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Margumynai iš Lietuvos

si vien tik koloniją veikėją gy 
vunru ir kooperacija. Mat ki

j H'3 1'
PopleSns Pins ik sakos

“Kiefcrtak) kataliko yra 
šventa, priedermė paremti 
katalikjškają Bpaudą ir ją • 
kuoplačiausiai pesksieisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užujo- 

kesnio.”-

Sajungos , 
DARBINI N^ K A 8

. — Ęln*------
ŪTARNINKAI8, KETVKRGAIS IB 

SUBATOMIS
Metanui  ............................ $A00
Dtmbety tr Bostono aptettskėse 

metamu ........................  >5,50

“Darbininkas”
366 Broadvray, Na Boston, Haas.

Tel. Soutb Boston 620.

Kaina 4 centai

Už naują susitarimą tarp 

tautų.
DEL SUSITARIMO

TARP VALSTYBIŲ.

L o n d o n . — Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Chamberlain kalbėjo parla
mente apie Tautu Sąjungos 
reikalus ir susitarimą tarp 
tautų. Ministeris nurodė, 
kad Vokietija turi būt priim
ta į Sąjungos narių skaičių 
ir kad praėjusis karas ir jo 
kerštai turi praeiti ir būti už
miršti. Sakė, kad Vokieti
ja yra pasiryžusi nereikalau
ti permainų vakariniame 
fronte ir kad Vokietija nei 
iš tolo nemano apie atsikerši
jimo karą. Vokietija nema
no apie permainas rvtiniame 
fronte su karo pagelba. Oku
pacinės Francijos armijos iš 
Vokietijos žemių turi būt at
šauktos.

Kuomet Anglijoj premie- 
ru buvo Darbo Partijos va
das McDonald, tai jo pastan
gomis Tautų Sąjungos posė- fybėms daryti sąjungas.

džiuose buvo primtas arbi- 
tracijos protokolas, tay y- 
ra buvo susitarta pavesti 
tarptautinius nesusiprati
mus tam tikram teismui iš
rišti. Anglijos konservaty
vu partija inėjus galion tą 
protokolą atmetė ir siūlo da
lyti visos Europos tautų Są
jungą. Į tą sąjungą lygio
mis teisėmis turėtų ineiti ir 
Vokietija. Anglija pilnai ti
ki, kad Vokietija pilnai ga
lima pasitikėti, kad ji kerš
to karo nerengia ir ją smaug
ti, reikšti baimės dėl jos ta
riamo ginklavimosi ir pa
tiems ginkluotis, tai ugdyti 
karo galimybes ir taip el
giantis ateityje žinoma karas 
ir bus noks vengtas.

Ministoris Chamberlain nu
rodė. kad McDonaldo proto
kolas nebūtų atsiekęs tikslo. 
Sakė, kad tas protokolas ne- 
užlVga kelią atskiroms vals-

Pakvietė į pasaulinę 
parodą.

PAKVIETĖ VISAS 
VALSTIJAS

\V a s h i n g t o n . — Ko
vo 23 d. prezidentas Coolidge 
išleido proklamaciją, kurioje 
visas 48-nias valstijas ir vi
sas svetimas valstybes pa
kvietė dalyvauti pasaulinėje 
parodoje Philadelphijoj. Pa
roda atsidarys birželio 1 ir 
tesis iki lapkričio 30. 1926.

Iš NUTERIOTO KRAŠTO

C ii i c a g o . — Nuteriotoj 
juostoj užstojo gražus oras 
ir palengvino atstatymą ir 
sužeistų prižiūrėjimą. Daug 
sužeistąjį] išgabenta į dides
nių j it miešti] ligonines. Pa
gal naują, peržiūrėtą .sura
šą užmuštų buvo 810, o su
žeistu 2.939.

Epidemijai kelias pastotas. 
Gangrena buvo Iškelianti 
galva, bet daktarai irnursės 
iš pat pradžios smarkiai dro
žė jai per galvą ir dabar ne-

PALEIDO PARLAMENTĄ.

