabar pasaulio didžiosios 
valstybės aštriai varžosi dėl 
žibalo versmią. Žibalas da
bar svarbesnis už auksą. Dėl 
tą varžytinią gali kilti pa
saulinis karas, didesnis, ne- 
'gu pereitasis. Tos varžyti
nės“ gali dingti ir naujo pa
saulinio karo dėl žibalo gali 
neįvykti, jei paskubės atei
ki žadamoji elektros gądyne.

Lietuvoj ir prie dabarti
nio technikos laipsnio būtą 
galima įvesti elektros gady
nę., pakinkytas Nemunas 
gali tiek ^elektros pagaminti, 
kad jos užtektą visą Lietuvą 
apšviesti elektros šviesa, ap
šildyti elektros šilimą visus 
Lietuvos namus,- išvirti ir iš
kepti valgius, apdirbti Lie
tuvos laukus, atlikti daug ū- 

; kio ir miestą namą • darbo,, 
sukti visą LMuvos, pramo
nės, ratą, ir varyti Lietuvos 
traukinius. , ■ ■. •
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GEGUŽĖS MĖNUO

Du žmogų vare tą patį amatą. Vienas 
ją turėjo. didėĮ^ šeimyną A phČią, yaikub, ki- 
tas-gi be savo žmonos cį/augiau nieko netu
rėjo. Pirmas buvo^ turtingas, viskas jam 
sekėsi, turėjo visados darbo, ir uždirbdavo 
gerai. " . " ’

Kitas, nors buvo vienas šu savo žmoną, 
nors, savo amatą taipgi gerai žinojo, vienok 
:iietuiūjo_.uždarbioA.jLLekartą.Imntū_badą. 
Kartą, labai nuvargęs, jis užklausė savo 
draugo: “Pasakyk man, brolau, ką tu da
rai, kad taip į tavo namus Dievas siunčia vi
sokias gerybes, o aš vargšas, kenčiu badą, 
ir visokios nelaimėš . krinta ant mano spran
do.”,.' ..

“Mano mielas, noriai tau pasakysiu, 
ką darau,” atsakė užklaustasis: “rytoj iš- 
ankšto užeisiu pas tave ir paroelysiu tau šal
tinį,, iš kurio semiu visas gerybes. ”

Tas, rytojaus sulaukęs, . paėmė savo 
kaimyną, nusivedė jį bažnyčion ir drauge 
išklausė šv. Mišią. Einanf iš bažnyčios, su
vargęs amatninkas tarė: “Bet man.neparo
dei šaltinio -iš kurio semi visas gerybes.7 7

“Brolau,” atsakė kitas, “tiktai kasdie
ną' dievotai išklausyk-šv.-M'išią, o pamatysi, 
kaip viskas, atsimainys. Mišios šv. yra ne
išsemiamas šaltinis geiybią.” ■ .

; ■ Ir taip atsitiko. Nuo to laiko, kaip su- 
'vargusis amatninkas pradėjo kasdieną klau
syti šv. Mišią,. tuoj aus pradėjo gauti .dau
giau darbo, iš to gavo daugiau pelno; iš ku
rio apsimokėjo skolas, gerai pragyveno i 
daug tolesniam laikui pasidėjo.

■ TĖVAS: IR TRYS SŪKŪS

Vienas tėvas, turėjo tris sūnus ir, visus 
labai mylėjo. Turėjo jis brangą aukso žie
dą. Nežinodamas kuriam sūnui duoti jį, ta
rė: “Tani atiduosiu žiedą katras iš jūšą at
liksite išmiiitingiaušį ir prakilniausi darbą. 
Eikite į platujį pasaulį! ” ' Sūnus išėjo. TTž 
triją mėnesiu visi sugrįžo į tėvo namus. .

Pirmasis tarė: -“Nepažįstamas žmogus 
buvo pavedęs man globoti jo turtą, įr laikui 
prie jus viską jam sugrąžinau.77 Tarė jam 
tėvas: “Gerai padarei! Bet kitaip ir ne
galėjai pasielgti, nes yra '-Dievo įsakymas. 
‘Nevogk!’ Jeigu būtimi ką nors pasisavi
nęs, vagimi būtum likęs.”

Antras tarė: “Tėve, ..aš mačiau vaiką 
skęstantį vandenyje, ir šokęs į vandenį iš
gelbėjau jį.'7 Tarė> jam tėvas: “Grąžą at
likai darbą. Tai yra mūsą priedermė gel
bėti artimą nelaimėje.”

Trecias įare: “ Vieną dieną eidamas pa
upyje, užtikau savo priešą miegant. Daug 
jis yra man blogo pridaręs. Dabar kada jis 
miegojo ant upės krauto,■: aš galėjau jį pa
stūmėti, ir atsilyginti už padarytas skriau- 
das. Bet ne, aš jį pažadinau ir persergė- 
jau nuo nelaimės: išgelbėjau jo gyvastį.” 
“Sūnau,” tarė tėvas, “tau atiduodu žiedą, 
neš mylėti savo priešą yra išmintingiausia ir 
prakilniausia. ■ Mylėkite' tuos, kurie jūsą 
neapkenčia.”

A- GĖLĖ. S.

Mažas Jonukas stovėjo prie žydinčią 
rožiii ir gėrėjosi-jągražumu. Priėjus jo 
sesutėms j K taiū: .- -: ' : A • /

- “Tikrai rožei yra gražinusi iš visą ge* 
litį.” - A AA_. i i A m;'. A ’ a vA

/‘k<>! aš nežinau,'’ atsakė Paulina, 7‘lo
ji ja ir-gį labai graži ;,ašnūūiaū kad tos dvi y- 
ragitižiausinsgelęs^lvitos yra nįekas,palyąi< 
pus su jomis/’ .. ' J ■ . A A . - y - 

- : “O," tave inaž<ūi.Onyte,“‘juduUžmir
šote gražią pijoukąi nbm rodospijoiikostA 
ra gaižiausios iŠ vKaygūiią?’ ..
A a Jitiiiotūm netoli būdama viską girdėjo, 
ir-pine jus prie ją tarė: “Trys, gėlėskurio“ 
miš jūs taip.gėrėjotas yra ženklai triją dm*

JONAS TARVIDAS

F *

j , -J

*

ŠALTINIS GERYBIŲ.«

r

A “Diįonka reiškia iiitsižeiiiiiiimą, Lelija 
— Nekaltybę, Rože— Meilę A Mylėkite vaL 
keliai tas tris gėlės dorybią?’ i / u ’

A/ ' ■ V M A/
• . ONUTE. IR GĖiMs. • ■ • •

j r — -\

“Mamyte, ar tamsta žinai kokios geros 
■mūsą darželyje gėles’7 —- kalbėjo mažoji O- 
nyte pribėgus prie motinos, >•

“Na kuo-gi jos taip tau pasigerino V7 •* - 
paklausė motina. ' ‘ /

“-Kad, žinotum, mamyte, kaip as ana 
diena linksmai žaidžiau su mergaitėmis dar- 
želyje, tai rodos, kgcl ir visos gėlės kartu su 
mumis linksminosi, taip jos tuomet gražiai. - 
žydėjo, taip gardžiai kvepėjo, tartum juo
kėsi ir džiaugėsi kartu su mumis.

“O šiandien, mamyte, kaip baidėsi ant. 
manės ir aš verkdama nuėjau į darželi, tai 
tarp ūmai viskas persimainė. Man rodėsi,, 
.kad visos gėlės, kartu su manim verkė; rūtos 
tarsi nuvytusios, nutrukusios, lelijos taipo
gi nulenkė galveles žemyn,’? rimtai kalbėjo 
Onute. ■ • ■ .

“Matai, Onute,77 -J tarė motina, “gėlės 
geresnės ir už tave, jos niekuomet nesijuo
kia iš. svetimos nelaimes ii* nepavydi, kuo-, 
met kas nors džiaugiasi ir linksminasi. Mo
kykis ir tu, Onele, nuo geliu gražaus apsi
ėjimo su savo draugėmis.

■»-

•NIEKADOS !

<

. *

»-fc

Jonukas mėgdavo draskyti paukštelią 
lizdelius ir net pačius paukštelius susigavęs 
dažnai nugalabindavo. • Taigi kartą Jonu
kas, bevaikščiodamas po sodą, pamatė, pir
kios palelyje, sukrautą žvirblią lizdelį ir su
manė, pagal inprotį, jį išdraskyti! Bet ka
dangi lizdas buvo augštai ir jo rankomis pa
siekti negalėjo, o prilipti nebuvo galima, tai 
■Jonukas sugalvojo naują būdą: susiieškojo 
ilgą smaigą, per galą jo perkalė vinį, kad 
geriau užkabinus už lizdo, ir ajirruošesi i&- 
pildyti savo blogą sumanymą. Ale štai kas 
tai j į iš nežinią nutvėrė už rankos ir tarė.: .