Egipto naujai išrinktas 
parlamentas susirinko kovo 
23 d. Atstovai susirinkę iš
rinko buvusį premjerą Zag- 
loul vedėju. Atidarymas par
lamento ir vedėjo išrinkimas 
buvo atliktas su prideramo
mis ceremonijomis. Po pie
tį] 5 vai. parlamentas vėl su
sirinko, kur tarėjo pasirody
ti' visi ministeriai. Bet jie 
nepasirodė. Tada ministe- 
riai atskirai turėjo posėdi. 
Pagalios dabartinis premje
ras Ivdimas ministerių inėjo 
parlamento salėn ir perskai
tė raštą paleidžiantį parla
menta. Naujus rinkimus pa- 
skvrė gegužio 3 d., naujas 
parlamentas susirinks birže
lio l d.

ipriemaiša lenkų, galėjo būt 
toli permatomu šv. Tėvo 
tikslu, kad iš čia turėt baze 
Rusiją katalikiška padaryti. 
Ai'civyskupu jeigu skirtų 
Matulevičių, kaipo pasižy
mėjusį ir žinovą pravoslavi
jos dalykų ir rusų psicholo
gijos, nors tam gal lenkai ir 
būtų labai priešingi, tai tuo
met išeitų taip, kad šv. Tė
vas sudarant konkordatą va
dovavosi katalikystės idėjos 
reikalais, o ne Lenkijai prie
lankumu, kaip dabar yra 
intariama. Pagyvensime to
liau ir dalykai paaiškės, bet 

[dabar jau lenkai savo spau

doje užsipuola ant vysk. Ma
tulevičiaus. Sako, kad jis 
jiems Vilniuje yra nepagei
daujamu ir labai kenksmin
gu. Galima tikėtis ir dau
giau persekiojimų prieš lie
tuvius katalikus o ypač prieš 
lietuvystes dirvoje pasižymė
jusius veikėjus.

Kaune net apmėtė Zeęchi- 
ni’o langus kiaušiniais ir ak
menimis. .

Laisvamaniai dabar kata
likams nebūtų dalykų prikai
šioja ir ant šv. Tėvo visi iš
vien prabliuvo. Mitingai, pa
skaitos. laikraščiuose- strai
psniai.. . o viskas persūdyta. 
Sako, kad bent kiek rimčiau 
i dalyką žiūri Voldemaras su 
Smetona. Paskaitas skaitė 
ir žinoma viską vertė ant sa
vo kurpalio, būk tai viskas 

■ taip įvykę, kad ne jų parti- 
1 jos žmonės valdžios viršūnė- 
1 se sėdi.

Aš manau, kad kokį poią 
savaičių patriukšmavę vėl 
visi aptils, nes pasirodys, 
kad ištikiu jų nė taip velnias 
baisus kaip jį piešia.

Lietuvos derybos dėl kon-

ŽUVO PENKI LAKŪNAI

Maskva. — Kaukaze, 
netoli Tifliso kariniu orlai- 

_ . vm buvo išlėkę trvs augšti
snnato pavojaus. RntaJ1ngi Talrtininkai ir dn oriaiTinin. 
vaistau knt te pastojo kolto kai Xrtikctai padang59C or. 
optdv.mjai atgabenu ts eent tlaivis „žsid , vjsi kritf) ir 
m orlaiviais. A. Raudonasis' • ,. . . (rieto 1 žuvo.
Kryžius ir visuomeninės 1-1 ___________
staigos tebeple.-in pnšalpo's I.IBTUVIS KALtJIMAN 

teikimo darbą. ____
Pagal vėliausius apskaity- i Kazimieras Starkus už 

mus medžiaginiu nuostolių jmūnšaino dirbimą pasiųstas 
padaryta už $18.009.000, Pa- trims mėnesiams į Worres- 

. dėties baisumas tas, kad di- torio pataisos namus. Jis 
.dhuma nukmtĄjusiu lik* h* prthipižino kaltu.
•ki'fikfl. be jokio turto. /Sįfnr'dfi rainelio.

F. Virakas rašo: 1

Sveikinu, 1 ink ėdamas 'viso 
gero, visiems L. D. K. S. na
riams ir “Darbininko’’ skai
tytojams.

Keletas žodžių apie Lietu
vos dalykus.

Lietuvos koperatyvai vys
tosi, lietuviai griebiasi pre
kybos, pramones—žydeliams 
permatoma nekokia ateitis, 
bet žydeliai gudins, jie. jau 
išanksto apgalvoja ir daro 
pienus kaip iš susidėjusius 
padėties kogeriausiai išėjus.

Daug jų rengiasi pavasarį 
važiuoti į žydų žemę. Pales-1 
tina, apie Jaffą. Sako, kad 
ton esąs geras gyvenimas. 
Jau dabar kas mėnuo išva
žiuoja po 50-100 šeimynų. 
Namus, krautuves išsipardd- 
vinėja. Važiuoti] dar dau
giau. bet ne visi pinigų ke
lionei gali sudaryt. Į

Lietimai iš to, kad žydai 
išvažiuoja nedaliai liūsta, mat 
patys gali jų vietas užimti ir 
jų darbus dirbti. Žydų vie
tas imižima lietuviai o Lie
tuvai tas eina ant sveikatos.

Jeigu dar ilgiau pasitęstų 
ekonominis krizis. o neduok 
Dieve, dar gerokai paa.štrė- 
tų, tuomet pusė žydų suban- 
krutytų ir tuomet jie. gaiva
liškai Įbėgtų iš Lietuvos — o 
jii kelionėms apmokėti pini
gai rastūsi tarptautinėse žy
dų organizacijose.

Kaip tas atsilieptų į Lietu
vos gyvenimą, sunku iš kalno 
atspėti — bet Lietuvai galas 
nebūtų. Dabar žydai susidė
ję su socialistais, lenkais 0- 
pozicijoje prieš Lietuvos val
džią ir galima sakyt, kad žy
dai yra į visą opoziciją gud
riausi ir stipriausi ir su jais 
valdžia turi skaitytis.

Lenku su Vatikanu 
konkordatas.

Paskelbus tekstą konkor
dato. pasirodo, kad ištiesi] 
Lietuvai atrodo neprielan
kus. Sukilo audra. Visi so- 
cijalistai ir liberalai vir-

1 to “katalikais.” Protestus 
prieš šv. Tėvą rašo, būk šv. 
Tėvas jų katalikystę skriau
džia ir t .t... Lietuviai ka
talikai užsilaiko ramiau, bet 
visi eina, kad tas konkorda
tas būtų pataisytas taip, kad 
Lietuvai žalos lenkai daryt 
negalėtų. Turbūt Zėcehi- 
ni’ui prisieis Lietuvą apleis
ti. nes skaitoma, kad dali
nai to konkordato tokiam o 
no kitokiam sudarymui ir jis 
esąs kaltu. Kiek tarne teisy
bės — ateitis parodys.

Bet aiškinama konkorda
to prasmė ir kitaip. Būtent: 
Vilniaus are i vyskupijos sū
dą rymas iš trijų vyskupijų riuoj ant iš Lietuvos, tai bu-

bes — bet padarius kratą nie
ko neradę. Dabar skundėjai 
būk tai traukiami teismam 

Bendrai imant, p. K. Nor
kus Kaune pastaraisiais lai
kais turėjo vardą gero lietu
viško biznieriaus, o politiko
je nešimai šydą vo.

Lietuvoje pavasarį viskas 
eina brangy n.
pūrą moka po 40 litų ir dar 
nenor atiduot. Bet dabar at-

vagonų 
m i gal

Amerikoj- lietuviai katalikai 
pradeda smarkiai kristalizuo- 
ti>: bemoksliai, tamsūnėliai 
bei kiti kokie sugedėliai skiria
si sau kampelius bedieviu “ro- 

?" arba >muklių *‘mėnesie- 
> šviesesnieji braukia 
v i sus ] a i sva n lan iškas

užnibežinių rugiu.

Jau už rugiu Į juo>c”
IlOsO,” 
lau kan
■•]H*rln>" ir spiečiasi į savas
organizaz-ijas — pradeda veik-

Pavasaris 
tas. kasdien lyja ir sninga ir 
daug šalčiau negu buvo vi
duržiemyje.

Naujas Vid. Beik. Minis! e- 
risAndziulauis biskį ]>ajudi- 
n u Į s i s ė d ė j u s i 11 s k a i p k n r i v. o s 
socialistus valdininkus. Tai 
sukėlė tokio triukšmo kaip 
širšių lizdą pajudinus, 
jau pradeda nurimti, 
juos reikėjo paliuosum. 
riuos paliuosavo, tai 
spręsti ne mano dalykas.

Ketinu pradėt daugiau ra- 
šinėt. bet vis per darbus ne
prisirengiu, mat dieną dirbu 
raštinėje o vakarais.‘dar už
darbiauju po 3-5 valandas 
tiems, kurie nevalioja aps.i- 
dirbt, padedu už atlyginimą 
— bet moka 'labai nedaug, 
kaip visiems. Lietuvoje.

Kaunas.
.10-111—1925.

al-

kč
iau

NESUTIKIMAI DEL ALGŲ 
DIDĖJA.

ir įdirba
bendra darbu

Dabar eina katalikišką orga
nizaciją vajai. Tie visi vajai 
šiemet rodo gražiausią pasek- 
niu; pasekmių ne vien naują 
narių prisirašyme, bet ir pa
čiam organizatyviam veikime. 
Žmonių Jhu nebereikia raginti 
dirbti socijalį darbą — jie pa

-— vienybėj galybė. Va perei
tą sekmadienį buvo vajinės 
prakalbos New Haven’e, ir 
Wateroury, Conn.

New Haven’s kalbėjo vieti
nis kleb. kun. Karkauskas ir P. 
Daužvardis. Žmonių buvo gū

stančiai dirba.
Juk štai ir Darbininkų Są-

PAVOJINGAS SUTREN
KIMAS.