“ Jonuk, ką manai daryti su tuo smai
gu ? Ar j au lizdelį ketinį draskyti t”

Jonukas, iš baimės pastyręs nežinojo 
nei kas daryti, nei kas atsakyti, -tik drebėjo 
ir per skruostus prade jo ašaros risties. Mat, 
bijojo, kad nuo^tėvo-negautą į kailį už tokį 
darbą. . -

“Nebijok, Jonuk,” sake tėvas, “aš ta
vęs dabar nebausiu, tiktai klausiu, už ką tu 
paukštelią lizdelį norėjai išdraskyti ?”

“ąKd tie žvirbliai dažnai grūdus sule- 
šioja,” drebančiu balsu tarė Jonukas.

“Jau tu tuos paukštelius perdaug ap
kaltinai: ją blogus darbus atmindamas, o 
gerus užmiršdamas. Žinokio, kad pauk
ščiai išnaikina daugybę visokią kenksmingą 
laukams, daržams ir sodams vabzdžiu. Tik, 
mat, žvirblvs benailcindamas vabzdžius nu- 
lesa ir grūdu, bet tai neva didžios žalos, nes . 
tai jis daro lig ■ reikalaudamas tižmokestięš, 
o tu dažnai išdraskai ne-tik žvirbliu, .bet ir 
kitą paukštelią lizdelius. . 'Atmink, — tęsė 
tol Įaudėvas, — kad jei paukščią nebūtą ar- . 
bą jie nenaikiiitą-vazdžią, tai laikui praslįm '• 
kuš, imt žemės.nebūtą galima gyvent, nės 
vabzdžiai urTįiI,iiWes viską Suėstą, tik liktą 
■gryna žeme, Imrme-kur suvargęs medm, bot 
ir tas bu lapą, tikmmgos/šakosEyisokiusja* 
riis taip-gi nuėstą^ tai ir žmogus visai nbga* - i 
lėtą gyventi ir reiktą badu imrtu Ir jei tu . 
Šitaip naikįsi paukšteliui iš mūsą sodo ir iš • 
kitur, tai jie išlėks pas idtus žmones^ kur 
geresiii vaikjp,; m mūs sodely užvįešpataii.vi- 
.šoki: valdžiai, viską nuvs, A kur tu rudeny ; 
gausi ubiiolią ir kriaušią, kai savometurm 
!uam-a ' , - A-.'":; ■ a a/".

. .Jonukas i lėtutejo ką atsakyti, kur. ga^ 
ės gaut obuolįąi krmūšią, tik tai^ f

• “ Tė velį* aš daugiau niekados rtebėdras- 
ą*siu paukštelią lizdelią, niekados!”

v .
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KAS 6IRDĖTI LIETtMy KOLIONIJOSE.
bažnyčią. 8-tą vai. ryte vietos var
gonininkas Jurgis šekelis sutiko 
dr-ją pirmu naujų yargonų mar- v. *su.

Pas mus veika iJ moterys. Štai 
bal. 8 d. Šv. Marijos dr-ja suren
gė vakarienę (Chieken Supper). 
Prasidėjo 6 vai. vakare, Žmonių 

\ dalyvavo 150. -Pelno liko arti 
$100. Laike vakarienės šv. Ceci
lijos choro nariai padainavo kele- 

■į tą. dainelių.
' Solo P. A. Saunoriute “Mano 
Laivas,” akompaniuojant Benū 
PlatakiuKtnČ ^Buvo iššaukta ir pa
dainavo “Senbernių Svajonės, 
Senberniams toji daina netiko, bet 
ką gį darysi, žodžio iš dainos ne
išmesi. . P. A. Saunoriute nors dar 
yra jauna, bet tūri gana stiprų ir 
išlavytą kantr-alto’balsą. ’ Lanko 
Eastman aukščiausią konservato- 

-riją._NDuetas T Geismai ir Svajo- 
nės” V. Danielius ir J., Šūkis. Bu
vo iššaukti.

“Kur.josi broleli,”-kvartetas— 
K. Dubisa, -A. Saunoriute# V. Da
nielius ir J. Šūkis,

2-ra (Ant kalno rugiai). Eilės 
(Kur namas mūs f Kur kraštas 
mūs) Izabelė Mociejūniufė, 7 me
tų gražiai pad’eldemavo.. Publi
ka trukšmingai jos žodžius paly
dėjo. Užbaigus vakarienę pirmi
ninkė M. Platakienū per gerb. kle
boną svečiams padėkojo už skait
lingą atsilankymą. Biznieriams už 
aukas ii1 visoms narėms už prisi
dėjimą prie to didelio darbo. 
•Gerb. klebonas ragino merginas ir 
moteris priklausyti/prie minėtos 
draugijos. Po tam.sekė lietuviš
ki žaislai ir šokiai. ■ Yra rengia
mas gražus teatras, “Kantri Ale-: 
na” dėl klebonijos fondo. Bus 
suloštas gegužio menesį. ‘ ■ 

Vyturys.

CLEVELAND, OHIO.

Balandžio 8 d. Lietuvių Svetai 
nėj buvo .linksmas vakaras su
rengtas D* L. K. Vytauto Drau
gystės. Vakaras buvo įvairus, su
sidėjo iš 'įvairaus ‘programo. Pir
miausia buvo atvaidinta teatras, 
komedija dviejuose aktuose, 
“Mulkinę ir Mulkintojai.” Lo- 

• Sėjai savo užduotis atliko gerai ir 
žiūrėtojai turėjo daug juoko, nes 
Šis veikalėlis yra perdėm juokin- 

, gas. . Po tam sekė draugijos pir- 
P- /mįiiįnko F/ Baranausko kalhaį/O- 

* \ ri nurodė draugijos praeities dar- 
■* buotę ir dabartinį stovį. Tiek ga

lima pasakyti, kad D. L, K. Vy
tauto Draugija yra pasižymejur. 
kaip tautos, taip ir tikėjimo, dar
buose ir turi gerai turto. Tolinus 

. sekė monologas Vuodegincko, ku-‘ 
——rį^juoIdngaLatliko_Aiit. Staseliu- 

nas. Buvo padeklemuota per M. 
Kuzmauskaitę ir skambino pijanti 
duetą A. Alinskiutė ir M. Bindo-

■ , kiutėj bet vardus veikalų nepame
nu. Po programai, tęsėsi šokiai 
ild vėlumos, ■

'Kiek galima patėmyti, buvo ga
na linksmas vakaras. .

Lietuvos Vyčių 25-tos kp. 15-to 
balandžio Liet. Svetainėj buvo 
linksmas, vakaras. Buvo atlošta 
drama penkiuose aktuose,f 1 Meile. ■ 
Paslaptybės.” Programa vedėjui 
J. V. Sadauskui paaiškinus susi
rinkusiems šio vakaro programą, 
pirmiausia sekė vaidinimas. Lo

■ šejai-savo užduotis ątlilto gerai, y- 
pač kurie turėjo dideles roles: Pr. 
Bartninkas Bronislovo rolėj, ir M- 
Mikelioniutč Marytes rolėj. Tar 
pe trečio akto M. Kuzmauskaitę 
gražiai padeklemavo eiles. Po te- 

■atrurbuvd kalba, gerb. klebone 
kun. V. J. Vilkutaičio, Jis nuro
dė svarbą organizacijos Lietuvos 
.Vyčių ir ragino jaunimą prigulė
ti ir kelti lietuvių tautos gerovę 
kaip tikėjimo tpip ir tautos dar
buose. Užbaigė vakaro progra
mą skaitlingas korąs, susidęntis iš 
virš 60 ypatų. Sudainavo “Kelkis 
Lietuvi” ir Lietuvos Himną. Su
dainavo gerai. Programas užsi-

f baigė 8-tą vai. vakare.. Po prog
ramų šokiai tęsėsi iki vėlumos. .

Publikos buvo, atsilankę daug, 
iŠ ko galima H spręsti, kad ir pel
no bsu.

Koresp. M. V. A.

. .................. -fl

F1TCHBURG, MASS.

, Pas mus naujienos tokios: Po-- 
picinės pakele savo darbininkams 
algas, viena ant 10 nuoš., kita 40 
centų į dieną.' Tai- būtų neblo
giausia, ale dirstelkime į įritą šo
ną. Storuose jau senai viskas pa
kelta. Be abejonės ir vėl kels ant 
visko . kainas ir tiems Vargšams 
darbininkams vis blogai. Bus taip 
pakol neturės .stiprios tvirtovės, 
tai yra galingos organizacijos.

Darbininkas.

k
a

v
..i '•* »

rf"

*DXKffiirisrKXg*
ii, - -■■ ■_ iii

» v4___

gos, 98 kuopų vįsi narnai atliko sistebėjo, neš žinojo kad soeialis- 
savo pareigas.

Širdingai dėkui kun. A. Petrai-1 v*- • **Ciui. f
Reporteris.

M H
Į

ROCHESTEE, N.' Y.