Randolph, Mass. — Artimi 
Andersen važiavo automohiliu- 

J je su pustrečių metų amžiaus 
vaiku. To automobiliui susi
trenkus vaikas krito nuo moti
no?- keli;; ir vietoj užsimušė.

Anglijoj kaikuriose pra
monėse darbininkai turi ne
susipratimų dėl algų. Tie ne
susipratimai laikui einant ne 

|mažėja, bet didėja. Yra da- 

leidžiama. kad ginčai galės 
baigtis dideliais streikais. 
Nesutaria šių pramonių dar
bininkai : geležinkelii], ma- 
šinšapių, laini dirbtuvių, gu
zo ir kasyklų. Geležinkelių 
ir kasyklų darbininkai ban-

kordato sudarymo kol kas bendrinti savo reikalus, 
prie dabartinės politinės kon- kompanijos 
junkturos yra negalimos —lprip to neprilpisti; ______
kuomet jos bus atnaujintos į ^asįams sakoma, kad pake 
nežinia. . [hu algas geležinkeliu-darbi-

Kas link K. Norkaus, tai reikėtų kelti gėlo*
galiu tiek pasakyt, kad. jis Cinkelių tarifa.. ė 
skaitomas socialdiaudiuinku. ^^3. pabėgt 
bet nelabai partijos dalykais anglis pabrangtų .. __ ...
užsiiminėjo dėlto, kad visą f^janiai atsilieptų į angliaka- 
laiką ir energiją suėsdavo rei)ęaps Darbo Partija 
biznis laivakorčių agentu-,Dnn(Įo nurodyti, kad darbi

ninkų unijos visų pramonių 
privalo bendrą frontą staty-

stengiasi

Anglių ga
jų. Todėl 

u ir tas nei

DARBAI PAGERĖJO.

A 1 b a n y<- N. Y. — Va
sariu mėnesyje darbai 2- nuoš. 
ėmė geriau eiti, ų'egu sausio 
mėn.' Y f:

ho.-? tęsėsi apie irejatą valandų. 
Susirinkusieji klausė.-i it pri
kalt!, rodo>i kad jie visai buvo 
užmiršę ajiie pietus, valgyti n<*- 
norėjo — tik troško -langiau 
teisingojo socijalio nmi>to. dar
bininkišką paturimą. Prakal
boms pasibaigus smarkiai rašė
si prie* Lietuvių Darbininkų 
Koooperatyvės Sąjungos. Pri
eraše gana gražus būrys naują 
kovotoji] už teisingesnę ir ge- 
roną tvarką — darbninką bū
vio oogerininią.

Waterbury kalbėjo didis dar
bininkų rėmėjas, vietinis kleb. 
kun. J. J. Valantiejus, P. Dauž
vardis. J. šaliūmm ir Totoraitis. 
Žmonių buvo apie ketvertą šim
tų. Visi domiai klausėsi pra
kalbą. O išklausę noriai rašėri ~ 
prie Darbininką Sąjungos ir 
prenumeravo " Darbininką’' 
savo giminėms. Lietuvoje.
.. tVaJerlnujo daritįn.intfai. ličilp

ANGLIS IŠ RUSIJOS

L o n d o n. — Anglijdj' 
a ūgli ų p re k y baniažūja.. Ang- 
lij-os anglių kųmpmgjųS 'ne
įstengia užsakymų -greit iš
pildyti. Todėl kitų šalių pir
kėjai ima žvalgytis, kur gali 
greičiau gauti angliui. Eina 
gandai, kad Italija, kuri pir
kosi anglių Anglijoj, dabar 
perkasi Rusijoj. Jų gaben
si s per Odesą.

VERTĖ FARMŲ PRODUKTŲ

W a s h i n g to n. — Agri
kultūros aprokavimu perei
tais metais Suv. Valstijų 
farmii produktai buvo verti 
$12.404.000.000. Tai ant $56.- 
000.000 daugiau, negu užper
nai.

būti pergalėtojais. Jie'mii 
Bo šiame vajuje tapti galiūnai 

tUc^CYRBtlpcticnto ap.-krit\ 
iM'ir risojo-Amerikoje.