Nors čion maža- kolionija, bet 
vietos, lietuviai yra veiklūs ir 
dūosnūs. Pirmą vietą užėmė tai 
tautos reikalai,' prie kurių daug 
prisidėjo mūs- tautos sargas gerb. 
lcun.. J. Kasakaitis. Jis praneša 
parapijonims kas reikia daryti, 
pats dirba ir aukuoja ir kitus prie 
to skatina. Tokiomis sujungtomis 

’ spėkomis daug ant tėvynės auku
ro aukų sudėta.
t Šv. Cecilijos choras su pritari
mu gerb. klebono sumanė sutaisy
ti naujus vargonus. Patys cho/ 

■ ristai dėjo.žymias.aukas įr leido
si darban. Visuomene atjautė pil- 

* nai jų norą. Aukų surinkta su
virs $2,500/- Vajus užbaigtas, var
gonai įtaisyta už $1000 su virš. 
Stambiausią auką davė Mik', Ksča- 
naičiūtė — 500 dol. Pastaroji vi
suomet- teikia gausia Saukas tau
tai ir. bažnyčiai. Buvo manomu 

' geresni vargonai įtaisyti, bet įia- 
-sirode, -kad per žemu vieta. Liku
sieji $1,500 paskirta dėl kleboni
jos fondo.

Kovo 20 d. buvo sušadkta para
pijos susirildvimas. Apsvarsčius, 

'. visi pilnai pritarė klebonijos klau
sime ir ūžsibriėžč šiemet pastaty
ti./:. Mokestis ‘nustatyta kiokyįv-’ 

. nam pmupijonui įsimokčti; į-mc< 
, ' _tus laiko $15.00. !-

■.. Komitetas išrinktas iš\15- ypa
tų, Pirmiausia pats komi tetas su-

‘ dėjo $350. Vajus paskelbtas bal. 
8 d. Per savaitę laiko kolekt<>- 
riui parnešė $500. Yra viltis,, kad 
kleboniją, buk Taipgi h.at- 8 d. 

. : Šv J’etr.o .ir Į’ovylė dr-ja minėju 
"18 nudų savu gyvavimo ir draugu 
turėjo .užplikę mišias šv, už kuri. 
F. J. Siaubą, nes jo patarimais ta- 

'po įsteigta minėtoji di*-ja,Tada da
> lietuviai neturėjo savo parapijos, 

visada gaudavo prieglaudą kirk- 
. vienam reikale. Bet įnirtis be lai

ko atėmė gyvastį. Maišuojant į-

* *

*V i

NEW BRITAIN, CONN.

Bal. '21 ir *22 čia buvo parapijos 
^svetainėj nauji iš Lietuvos kruta- 
mi paveikslai, kuriuos rodė Lietu
vių Teatro Bendroves narys C. 
Lukšis. Paveikslai buvo svarbūs 
ir įdomūs kiekvienam lietuviui. 
Buvo malonu, nes buvo rodoma vi
sos Lietuvos svarbiausios vietos ir 
visi Lietuvos laisvės gynėjai. C. 
Lukšis paliko Neiv Britainieeianis 
maloni! įspūdį atvaizdindamas, 
taip vaizdžiai Lietuvos padėtį. 
Dabar turiu pranešti Neiv Bri- 
tainięčiams kad bal. 27—28 ir 390 
vakarais Šv. Andriejaus, parapijom 
svetainėj bus forai. Yra kviečia
mi visi parapijonys atsilankyti 
Pelnąs eis ant parapijos naudos. 
Taigi tuo pačiu laiku yra rengia
mi fėrai tautiškoj- svetainėj. Ren
gia pasivadinęs po vardu Lietuvos 
šelpimo. Komitetas, Tas komite
tas • susideda iš kelių draugysčių 
atstovų. Buvo pasiuntę ir katali
kiškos draugystes savo atstovus, 
bet matydamos kad su jais sykiu 
veikti negalima, tai atšaukė. dėl
to, kad jie neutinka. siųsti pinigus 
per L.. Atstovybę arba per šaulių 
atstovų Ą. Žmuidzinavičių/ Tas 
komitetas garsinas, kad ,nuor ienų 
uždirbtus pinigus siųs šauliams.) 
Bet greičiau via' varomas partinis 
Ahn*l\nQ

* - ’ . New Britainietis.

W. FITCHBURG, MASS,

20' ūr balandžio aplanke mus 
kiih,. A.- Petraitis iš Atimi, Mass. 
Aprūpino mus lietuvius dvasins 
reiluilais; Pasuko 2 pamokslu v'a^ 
kuro ir jie t ny šios rytą. Žmm 
turėjo gerą .progą nmitloi is dvm 
sios reikalais, nes .pelnyčius rytų 
prasidėjo amerikonų 4U vahiurkf 
atlaidai, o įiedėiiaj ant siunos pa* 
rihaigm Nekuria tjwn -naudojo
si. SLBKA. 182 ir. L. D. SąjįuG

i

BROOKLYN, N. Y.

Is Tarpsrovinės Draugijų Konfe
rencijos.

Socialistai Pasitrauke. -

Balandžio 15 d. Lietuvos Kraštų 
Vaduotės komitetas buvo sukvie
tęs didžiojo New Yol'ko liet, drau
giją konferenciją, kurioje' daly
vavo Atto jvairaų organizačijų A- 
pię 60 atstovų. Konferer^cija 'iŠsi-- 
rinko pirmininku L. Šimutį, o sek
retoriumi. J. O. Širvydą.

Iš svarbesnių konferencijos nu
tarimą, pažymėtini yra šie;

1. ’Nutartą, kad visos draugijos 
bei kitopos griežtai užprotestuotų 
prieš Ambasadorių Tarybos nu- 
sprendimą lenkams Vilnių atiduo- ‘ 
tL Taip-gi nutarta protestų ko
pijas pasiųsti Amerikos -ii* Lietu
vos ‘Valdžioms. '

2. Priimta protesto rezoliucija 
prieš Tautu Sąjungos nutarimą 
teikti lenkams ypatingų privilegi
jų Klaipėdos, krašte.

Nutarta prisidėti prie Lietuvos 
organizacijų protesto /TUž Vii- .. « Jnių. / • , 1

4.. Nutarta pareinti Lietuvos 
: Šaulius. '

' Socialistai pasitvirtino 
lenkberniavime.

Bal. 8 d. atsibuvo lietuvių 
sinis susirinkimas, kuriame, buvo 
Vilniaus ir Klaipėdos reikalais iš
neštos rezoliucijos ir parinkta au
kų, iš kurių apmokėjus lėšas li
ko apie $50.00 pasiuntimui Lietu
von. Bet kadangi pirmoji drau
gijų konferencija padarė nutari
mą, kad visos .bendrai surinktos 
aukos būtų siunčiamos-pritariant 
visiems komiteto nariajns, tai so
cialistai kitur tų aukų nepritarė 
'siųsti,' kaip tiktai profesinei (so
cialistų) Mokytojų Sąungai, ku
riai socialistai pasiūlė ir griežtai 
reikalavo, kad. Komitetas tą pro
poziciją priimtų. O kadangi ki
ti komiteto nariai sii tokia kyak 
ki socialistų propozicija, negalėjo 
sutikti, tai ir prisėjo pinigų pa- 
.suntimo išsprendimą . perduoti 
draugijų konferencijai^

Pradėjus tą- klausimą svarstyti 
draugijų konferencijoj, kilo karš
tos diskusijos.' Katalikai ir tūli 
sandarieeiąi . nurodinėjo, kad, 
šiuom tarpu, bendrai surinktas 
aukas yra tinkamiausia pasiųsti 
Lietuvos Šauliams, kurie, neprigu- 
lėdami jokiai partijai jas sunau
dos vien tik Vilniaus ir kitų Lie- 
tucvos kraštų atvadavmui. , Gi 
socialistai visu smarkiimu pasista
tė prieš šaulius, ir juos įtarinėję 
streikų laužyme ir “fašizme,” pa
reikalavo, kad bendrai surinktos 
aukos būtų pasiųstos socialistų 
mokytojų sąjungai. ‘ Ypač socia
listų lyderis V. Poška vijomis sa
vo pajėgomis bandė įkalbėti, kad 
Lietuvos ginkluotą pajėgą neap
simoką remti, nes lietuviai prieš 
skaitlingus lenkus nugalėsią pasi
statyti ir tt. Girdi Vilnių grei
čiau atvaduosime, remdami Moky
tojų Sąjungą, kuri apšviesianti 
lenkus ir tuomet lenkai patįs ne
tik atiduosią lietuviams Vilnių, 
bot ir jie paliksią lietuviais. Ži
novui konferenėijos dalyviai iš to
kios prolenkiškos ir kvailos socia
listų demagogijos, .vien tik pasi- 
'piktme. Tačiau nežiūrint to, kad 
kad tokią socialistų . propozicija 
būv'o'kvaila ir.griežtai iirieštaraū- 
juĮ li tarpsroriinam bendro veiki- 
ino principui, vienok išdrįso tų 
kvtiilą šoeialistų propoziciją tvir-.; 
-tai remti ir .“Tėvynės” redakto- 
rinn . S,.- Vįtaitis, kuris savo kar& 
ta agitąeijĮi kteįigešt ir sancĮario- 
vįus socialistų pusėn įmkreiptk 
Bcyt vargšas Valaitis ir visi..socu> 
Imtai po taip karštų ir.Juūinjrą, 
agitacijų, telaimėjo tiktai .10 bal* 
sų? Kiti visi balsavo ir mibnlsą- 
vo aukas imsiųsti 'Lietuvos ' Saiv 
liams. ' A . *

BJ .iutbafanvimo aukas, pasiųsti 
Aiiotuvo's Šauliams, socialistų lydei 
/ris. Poška atsistojo iri pareiškė, 
kad socialistai išeiną iš konfvren- 
rijo s ir ištraukią 'savo -atstovus iš 
bendrojo komiteto,. KonferencL

ma-

tams nerūpi bendras darbas nei 
lietuves reikalai, kurių jie nieka
dos nėra parėmę. * Beto, juk so-. 
ci&listai pasielgė visai naturaliž- 
kai, pasekdami savo vienminčius 
Lietuvoje, kur socialistai negale- 
darni visiškai paimti Lietuvos 
Valstybes vairą į savo rankas, at
sisakė nuo Seimo darbų —- nuėjo 
susivienijo su lenkais, Žydais ir 
bolševikais, kad trukdyti jr griau
ti visa tai kąs ne su lyg socialis
tų komandos. - •

Dar reikia pabrėžiant pažymėti, 
kad bendrame darbe ir su sanda- 
rieęfais; yra daug būdos. Jie nei 
''kiękUiemažiau ipž/ ^socialistus yra 
numylėję partijiiH' oželį, su kuriuo, 
nei bendriausiame darbe negali 
persiskirti. Tą ko aiškiausiai pa
tvirtino patįs sandarieciai virš pa
mynėtoje konferencijoje,- kur 
sandarieeių tūzeliams: J. O. Sir
vydui, S'.. VitaiČiui, J. Ambrozie- 
jui .ir Širvydienei atsistojus kal
beli bent kuriame klausime, pirmi
ninkui priseina turėti daug darbo 
kolei sandarieeių kalbėtojus. pri
veda prie temos. Jie niekuomet 
nepakalba be užgavimo jei nė kri
kščionių demokratų, tai Lietuvos 
valdios arba. Atstovybės. Ambra- 
nis-demokratus Vilniaus. praradi- 
ziejus net išdrįso įtarti krikščio- 
me. Bet kuomet p. Krušinskas 
atsistojęs griežtai pareikalavo, 
kad Vilniaus praradimo klausimas 
būtų paimtas dienotvarkėn dėlei 
rimto padiskusavimo, pabrėž
damas,. kad tuo klausimu yra aiš
kių. argumentų ir užtektinai tik
renybę įrodančių faktų,, tai tuo
met sandarieciai tarsi į žemę, būtų 
sulindę — nei- vienas neparėmė 
pasvarstymą Vilniaus praradimo 
priežasčiiį. - Reiškia sandarieciai 
labai mėgsta iŠ pašalių kandžio
ti ir tuščiais žodžiais šaudyti. Bet 
kuomet priseina stoti ‘Mace' to 
face,” tai tuomet jau sandarieeius 
reikia ieškoti akuose.-.

Iš visų sandarieeių J. O. Sirvy
das pasirodė , drąsiausias. Jisai 
matydamas, kad konfrencija jau 
baigiasi o dar nei vieųo nutarimo 
nėra padaryta prieš Lietuvos val
džią- ar bent -Atstovybę, nepaisy
damas pirmesnių ‘ perspėjimų — 
išsitraukė iš ančio ir pasiūlijo kon
ferencijai priimti rezoliuciją; ku
rioje protestuojama priėš Lietu
vos valdžią už tai, kad Galvanaus
kas neišduodąs Smčtoifai kokių 
ten raportų. 'Gi konferencijos 
dalyviai aiškiai suprasdami/ kad 
čia sandarieeių oželis kišą barzdą 
kur nereikia, v,eik vienbalsiai nu
tarė Sirvydo rezoliuciją pasiųsti 
gurban.' Čia jau ir sandariečiai 
aiškiai pamate,. kad draugijų- ats
tovai supranta ir moka atskirti 
partijinius reikalus/nuo Lietuvos 
reikalų. Užtaigi tenka patarti,- 
kad sandarieciai eidami į bendro 
darbo • susirinkimą, palikti! deglo
sios roles namie j e.

". Demokratas.

rų. Montelliečiai nepamirš tokį 
vakarą,’kuris buvo pirmas Mon> 
telloj. Garbė Cambridge’io lože* 
jame už jų išsilavinimą. Patarti
na ir kitoms kolionijoms L. D. S. 
kuopoms kad užkviestų šiuos lošė
jus, kurie nematė tokių artistų.

L. D. S?'2-ra kuopa Montello, 
taria nuoširdų ačiū Cambridge’io 
artistams. , Už darbą nieko ne
ėmė.* L. D, S. kuopai liko pel
no.

20 balandžio buvo susirinkimas 
vilniečių. .Nekuria iš jų yra gavę 
iš tėvynės skaudžius laiškus. O 
labiausia tai nuo Varėnos ir Mar
cinkonių. Tenai paliokai lietu
vius v^sbkiaįš būdais kankina. Spa
rne susirinkime^ ^nutkrįa/Kreiptis 
prie Lietuvos valdžios ir Ameri
kos valdžios ar negalima būtų su
stabdyti tokie žiaurumai, kad vi
sas pasaulis tą darbą jau. žino. 
Mes Kreipiamės prie visų kolonijų 
lietuvių, o labiausia prie Vilnie
čių, kad stotumėte f vieną darbą 

-ir viešai protestuotumėte prieš 
paliokų tokius žiaurius darbus. 
Malonėkit atsiliepti per laikraš
čius ir gelbėkim savo brolius lie
tuvius iš po tironų paliokų nagų.

Montellietis.
I iL i !■■■■ ..■iMir

CAMBRIDGE, MASS.

Bolševikų susmukę prakalbos.
Utarninko vakare vietiniai, 

fKeleivio” Mmkio išperėti cieili- 
kueiai turėjo prakalbas, kurias 
laikė (kaip vakaro vedėjas sakė, 
misijonierius iš Lietuvos, soe. 
dem. partijos atstovas K. Bielinis. 
Istikro tai buvo tiktai sorkės, o ne 
prakalbos. Kalbėtojas vietoj pa
sakyti ką iš Lietuvos turi atsive
žęs apie darbininkų padėjimą ar 
tam panašiai, tai vaikščiojo py 
svetainę ir melavo apie Lietuvos 
tikrąjį padėjimą nieko gero nepa- 
.sake tiktai nusiskundė kacl davat
kos bolševikus apgaudinėja laiko 
linkimų. Save ir savo partiją tik
tai gyrė, ir tiek. Pabaigus jam 
kalbėti, V. Širka davė klausimą, 
aiit-kurio negalėjo atsakyti. Po 
tam vakaro vedėjas priėjęs pra
dėjo šakyti, būk tai klausimai y- 
ra negeri ir tt. Buvo ir “Kelei- 
vio” Mailris atvykęs sykiu su K. 
B., bet bijojo ir nedrįso prasižio
ti.

Aš patarčiau “Keleivio” Mal
kini, kad jis duotų bent po. vie
ną lekciją į dieną Bieliniui ir pa
mokytų jį, kad nevaikštinėtų po 
svetainę laike kalbos ir atsakyti 
į jam užduotus klausimus.

Mūsų cicilikai tai visai yra su
smukę ; į prakalbas, atėjo tiktai a- 
pie 15—17 žmonių su ’ visais kal
bėtojais ir tie prisigėrę naminio, 
rudžio ar ko kito. •

Kolekta buvo, bet mažai surin
ko. Vargiai užteks Maiklui ant 
klemsų. 1
•_ Aš iki šiol manydavau, kad Lie
tuvos soe. dem. turi daugiau rim
tumo ir mandagumo, bet apsiri*: 
kau.{_

“ Berželis.

IŠ kur sandarieciai kores
pondentai tiek mokslo gavo, 
tai sunku įspėti, jų darbu 
ir tai nepaprastu yra, eiti į 
katalikų prakalbas, pramo
gas ir jas ko juodžiausia sa
vo šlamštuose aprašyti, Ka- 
talikai, tokius koresponden
tus pamokykite, kad jie jū
sų gerų darbų žmonių akyse 
nepurvintų.

cijos Keturioliktų ir Pen
kiolikta Pataisymų kaipo y- 
ra parodyta jo paties edito- 
riale Sausio 12, 1919, bet 
PrieŠ-smuklmė Sąjunga iš
turėjo tyrinėjimus tvirtos 
slapiųjų jėgos ir- jųjų pa
stangas surasti ką nors tokio 
kad būtų galima diskreŪi- 
tuoti arba prikibti prie mū
sų Sąjungos, ,

y_

f Tarp keturkojo ir bedie
vio yra tik tas, skirtumas, 
jog pirmas nemoką męlWi, 
gi antras tai nemoka-teisy^ 
bes sakyti. Kitas tai viskas' 
tas pats yra.

Bedieviai užsipuola' . ant 
katalikų kad-jų Martaus kū
lio į’katalikų kapines laido
tianepriėinel Mat kokie be
dieviai gudrūs,’ mėgina tuo 
būdu sužinoti lietuvių kata
likų opiniją. Kaip jie į tai 
žiūri. Katalikai pasiliks ka
talikais ir neleis, kad bedie
viai ponautų ir cariškus 
prikazusj laužančius Bažny
čios parodymą, išdavinėtų.