Ir ištikrųjų, jeigu VVater- 
būrio darbininkuose visada bus 
tekis ūpas, kok< jis buvo pra
kalbų vakare, tai vaterbūi'ie- 
č-iai pilnai galės turėti pa> savą 
seimą ir centro skiriamą dova
ną. Jie sjiėkų turi auksinių, o 
darbininką pulkus. Ten vienas 
studentas Marčiukaitis gali su
organizuoti keliui Šimtu naują 
nariu kuopą. O kur-gi. orga
nizatoriai. tikrieji kuopos vali 
rininkar. gyviausi'1,]! tVaterhu- 
rio žmonės. Juk AVatcrburis 
yra apdovanotas viskuo: ten 
karšta.-ai darbininkų kalbėto
jas kun. Bakšys, kuris anais 
įimtais.-būdamas centro valdy
be- nariu, aplankė beveik vi
sa’ rytines kolonijas ir suorga
nizavo daug kuopų: ten Conn. 
apskričio organizatorius Toto, 

'.railis. kuris yra ne vien tik ug
ningas darbininkas, bet taipogi 
j ir geras kolbėtojas. Ale ką čia 
j ir kalbėt — \Vaterburis yra 
(■karališkas darbininkų miestas. 
I Taip, pirmosios Conn. aps-

ra.- Jis yra ne. vienam pa-Į 
tarnavęs įvažiuojant į Ame
riką. Nuo kito gal kiek ir 
perbrangiai paėmė, o kitam 
ir laivakortę paskolino, arba 
prie laivakortes trūkstančias 
pinigus pridėjo. Už ką dau
gelis yra jam dėkingi. Bet j; 
visiems nė vienas žmogus ne
įtiko ir neįtiks. Jis turi ir 
priešų, ypač žydai agentai 
ant jo pyksta, kam jis daug 
iš jų biznio'paveržė.

Kasi ink kratos jam išva-

SUMAŽINO DARBUS

Burlington, Vt. — 
American Woolėu kompani 
ja sumažino savo darbus. 
Dirbs tik keturias dienas sa 
vaite J o. Ja i d i rba 500 darbi - 
ninku.

UŽSIDARĖ MOKYKLOS.

Beriin. — \ okietijos sostinėj į Taip, pirmosios Conn. aps- 
užsidare mokyklo>. Tas at<i- Tričio kuopos pa.-irodė gerai: 
tiko dėlto, kad tarp vaiką «ap-[prirašė gražius būrius naują 
sireiškė-.fiepaprastti. epidemija. Įtarių (bus paskelbti vėliau) ir
Sumirgusieji ture skaudumu ■ 
gerklėje, ištįsta tonsiliai ir per 
nosį kraujas teka. Daktarai 
sako, kad tai yra nepaprastas 
gripo smarkumas.

ŽUVO PENKI GAISRE.

New York. — Šešių šeimynų 
namai prie E. 47-th St. užside
gė ir sndegp dvi moterys.. du 
vaiku ir vienas vyras. Keturi 
žmonės buvo sužeisti. Yra spė
jama, kad namai kokio nedo- 
rėlro buvo padegti. Gaisrinio-

ŽUVO ittl.
CorDnville, 111. Susikūlus

dviem traukiniam vietoj žuvo kai pako, kad gaisras kilo kai

pasiryžo nenuilstančiai dirbti 
iki pabaigos vajaus. Žiūrėsi
me kaip pasirodys kitos (’onn. 
apskričio kuopos, kuriu pra
kalbos ir stipresnė pradžia va
jaus prasidės su ketvergiu

KovotŽĄ d.- ketverge, prakal
bos bus Bridgeporte.

Kovo 28 d. Ansonia.
Kovo 29 d. po pietų New 

Britaine.
Kovo 29 d. vakare Hartfordo,
Viršuje minėtu kolonijų vei

kėjai. darbininkai ir visi lie
tuviai, ,«ukruxkit ir parodykit 
savo jėgas. Conn. apskrity! I 'z
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SUB8CRIPTI0N KATES:

aai suburba............................. ....................................

ABIAM R. O. AJSSOCIATIMr OT LABO1 
8apt 12,1915 at tba po«t offic# at Bocton, Maaa

mUi'lMd TOEfiDAY, THUBSDAY and SATUEDAY 
------------by-------------

KAS VALDO AMERIKOS 
TURTUS

Dempsey uždirbo per keletą 
miliutų.

Yra sakoma, kad 2 nuoš. 
Amerikos gyventojų valdo 
S) nuoš. Amerikos turtų. Ši
tuos davinius kiti užginčija. 
Sakoma, kad didelę dalį A- 
merikos turtų sudaro tar
mes. Parmos ir f^rmų tur
tai siekia $78,000,000,000. 60 
nuoš. taimerių yra pilni far- 
mų savininkai. Miestų nuo
savybės ir-gi nesančios mili
jonierių rankose.

Toliau nurodoma, kad ir 
didžiosios, milijoninės kom
panijos susidedančios iš dau
gybės šėrininkų. Geležinke
lių kompanijos šėrininkų tu
ri 800,000. American Tel- 
ephone and Telegraph kom
panijos 72 nuoš. darbininkų 
turi tos kompanijos Šerų. Tie 
darbininkai Šerų turi už $11;- 
600,000.