■#. lėlius.

60 Chicagos Slapiųjų už
mokėjo 12,000 dolerių teis
me kurio teise jas buvo 
d^ralbriCIiiTe u^^<Bngimą 

prohibieijbs dėsnio (įstaty- 
ino).

Pastaba. Kad tie žmones 
studijuotų alkoolio Mausimą 
tikrai sužinotų ką bedarą, ir 
daugiau neailcvotų savo een-

------ —— ------- ...------------

Pilnasai Blaivininkas.

*

MONTELLO, MASS. .

Montello  j visada _kas nors vei
kiama. 8 balandžio še. Monikos 
draugyste- buvo surengusi vakarė
lį. Buvo suloštas teati'člis, “Ma
lonu kentėt už tėvynę,” Visi lo
šėjai savo roles puikiai atliko. E- 

: lėnos “rolę- p, Mazgelienė atliko 
puikiausia, kaipo Lietuvos, karei
vis. Pelno liko pusėtinai.

15 balandžio surengė puikų 
koncertą „Šv/ Marijos vaikeliu 
draugiją po vadovyste gerk var
gonininko J. Banio, šis koncertas 
buvo' įspūdingiausias Montelloj. 
Visi vaikeliai kaip mergaitės taip 
ir berniukai buvo puikiai išlavin
ti, kaip dainų, eilių, duetų ir tt. 
Garbe Vargonininkui. Pelno atli
ko $47,0.0 N. Bažnyčios fondan,. 
Laukiam daugiam
A 22‘bglandžia H D. & 2-rakdo- 
pa buvo surengusi 'tikrą vakarą, 
apie kurį galima visgi kus nors 
daugiau aprašyti. .

Šis vaakras buvo Montviloje 
pirmas tokis yakaįas. ,Mat kokia* 
sėkla, tokis būna ir grūdas. L. D. 
S. kuopa,' mat, galima sakyt, yra 
darbščiausia organizacija Montv
iloj.' .Turi darbščiits narius, kaip 

(tai; gerb. Joną Jeskeliaviėut, J, 
Daugivlia vičių, K. Peliacką, A. 
Akstinų ir kitus. Ant Šio vakaro 
buvo užkviesta. Cambridge’io 'am 

. tįstai, kurie yra visoj K. Anglijoj 
Još dalyviai. iŠ to nei kiek nentt-žinomi savo

*

v

Lietuvos ir Amerikos be
dieviai išsijuosę spjaudo į 
katalikus, bet tie jii spiaū- 
dalai ant jų pūčiui veidų 
krinta. Jie išsijuosę nori in- 
tikrinti savo šlamštų tam
siems skaitytojams, kad ka
talikai susidčjo^su lenkais ir 
žydais ir nuverto' Lietuvos 
valdžią, tuotarpu tikrenybė
je jie patys- taip yni padarę.

■*’ a; -

. Sausųjų laikraštis <eA.wi'- 
iėan Issue/’. šlapiijjų laik
raštis “tihieago Trbbune.ff

Sausųjų laikraštis užduo
da klausimą: “Ar gali Ohi- 
cagos Tribūne būti, teisėju 
bent kurios sausos organiza
cijos? ' ■ .

Neseniai ’ Chicagos Tri
būne savo editoriale yra.iš
reiškęs, būk Prieš-smukline 
Sąjunga buvusi po nuožiū
ra sekančių prasižengimų: 
Tarp -'josios vadų vagyste, 
neteisėtas pisigų. sunaudoji
mas rinkimuose ir prie teis- 
dtirių (legislator), sąjunga 
su ištvirkusiais politikėmis, 
sutartis (conspiration). nu
galėti Keturioliktąjį ir Pen- 
kioliktąjį Konstitucijos‘Pa
taisymą, 'pasistengimas pa
naikinti viesos kalbos liuo- 
sybę, ir pastanga pagazdinti 
teismu.”

Pelnykite, šisai laikraštis 
nesakė stačiai, būk Prieš- 
smuklinė Sąjunga yra kalta 
Čia paminėtųjų dalykų, nes 
jis gerai žino kad niekad ne
buvo priparodyta* nei būtų 
galima priparodyii užtaigi 
tie visi skundai neteisūs ir 
jie priklauso tiktai svaigalų 
propogandai (plėtimui) ku- 
smuklinę Sąjungą kad su
grąžinus svaigalų pirklvba. ’
Niekuomet nebuvo priparo- • 
dyla Pnicš-smuklinės Sąjmi- Aiuolas Sargas, skūros ap 
gos yadų vagystės. Sąjun
gos vadai turi paliudymus 
kuriais tūri-pilną . teisę di
džiuotis. Mūsų priešai .bu
vo kalti beteisėto sunaudoji
mo pinigų Thildmūose ir 
prie teisdarių, susinešim^ su 
ištvirkusiais.. politikieriais.

Tribūne” buvo kaltas pa
stangose nugalėti KonstitUr

Pilu. Blaivininkų kuo
poms pranešu, kad Blaivi
ninkų N. A. apskričio šuva- ' 
žiavimas įvyks, 13 d. gegužio, . 
1923, So. Boston, Mass,1-mą 
vai. po pietų pobažnytinėj 
svetainėj. Gerbiamos kuo- . 
pos malonėkite išrinkti daug’ 
delegatų, nes .šis suvažiavi
mas yra svarbus ant tiek, 
kad visas apskričio pasiseki-, 
mas priklausys nuo šio suva
žiavimo. Apkalbėsime apie 
rengimą pikniko, i-važiavimo 
17 birželio ant l?alangos'kal- 
no, Lawrence, „Mass., nes ir 
chorai nekuria pasižadėjo 
dalyvauti. Delegatai malo-. 
įlėkite nesivelųoti. '. .

J.Svirskas,. , 
Apskričio pirmininkas.

NAUJANYBĖ
•Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—-is

torinio veikalo “Algiman-
* ■

tas ’ ’ knygų. . Yra tai veika

las nepaprastos svarbos. Ja

me D-r. Pietaris vaizduoja 

senovės Lietuvos stovį.’

• Du tomu. Dvi audimo 

apdarais knygos^ gražiai at- 

spaudinta ir nepaprastai pi-
■*

gi kainą. Tiktai* vienas do

leris- su prisiuntimu.

“DARBININKAS”

Naujai gautos iš LIETUVOS mal
daknygės yra šiokios:

Mažas Aukso Altorius, audi
mo apdaru.* • * *.. <. * v... .$1.00 .

Mažas Aukso Altorius, skū-
. * > •... .. * * .$L5Q

>v

i

F

7

t
* ,f

gabumas lošime teat- lais” virs*

f

, .VitąičĮo- ^prmiokejūi  ̂
Tūpi s&vaš kailis tai ,gi jis jį 
ir lopo risokiomįs klerikalų 
nepąpildytomis \ nuodėmė- 
mis. -SLA, - turūtų savo or
gano redaktorių apdovanoti 
‘®D.^ordmim v — 

\ .' • - ’ ’

Bedievių .^spauda,’; ypač 
šiuo " laiku <pilna ‘tjdorįka- 

lų. ’’ Ir. tu man imk ir tokią 
daugybę priporek jų* Jūk 
jeigu ilgiau 4taip palaikys, 
tai. visi bedieviai ^klerika-

t

>
- * •

' i. «

i
i

MĮHmajit Mįi'iiiFiljĮMTirTii 1111

Įl
■*

t

• daru. <$LčO

Aniolas Sargas, audimo ap- •
daru .... .*.. • * *. *

Gilus Atsidūsėjimas, audimo
apdarais, maža - .60

Visuomet su Dievu, audimo 
■' apdarais, maža .».». * .60
Norėdami jas gauti kreipkitės pas

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

i-
< X

* , M OIJ W. AT VO JAU —
Kukardu, vi«okių 2<*nkl<dtų, Gdudku^O, 

MvU yipaudą Ir kitokią Draugystėm! tikslingą ailyką. 
Rsikglattdttnl KsUtego w Sampata pktyiMt* lt dhMA 
STKUFAB OO.,* Fcrty »t. N«warfc,*N. 4.
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UŽUOJAUTA,

j- Šiuomi,: delei -kilusios Ug* 
nies bažnyčioje ir iš to liūd
nų pasekmių, reiškiu didžios 
užuojautos jausmus, gerb. 
kleb, kun. Kaz. Urbanavičiui 
ir visiems jo-pavapi jonams.

Kitih P. Kaučiukas.

SITSIRIKKniAS.; .

LT)S. 1-mos kuopos susi
rinkimas bu& antradieny, ge- 
įūžės 1 dieiim ptĮrąpdjo^; svo
tą me j antSeptintos gatvės 
7:30 vai. vakare. . Visi na
riai ii* narės malonėkit ko- 
skaitlingiausiai susirinkai, 
nes daug turim svarbių rei
kalų aptart, Taipo-gi iš 
centro gavom pranešimą, 
kurį turėsime tinkamai ap
svarstyti. Taip-gi malonė
kit sunešt knygutes ir pini
gus, nes tame • susirinkime 
turėsime skirt dovaną. Ne
pamirškit ir naujų narių at- 
sivest prirašyti prie L. Į).

PUIKU SVAKABAS.

Nedėlioj, balandžio 29-tą 
dieną pobažnytinė j e svetai
nėje buvo suloštas puikus’ 
veikalas “Grafas Kaimiečio 
Bernu.” Publikos. atsilan
kė pusėtinai ir visi buvo už
ganėdinti, nes jii-dkėsi per 
visa vakarą. Kurie atsilan
kė, tai nesigailėjo.' “Aktoriai 
savo užduotis atliko koge- 
riausia. Lošime clalvvavo

v

šie: Juozas, ūkininkas — 
Vincas Savickas, Agnieška, 
jo žmona —■Marijona Duse- 
yičiutė, Marptė, jų duktė 
Marcelė Žukauskaitė, Gra
fas — Viktoras Medonis, 
Liudvikas,..- jo tarnas . ■"— 
Stasys Paura, Stasys, bajo
ras— A. Sanda, Vladas, už
veizėta — J. Naujalis, And- 
riejienė, kampininke — Zu
zana Žukauskaitė; ' Matau- 
šas — Ciprijonas Vasiliaus- 
kas, Franas — A. Bendorai- 
tis, Ignotas S. Znotinas.

■Vakaro vedėja buvo Kazi
miera Alasevičiutė.

Muzikantai' Bei oekiutė, 
Beleckis ir Verveckiutės.

. žvaigžde.

SUEIKITE;

briaujasi Amerikon, pykinai 
Amerikos valdžią ir žemina-: 
ma tuomi savo vardas.

Lietuviai, kviesdami sa-So. Bostono laisvieji1 buvo 
sumanę pasivolioti lenkp- viskius Amerikon, privalo tą
Macocho mėlyne p.' vaišinti iegOuaį ir nebandyti
tuomi savo pasėkėjus, Jame istaįymug ,„peiti- 
ant to turi apetitą. Rengę ,(1, yguau vai<jžia pagaus, bus 
tas vaisęs raudonijai salėj ir tantai
Roxbiu*y. Bet girdėjome, 
kad apie tai suuodė policija 
ir sulaikė “vaišes.” Vienas 
yengejų bolševiRelis priėjęs 
prie, policinio sake: ‘‘ Aš esu 
katalikas ir* tąrne .nieko blo
go nematau.-’ Policistas at
sakė, kad esąs i katalikas Ur 
žinąs, k:/d' Ta A/ndlę/sfcnaš 

darbas, v

pačiam bėdos ir tautai gė
dos,

Tjeague/os narys.

Paieškojimai
Aš .Tonas Tamulevičius "(iš Pieme

nų Ki’aučynofO paieškau savo artimo 
kaimyno Zigmo. Puvačinusko. Seninus 
gyveno Phltadelpliln. Pa. -lis paeina Iš 
Mai^lnkonhj kalino, .Vilniaus red,*, Va
rėnos ynlšviiuis. Turiu labai svarbų 
dalyką.. Kas- apfe Jf žinote, malonėki
te man pranešti arba pačiam atsišauk
ti šiuo antrašu:

JOHN T’AMULĮONTS,
5 IVorcester St., Naaltua, N, H,

(S)

Tel. Main 248$

GEORGE H. SHIELDS
A t) VO K AT Ate 

811-812 Old South Building
294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS, ,
Valandos: 9 A. M. Iki 5:30 P. M.

Gyvenimo vieta
10 WlNTHKOP StBEET, EAST Boston 

Tel, East Boston 152—T.

VELN'TAS BOLŠEVIKAS

Sumiš 'Enrikas Malaškovičins, ieško, 
tėvų .iolių Maiašlrevičlų, Amerikoje, 
mieste Boston, Mnss. Mano adresas: 
E. Maniškių Ukmergė, Vattkiiškis,. 
LITTIUANIA. ’

STRAND VALGYKLA.

Piyijiešimas So. Bostono ii 
. a pi (‘linkės lietuviams.

------------------- --------- --------—

Gerbiami .tautiečiai pra
nešame jums, jog mes esame, 
nupirkę Strand Valgykla ir 
jau užėmėme ją vesti pagal 
.tikrai lietuvišką madą. E- 
same tkri, kad kiekvienas 
jūsų, atėjęs mūsų valg^vklon 
pilnai bus patenkintas iš mū
sų patarnavimo.

Taigi kviečiami visi atsi
lankyti. -

Strand Valgyklos 
" Vedėjai.

M C

••

< PRANEŠIMAS.

l»

So, Bostono “Gabija,” 
rengdama “Vebiią Išradė
ją,’’ant plakatų niimąlią^M- 
j o Vaudol ią /vęJfe J ūk buvo 
žinoma, kad velnias yra juo
das, o gabijiečiai jį numalia- 
vo jo raudonu, čia hekitaip 
yra, kaip kad -velnias prisi
rašė prie bolševikų;

Senokiškai'' tikis.

Puieškan moteries..arba’ merginos. 
Gal kokia moteris ar mergina tik iš 
Lietuvos nfvažiavę norėtų dirbai ant 
pirmos, taj meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu :;

s ANTANAS,VALAIKA, < 
m»<Mst(/cidvt.,\ / \ Al. r. p. na f

V V- "• V -Y <F>

i

I
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Reikalingi vyrai frtndrejp (r getežij Ji _ **•*.»*.

darže. Prityrimas- nereikalingas. Atsi- B l)D 1 I RllDIIAII 
Saukite: Grlffin Wheel Co„ 42 Gei-rish I U Iii m Ji UvllnlAll 
Avė., (Jhelsea, Mass. . /, ■

B (ttUJUūSKAS):
I DANTIBTAE

| 705 MmIm Bt, Montello, Ums. 

| IKimpste Brotd SO 

J- ®eL Brockto* B112-W.

anBHBBHHMHMniHK

PARSIDUODA visokių geležiniu 
daiktų ir plumberystės krautuvė 
(Hardtvare & Plumbing Store). BIz-' 

Uis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj,1 
tarpe lietuvių. Priežastis pardavlm i1 
— savininkas Išvažiuoja Lietuvon. Al-1 
slšaukite: .TOHN KERĖIZA, 114 Ames J 
-St., Montello, afass. Tek 1562—-M.

• (2S)

Šiuomi pranešame gerbia- 
inai.lietuvių visuomenei, kad 
Mikas Koranas (Michael 
Coran) namų pardavėjas ir 
ūpcUOirbs“ agentas “pe^sikclė: 
iš 722 E. 8-tli gatvės, Soutb 
Boston į 179 Norfolk gatvę, 
Dorchester. Telephone Dor- 
ęliester 7404. Visais reika
lais tatai kreipkitės -į jo nau
ją ofisą.

f

PADĖKA.

Lawren.ce’o Federacijos skyriui ir 
gerb. kleb, F. Virmauskui

. . X
A. L. R. K. F. N. A. Apsk. su- 

važiavimas įvyko 22 bal. š. m., 
Laivrence, Mass. Šv; Pranciškaus 
salėj. . Po . sesijų ir svarstymus 
pabaigus,, buvo pakviesti visi de
legatai ant vakarienės, kuri buvo 
Laivrenee’o • gaspadiniij sutaisyta 
skaniai. Valgydami ir linksmai 
šnekučiuodami linksmai laiką pra
leido. Visi delegatai pavalgę- iš
siskirstė'. Kai kurie pasiliko. pa- 
matyti teatro,, kuris buVo- gerb. 
kun. Juro surengtas. • Viskas iš
lavinta, lošėjai maži vaikučiai. 
Malonu buvo žiūrėt ir gėrėtis to
kiu vaikučių- gabumu.

Už visą" triūsą ir prielankumą 
tariu nuoširdų ačiū Lavrronėe’o 
veikėjams-ir gjaspadinėms^. ... ■

M. M. Kamęndulis, rašt

jono tarvido dramos

“Akloji Mergelė arba Liufdos 
Stebūldas, drama 4 aktų. 
“Fabijola, ” drama 5 aktų. 
“Germaną,” drama 2 aktų.

Šios dramos yra religiško turi
nio. Perstatyti visai nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų užbaigi
mo vakarams. Kainos už'visas 
tris 45e. Atskirai neparsiduoda. 
Užsakymus siųskite;

k
i

2.
3.

“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGI
Susidėję ar pavieniai 

ČEVERYKŲ DIRBĖJAI 

. GUMINIŲ BATŲ DIRBĖJAI.

TAISYTOJAI. m .
- KŲRP^L^ TĘ^dfKĖJAI.