Amerikos bankuose depo
zitu yra $20,873,562,000. Tie 
depozitai yra ir-gi ne milijo- 
iSgrių, o darbininkų sudėti. 
Mhijonieriai savo pinigus y- 
raginvestinę i pelningas vie
tas’.
£-Yra aprokuojama. kad di

džiosios pramonės sausio 1 d. 
1916 m. Šėrininkų turėjo 2.- 
537,105. gi sausio 1. 1925 še- 
rininkų buvo 5,051.499. 
gj&alima daleisti. kad Ame
rikos turtai išsklaidyti pla
čiau. negu pradžioje pasa
kyta.

NAUJAS “KLERIKALU 
NEDORUMAS”

g-

h

■ .......... . , ■
I Kaip staHysime tappę reikėtų daugiau

riįtB tepoDee tieijos; tumaus tu-
švenčiausius pM&yftms, kad

tJŽ KĄ ŽMONĖS PINIGUS
MOKA?

žai darbo, pasišventimo 
energijos. Žinoma, prie darbą, . 
reika ir darbininkų, nes kiek-* ’ 
vienas darbas patsai per save 
nepasidaro. Taip pat ir 
miaus paminėtos organizacijos, 
darydamos vajus, dėl geresnio -3 
jų pasisekimo ir geresnių rezul- f' 
tatų, turi nemažai paskyrę dar- y 
bininkų, įvairems darbams, tie 
darbininkai dėl geresnio paran- 
kumo ir pasisekimo vėl pasi
skirstę į įvairas grupes, sky
rius, vieni rengia Įvairias pra
mogas ir programas, dėl dides
nio publikos sutraukimo, kiti 
Važinėja su prakalbomis ir gy
vu žodžiu aiškina žmonėms a- 
pie rengiamas organizacijos va
jaus naudingus ir brangius dėl 
visuomenės siekius. Treti suką 
galvas ir rašo straipsnius, 
stengdamies viską smulkmeniš
kai savo tautiečiams išaiškinti 
apie prasmę ir naudą iš rengia
mų vajų, ir tuo pačiu sykiu 
stengiasi pasiekti kiekvieną lie
tuvių kampelį. Į kuriuos kalbė
tojai negali atsilankyti, kad pa
sidalinus mintimis ir davus 
kiekvienam progos prisidėti 
prie garbingo visuomenes dar
bo.

įskaitant žemiaus paminėtų 
organizacijų rašytojų straips
nius. ištikro pasirodo, kad jų 
rengiami vajui ir darbai vra . i d

mzaci-(garbingi dėl visuomenės ir 
ir šie- verti paramos. Pirmiausia L«

iri
ej

i

f rHV prasidėti organizavimas 
būsiapčiąji karte sulaukus kito tokių komitetų, kurie įgalėtų

būti dėl šių metų veikimo. Tų 
šventų darbų — katalikiškos 
spaudos platinimų, atminčiai 
šio jubiliejaus, galėtumėm pra
dėti sekančiai. Kiekviena šei
myna, kiekvienas pavienis, ku
ris tik jaučiasi save kataliku— 
turėtų užsisakyti ant vienų me
tų visus Amerikoj išeinančius 
laikraščius ir kiek galima įsi- 

I gyli naudingų knygų. Žinoma, 
gal nekuriom šeimynom būtų 
persunku visus laikraščius pre
numeruoti ant sykio, bet tą ga
lėtų daryti per visą metų’taip, 
kad lig pabaigai šių 1925'metų 
kiekvienoj šeimynoj ir pavie- 
niui-nei ateitų visi katalikiški 
laikraščiai. Šių žodžių rašėjas 
yra pasiryžęs tai daryti jubilie
jaus atminčiai. Kas daugiaus?

Volungis.

jubiliejaus galėtų skaityti apie 
nuveiktus didelius darbus su 
pasigerėjimu, su džiaugsmu, 
su energija, kad ir ji turi pa
našų gražų darbą savo ainiams 
palikti.

Tiesa, Aukščiausis nereika- 
lamajiuo mūsų negalimų daik
tai Nereikalauja Jis nuo mūs 
nė Romon keliauti, nė ten esan
čių bazilikų lankyti. Mes tu
rime ir galime savo visą bran
giausi turtą Jam paaukauti, 
tai savo tyrą sielą, savo-giliau
sius prie Jo atsidavimus. Tą 
męs turime ir to niekas nuo mū
sų atimti, nė negali, nežiūrint 
kur mes būsime. Bet... gyve
nant šiame materijaliniame pa
saulyje, neužtenka Aukščiau
siam siųsti vien dūsavimus. 
Matant kaip visokie bedievybės 
apaštalai puola iš visti pusių 
ant Kristaus pastatytos Bažny- 
čios ir mūsų tamsesniuosius 
brolius visaip klaidina, ati
traukdami nuo bažnyčios, nuo 
doros kelio, ir dažnai didžiau
siame varge paskandindami 
Bedievybės ir ištvirkimo apaš
talai eina prieš Kristaus Baž
nyčią. klaidindami mūsų tam
sesniuosius brolius, apsiginkla
vę golinga spauda — laikraš
čiais, knygomis.