MERGINOS PRIE PRIRENGIMO 
DARBO IR TAIP-GI MOKINTIS 

AMERIMTRIIBB CO. 
NETOLI KENDALL SQUORE 
------------ CAMBRIDGE.----- —

NADJOS KNYGOS
Turto Norma, Uosis. Kaina i, .46 
Musų Keliai, Krupavičius.. .25 
Algimantas. Dr. 'Pietaris 2

tomu. ........ ....,..,, ,$1.00 
Lietuvos Įstatymai , $1.50

Palydovas, su žemlapiais,,.. .50
įeisią Vadovas 14 Patarėjas 
Lietuvos Pilių ženklai (40) 
Klaipėdos Albumas ./..... .50

Visas šias knygas galite gauti 
“DARBININKAS”

366 Broadivay, So. Boston, Mass

f
h

to

Tel. So. Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIMUVIS GYDYTOJAS IB

i CHIRURGAS.
Į Gydą aitriai Ir chroniškas ligai 

vyrų, moterų ir valkų. Egzami
nuoja kraują,^jandsluirJ1apuiai 

! it tfu^ayb laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškai! kitur gyvenini'-, 
tiems. Adresas: V

506BROADWAY, 
1BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St, ir Broadrcay)1 

VALANDOS: £-11, 2—4, 7-^l

i

KLAIPĖDOS SUKYLIMO 
PAVEIKSLAI.

Lietuvos Šaulių' Atstovas 
A. Žemaitis rodys kruta- 
•muose paveiksluose’- lietuvių 
sukylimą Klaipėdoje ir lai
kys prakalbas šiose vietose :

Gegužės 1
2

Moterų ■ Sąjungos 13 
mėnesinis susirinkimas 
utarninke, gegužio 1-mą die
ną pobažnytinėj svetainėj 
7:30 vakare. Malonėkite vi
sos narės pribūti, nes bus iš
duoti raportai kaslink Mass. 
ir Maine apskričio suvažia
vimo ir taip-gi aptarta apie 

’ ŠV. Mišias, kurios bus atei
nančią nedęlią.

Po susirinkimo bus disku
sijos moterų reikalais.

kp. 
bus

'}

.NELAIMĖ.

. Uūrčj netoli-nuo Bostono 
laivas Šėeonnet.. Šu ;įjuo 
Žuvo septyni žmonės, Išsi- 
gelbejo 23 žmonės.

. 1SITSTTP1UNO BOLTCIK
■ • ■. , ......

Bostono policija tapo su- 
■_ stiprintu gegužio . pirmajai 
dienai. Bažiiyčips ir kitos. į- 
staigos bus tą dieną budriai 
šaugojamos . Taipgi vietos; 
kim raudonieji tą dieną tu*

REIKIA LAIKYTIS 
ĮSTATYMŲ.

Pereitą, pėtnyčią Bostone 
buvo Nortb. AmcTican Civic 
League’os darbuotojų susi
rinkimas. . ■Toji organizaci
ja veikia tarp ateivių visų 
tautų. Tokiij lietuviij dar
buotojų susirinkime dalyva- 
vo, trvs. Baugiausia tokiu 
darbuotojų turi italai ir len
kai. Po susirinkimo buvo 
vakarienė, Kalbėjo po to p. 
Jobu Jolmsou, imigracijos 
Immisi j emerius. Kalbėjo a- 
pie ateivystę. Kadangi jis 
yra fedetalėš valdžios pasta • 
tytas ir toje vietoje velke 14 
metų, tai jo nuomonė turbūt 
yra ir Amerikos valdžios 
nuomone. Sakė, kad vėles
niu laiku ateiviai buvo blo- 
gesni, todėl Amerika ėmė. 
varžyti ateiVĮ^stę. • Buvo su
manyta ‘- literacy tęst,” bet 
•tuomi mažai tesulaikyta, o 
ateivių lar - mažiau tepagei- 
dauta. Todėl įvesta nuošini- 
.tinęs kvotos. . Iš jo kalbos 
matosi,, kad Amerika ateįvy- 
1x4 plačių vartų daugiau ne- 
atkelš. Jis- nurodė, kad 
daug žmouių (kas mums 
nuo šenai žinoma): bando ne
teisėtai įsibrukti, .Mis piktai 
apio.4okiųs kalbėjo.^ Prinu-|saituose,: arba, kitais ;k<B 

t$ daug. pavyzdžių, ' kaip 
bandoma įsibriauti Ameri
kon “ ■ Priminė chiniečius, 
lenkus ir žydus. Sakė, kad“ 
valdžios aparatas taip su
tvarkytas, kad gaudo nele
galiai įsibriovusfusdv tokius 
paskui deportuoją. . ' 
. šitokie įstatymu ir parė*į 
dymų laužymai/žinomu

v •

9 9 f

” Wbrcester, Mass. 
Wėstfield, Mass.M

9 9 3 ” Hartford, Conn. •
99 4 ” New Britain, Ct.
19 5 ” TOrrington, Conn
99 6 ” Waterbury, CK
9 9 7 ” Union City, Ct.
J > 8 ” Ansonia, Conn.
9 9 9 ” New Haven, Ct.
9 9 10 ” Brįdgėport, CK

‘ 9 9

12 ’ ’ Philadelphia, Pa.
9 9 13 ? 9 9 9 9 > .

> 9 14 ” Trenton, N. J..
9 9 .15 ” Paterson, N. J.
9 9 16 ” Newark, N. J.
M 17 ” Elizabeth, N. J.

SALDUMYNU KRAUTUVĖ
Gerbiamas Vaclovas Še- 

reika, apsukrus biznierius, 
dirbąs ilgą laiką prie ap- 
draudos kompanijos, einąs 
pareigas Cambridge. liet 
kai. parapijos vargonininko^ 
taip-gi LDS. Centro Kontro
lės komisijos narys, atidarė: 
Saldumynų šattakoščs krau
tuvę, 187 TTebster Avenue. 
Cambridge, Mass. .

Tai-gi visais reikalais, ai
tai pamylėti savo draugą ar 
draugę su saldumynais ar

ĮSIGYKITE
. Lietuvos Įstatymus. Sistemati
zuotas įstatymų instrukcijų ir .įsa
kymų rinkinys. Surinko teisinin
kas A. Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribunolo Pirinininkas A, Kri- 
šeiukaitis. 1031 puslapyje telpa 
18 skyriui-^ Skaitytojas ras Lietų: 
vos konstituciją, apie, pilietybę, 
Steigiamąjį- Šeimą, valdžią, aps
kričių. sienas, viršininkus ir mi
liciją, 'kareivystęš pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa
vybę, žemės tvarkymą*, paskolas, 
prekybą, pastą, /teismus, kariuo
menę, ir .daug kitų svarbių įsta
tymų. , , . ■ ■
. Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ir kitų šalių. Be
galo svarbi ir naudingą knyga.- 
Kaina, $1.50.

Palydovas. Geriausias ir pi
giausias vadas kelionėje. Šioje 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir 
vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visų Lietuvos Mi
nisterijų adresus,, pašto skyrių 
adersus, Lietuvos Atstovybių vi
sose šalyse adresus, visų šalių kon- 
ulių vardus ir adrešus, Kauno 
miesto planą, didelį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug kitų 
naudingų patarimų. Apdaryta 
tvirtais drobės apdarais ir tinka 
visur. Kaina 50c.

Teisių Vadovas, ir Patarėjas. 
: 137 puslapiuose skaitytojas, rai 
daug svarbiąir reikalingų legališ- 
•kų nurodymų ir pavyzdžių be kc 
ne vienas šiandiena negali apsė
ti.

Jeigu norite turėti pasisekimą 
.visame kame, tai apsipažinkite 
nors paviršutiniai su šios šalies į- 
statymais.. Turėdami asavo na 
muose tą knygą sutaupysite daug 
pinig ir laiko. Nereikės delei maž 
možio kreiptis pas ADVOKATU 
įsigyk ją dabar. Kaina 5Qc,

“DARBININKAS”
366 Broadvay, Boston 27, Mass

DGltCIIESTER. "
Parsiduoda kiunpiuisminias; 3 što- 

i-ni ir (I šeimynos po G kambarius SU 
> v istiis {taisymais, su liot vater ličaters 
kipkvieiiai šeimynai atskirai. Namas- 
randasi geriausioji' biznio vietoje ant 
goriausios gatvės, Tas namas tari hut 
greitai parduotus, nes savininkas išva
žiuoja į Floridą.

Parsiduoda kampinis mūrinis naujas 
mumis 5. šeimynų po C> kambarius ir 
štoras, parankiausioj: vietoj, Dorches- 
tery. Kurie manot pirkti, tai nepra
leiskit' geros progos. DeJ infoĘpiacijų 

.kreipkitės pas;
A. IV DAVULIS

306 Byoftdivay, Sontli Boston, Room 1.
• . -Tel. 2027. (1)

--------------- ------------------------------ :------------------------------------------ - * 

PARSIDUODA MOTORCIKLTS. Už 
labai pigių kuiną. Noriu greitai par- 
(Inoti. Motoreiklis gerame stovyje. 
Kreiptis:------------------------ .

. . FRANfc .TARAS
-102 E. Fiftli Street, antras augštis, 

So. Boston, Mass.
(28)

JCJU.NARD.
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 

per Liverpoolį
Ant nauji], cTiflelIų. imtoglij, greitu šile 

jiun deginamų laivų;
LACONIA ............. i .Gegužes 12 
’.'CYTHIA .............. Gegužės 2(r

TAIPGI IŠ NEW YORKO 
Personaliai vedama ekskursija { LIE 
’?UVA Ir kitas Bliltijos valstybes, ka-- 
UTARNINKAS, ant vieno iš trijų dt 
džiausiu jūrių milžinų, su persčdiinii 
tiesiai nuo laivo antJaivo Southaptonc 
MAURETANIA AŲUITANIA

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVA į 9 dienas. . 

Delei informacijų kreipkitės prie arti 
iniausių . agentų arba prie 

. THE CUNARD STEAM SHIP . 
•COMPANY LIMITED

126 Statė.Street, . Boston, Mass.

f

feoMHBOSION’llPĮRMGS KLESOS VALGYKLA | 
į STRAND LUNCH "t
i : ■ ■*—r—— i
Y • Lietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausių 

liėtuviškij ir amerikoniškų valgių.; Mes esame tik- 
vi, .kad Tamstos pašinus atėję, paliksite mūsų.pa-

A-tavnavimu užganėdinti.. " . X
t 1t
Ti
TX 300 Broądway, So. Boston, Mass. f

♦*<

Taigą lietuviai RENKITE SAVUOSIUS! .

P

p.
•M' £

e

M
t,

'1

f

' k w • »- w • - •> \<r •n

rčs mitingus Mis ėsta sar- zina Amerikoj valdžią; Tau-

kiais vaišią reikalais; kreipi 
kis. pas savo brolį, lietuvį. 
Jisai noriai ir širdingai kiek? 
vienam, patarnaut ir kiek- 
vienai būsite užganėdinti 
pas jį afsilankę. Vėliaus 
kiek pas jįbvs •, galima iv 
“Darbininką/ nusipirkti. 
Štai jo antrašas t ;

: VACLOVAS šEREHkA,. 

187 Webster Aye., ŲAMBRĮDGE.

v

gytiosj knd išvyktą riaušių;'ta, kųidos’žnioncs neteisėtai Y y Tel. Univomty imilL ‘
e

Tel. So. Boston 831
LMTtJVYS DANTISTAS

DR. M. V.CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po Nik 
4% BBOAbVTAY, Sd, BoSTOSC, &UM. 

Ofiso ‘Valandos: 
Nuo 10 iki 12:30 ryte Ir nuu IdM. 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatoa vakarai# 

Ir nedaliomis.

16 Metę South Bostone

DR, H. S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
B99lW.BROA.DWAY

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

Tel. So. Boiton 270

i J.MACDONELL,M.D. j Galina m<fcaW< U* lietdpfllBt 
| Onso Vasakdos r
i Rytate Iki 9 vaL Po pietą nwa J—f. 
| VakaralB nuo 6 Ocl 9.
I 5M Broadway, Bo. Boston.

■Jt 
t

*

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

’IRMĮNINKĄS —‘ Vincas Zaleckai, 
. 81 Mercer St., So. Boston, Mass, 

/ICE-PIRM. Antanas Pūstelis,
14G Bowen St., So. Boston, Mass, 

*ROT..RAšT. -r Antanas Mace jonas,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

flN, RAŠT. — Juoz. Vinkevičlus,
169 AV. 6-th St.^So. Boston, Mass. 

CASIERIUS — Andrius Zalleckas,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

•.lARšALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite S t, So. Boston, Mass.

D. L. K.’ Keistučio dr-j a laiko mene* 
•inluš susirinkimus kas pirmą; nedėk 
denį kiekvieno menesio po No. 694 
•Vasbl.ngton St., Boston, Mass., 6-tą v< 
atarė. Ateidami draugė ir naujų na
tų su savim atsiveskite prie musų dr
oš prirašyti.

Nesikankink su
Reumatizmu v 

Neuralgija StrėnuDiegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
* . Patrink truputį su •

Pain-Expelleriu 
imt skaudamų Viętą> ligi W 
jaust odos degimų-4iųižgimĖ- 
dimiutis, malonus palengvėji
mas tuojaiis užstos;
Tikrasuv Pain-Expenerw turi 
INKARO vmBbažrnklį.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS j ADRESAI.

jJlzb, MlęlnlklenS, pirmininke,
44 Cediir. St., Hartford, Conn.

X Labickienė, vlce-pirmininke,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

J. Labickienė, iždininkė,
44 Madison St., Hartford, Gonti, 

dari joną Katkauskaitė., f in.raštininke, 
. 1‘6 Atlantic St., Hartford, Conn* 

t. Pundzienė, prot. raštininke,
19 Walcott St., Hartford, Conn. 

Mos draugijos susirinkimai būna kas 
intrą nedėldienį kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėje.

įALTIJOS-AMERIKOJ
JS LINIJA PBroadvay, Nev^ork.NY L

TIESM LIETUVA
PER iiambup.ga^pTlląą 
/• ARBZklūEPOJŲ '

/? . VAŽIUOKIT VIST PARANKIU IR ’Lm/ * TIESIU KELIU
Lietuviai važiuojanti Į Pili ava aplen 

/ kia lenkų juostų (korldorų). Visa trečia kle- 
/ sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir 8-nlų 

lovų.
KaKdų iSplaulctmaia

"_ _ ______ _ Gegužės 2 d.

KELIONE

&į S. S. LITUANIA. i.. . •:. Gegužės 2 d.
S, S. POLONIA..........Gegužės 23 d.. 
Iš Ne.iv Turko Jr .Bostono į Hamburgą $103.50, 
i Pili tavą &10G.50, { pibavą-'itr Memeli 107.—• 

® Iš Bostono- į New Turką- per FaJI Rlver Llnijįl 
Kre’okites nrle vietinių agento.

žVt KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

H X—RAYNAUDOJAMATIKREIKALUI ĖSANL

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
Be jos. Ries negalime džiaugti,t
gyvenimu ir augti iiashelcimdone.
Kada įneš sergame, tai musų 
svarbiausiu dalyku yru gauti ,ge- 
ras Jf suuuiuus daktaras, kuris 
lino, kokiais keliais sugrąžinti 
mums sveikatą.
Aš gydau naujas taipgi- ir užsl- 
sėnėjusias ligas per daug metų 
ir tasai mano ilgas praktikavi
mas išmokino mane pagydyti lt* 
gas.iv sugrąžnti mano paulėntams 
gerą svellmtų labai tptmim įnikti, 
lengvinusiais budais1 ir pigiais.

i
PIRMININKAS — VI. Paulauskai,

90 B Street, So. Boston, Maio. 
VICJE-PIRM. ta,B .7. Jnrusiiį

440 E. tl-th St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — A. Janušonis, ■

1426 Columbla Rd.» S. Boston, Mas*. 
l«'I.N. RAšT\ -v K. kiškis,

428 E. 8-th g t, So, Boston, Masu. 
IŽDININKAS —. L. švagždls,

III Bowen St, So. Boston, Mass,- 
TVARKDARIS — P. LuliČka,

. 303 E. Fiftk. St., So. Boston, Masą,
DRAUGIJOS anrašas reikale -*

3G6 Broadvay, So. Boston, Mas* 
Draugija savo susirinkimus laiko 2-rą 
nedSldlenį kiekvieno mėnesio l*ū»ą vak 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 Jį 
Seventh Št, So. Boston, Mass.

Į ritino ofisas tuvi visus {taisymus, kokių tik gydymui telkiUluga. Tai
gi nepaisant, kaip sunki Ilgu ir.kaip ligai sergi, iv kaip daug sykių bu
vai, nepasisekime atgavime sveikatos, Aš pasirengęs -parodyti Jums, 
kų »š guliu padaryti,, jeigu cTųs mnn pavesite save gydyti. ■ Aš gydau 

m šimtus kitų lįgų.lr.gailu jus pastatyti ant naujo ;tako» kuris Jua ves 
■ prie išgljtmo^sveikiitos, kokios esate vertas, . ■ ' , -
■ > liano ‘GydymoKainos y ra laimi žemvm it Sulatimai Kcnprt 
■ . - . Aš ATiaia Mokesnio Ui patatimus,

| DR. M0R0NEY
■ 220 TR»MdW STREET, B0STW
.■ . — -— i’rlešais Majtitfe Teatrų.

t

Oflto vaį? 9 ryt, im g vak, kaMŪen^ked^lhmnr 19 ryt 1M1 t. po plot

SV JONO EV.JBL. BAĖELmĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — j. f PfetraušlM, 
‘ 252 Gobi St, &K Bostofr, M&M

VlOE-rmM. Kasys Ambrosas, - 
492 E. 7-th St, So. Boston, Mm 

PROT. RA&f, — Julius Savickas," 
llt Boivun St, So. Bustom Mass..

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždu 
Z .171 < m St, So. Bogtofl, Mm 
KASIEglUS —A. Naudžiumi, 

885 Ė. Broadway, S. Boston, Mass.
MARŠALKA J. WHSį

1 rVMėld St, So- Boston,; Mm 
Į Bruiiglja raiko susirinkimus kai trečią 

MdNdtenį klekvleoo a-tą Vii.
po pietų k Petro paripijo* tfcftj, m

Į H. Seventh St, South Boėtoa, Mkm,
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