Spauda ant žmonių daro be
galiniai didelę įtekmę. Bedie
viškoji palaidoji spauda daž
nai iš geriausio žmogaus pada
ro nesu valdantį gyvulį ai- plėš
rųjį žvėrį.- Tokių atsitikimų 
būtų galima šimtais nurodyti. 
Broliai Namarai nužudė apie 
26 žmones, prisipažino, kad 
prie to darbo juos privedė pa
laidoji bedieviškoji spauda, 
kurią jie su pamėgimu skaity
davo. Keli mėnesiai atgal, Lie
tuvoj, apie 22 metų vaikinas 
prisiskaitęs visokių šlamštų, 
platinančių tikėjimo priešų, nu
ėjęs prišlapino bažnyčioj švęs
tą vandenį kur žmonės krapi
nas. Apie 4 mėnesiai atgal A- 
merikoj fannerio sūnus bedie
viškos spaudos prisiskaitęs nu
šovė katalikų kunigą einantį 
prie jo mirštančio tėvo pasku
tinį patepimą jam suteikti, nes 
tėvas to buvo prašęs. Nuo ke- 
no gi rankos, ir ar ne iš suge
dusios spaudos priežasties kri
to kun. Žebrys, kun. Bakštis ir 
daugelis kitų? Mūsų lietuviš
ka katalikiška spauda yra per 
silpna, kad atlaikyti prieš pik
tinančios jaunimą tvirkinan
čios spaudos puolimą. Žmogus 
visada yra linkęs greičiaus pa
siduoti į blogąją pusę, negu į 
gerąją.

Kad užkirsti biogajai spau
dai kelią, mums reikia daug ga
lingesnės, daug tvirtesnės sa
vosios katalikiškos spaudos. 
Šie metai yra katalikiško pa
saulio jubiliejiniai metai. Ro
dos, nebūtų katalikiškam pa
sauly gražesnio dalyko kaip 
statyti apšvietos namą. Mes 
Amerikos lietuviai katalikai šio 
jubiliejaus atminčiai, galėtu
mėm pastatyti spaudos pa 
minklą t. y., kad visi katalikai 
atminčiai šio jubiliejous stotu- 
mėm kat. spaudos platinimo 
darban.

•Kaip tą turėtumėm atlikti? 
Be organizuotų kiekvienoj ko- 
1 Jonijoj spaudos platinimo ko
mitetų neapseisime. Daugeliui 
reikia kad kas nors patarnautų 
užrašinėjant laikraščius ar kny
gai*. Uitai pereitų sykį “D.” 
išreikštai minčiai apie špauc^os 
platintojų organizavimą prie

lerių ir kitos žalios medžiagos. 
Pamaniau sau — kaip ameriko
nai gudriai elgiasi! Ir neabe
joju, kad tam vyrui pavyks. Su 
pilgrimais pasimels kankinių 
mieste, pasiprašys Dievo pa
geltos ir važiuos į Konstantino
polį ir Rusijos miestus medžia
gos supirkti.

Kodėl panašiai lietuviai ne
galėtų padaryti . Juk pinigų 
yra. Tiesa, trūksta drąsos, ir 
prityrimo. Prie tam dažniau
siai lietuviai surasdami turtus 
pameta tikėjimų. O be Dievo 
ar toli žmogus nueisit

(Tęsinys)

Graži diena. *

Vasario 19. — Nepaprastai 
gražus rytas. Laivas plaukia 
taip tykiai kada-ne-kada nežy
miai pasinerdamas tai į vieną 
tai į kitą kitą galą, jog nenorė
si tikėti, kad Iriasi per platųjį 
vandenyną už tūkstančio mai
lių nuo kranto. Saulės spindu
liai kaitina lig gegužio mėnesy
je. Tad visi keliauninkai links-, 
mūs. Jaučiasi lig vienos para
pijos nariai, važiuoją “pikni
kam“ Ploščiai nereikalingi. 
Moteris vienplaukės; vyrai dėl 
mados vaikščioja su kepurėmis. 
Skrybėlės kelionėje ne taip pa
togu.

Beveik visi randasi po tyru 
dangum. Vieni žaidžia “ Sche- 
fflc Board,” kiti “Bull 
Board,” da kiti “Peg Board,” 
“Fenais Deck” ar Deck 
Quoits.” Vyskupas J. H. Con- 
roy iš Ogdensburgo. jo sekre
torius kun. J. L. Plunkett. kun. 
V. F. Douglierty ir aš. žaidėme 
prie •■Bali Board.” Tą dieną 
fotografas tikrai daug prigami
no pa veikslų iliustruotiems lai
kraščiams.

Lietuvos Seimas nutarė 
keletui pasižymėjusių visuo
menės veikėjų mokėti stipen
dijas, kad senatvėje nepri- 
seitų vargo vargti.. Stipen
dininkų tarpan pateko: Mar
tinas Jankus, Pranas Mašio
tas. Petras Vileišis ir Matu- ♦ 
lioms.

Kaip matome “klerikali
nė” Lietuvos valdžia pasky
rė stipendijas tokiems veikė
jams, kurie nei iš tolo nėra 
“klerikalai.” Tėčiam jie y- 
ra kultūringi, daug lietuviu 
tautai užsitarnavę, todėl ją 
darbus tauta įvertino ir žiū
ri, kad j it senatvėje nebūtą 
juodos dienos.

Laisvamaniai čia randa 
priekabę prie klerikalų ir 
kelia baisų riksmą. Kam 
girdi nepaskirta stipendijos 
Šliupui? “Tėvynė” suriko 
dėl to: “Terorizuoja D-rąJ. 
Šliupą.”

Pripažįstame, kad terori
zavimas baisus. Laisvama
niai sako, kad Lietuvą kuni
gai valdo ir dabar kunigai 
nemokša, stipendijos tani, 
kurs sakė, kad’ kunigus rei
kia iškarti.

Ikšiol laisvamaniai šaukė 
ir riksmą kūle kam “ keliuką- 
lai” neremia laisvamaniškos 
Mariampolūs realinės mo
kyklos. o dabar naują riks
mą kelia, kam laisvamanių 
tėvui “klerikalai" stipendi
jos nemoka.

Minėtas “Tėvynėje” ūk
smingas raštas šitaip baigia
si: “Ištikrųjų tai skaudi gy
venimo ironija !"

Skaudi! Dirbo Šliupasa- 
pie 30 metui Amerike. pridir
bo laisvamanių, paliuosavo 
juos nuo “prietarui" ir tie 
laisvieji jį užmiršo jo senat
vėje. Mažai tėra niekinges
niu vaikui už tuos. kurie sa
vo tėvus st ūkuojančius laiko 
senatvėje, O tokiais yra lie
tuvių laisvamaniai atsimši- 
mu į savo tėtušį šliupą. Kai]) 
laisvamaniai gali norėti, kad 
klerikalai šelptų jų tėtušį, 
kuomet jie patys jį užmiršo.

Jei laisvamaniai ir Šliupas 
turėti] nors krislui savęs pa
gerbimo. tai ne tik nereikti-. 
Jautų iŠ “klerikalų” -para
mos.- o ir siūlomas ją atmes
tų. Italijos valdžia, atėmu
si iš popiežiaus žemes ir svie
tišką valdžią paskyrė jam 
nemenką algą. Bet popie
žius atmetė tą algą, nepri
ėmė ir ikšiol jos nepriima.. 
Pas laisvamanius kitoniškai, 

; dalykai suprantami. Jiems 
■ pinigai nesmirdi—piešk, rei- 
i kalauk visokiais, kadir ne-

Popietis.

Bo gana gerų pietų atsisėdau 
pasikepinti prie saulės. Neti
kėtai priėjo dvi moterys ir per
sistatė prašo kad savo vardą 
padėčiau Į jų kelionės užrašų 
knygute. Tai buvo pirkliai — 
E. L. Adams, iš Dorchoster’io. 
Totorei su dukterimis besisve
čiuojant po Italiją ir pietinę 
Franci ją, p-nas Adams važiuos 
į Turkiją ir Rusiją supirkti 
karpetų už 45 tūkstančius do-

Pusiau penktos maldininkai 
susirinko šokių salėn Rožan
čiaus kalbėti. Vadovavo pra
lotas M. J. Splaine, D. D. Nors 
didesnių maldininkų dalį suda
ro moteris, bet vargiai rasis 
ant laivo maldininkas vyras, 
kuris neturėtų su savimi Ro
žančiaus ir maldaknygės. Tas 
vis-gi Įspaudė mano atmintin 
neišdildomą žymę.

Po vakarienei Bostono lai
kraščio Globė korespondentas 
F. J. Flynne sušilęspdirbo, kad 
palinksminti kelefrius. Išnešė 
laukan pianą, sušaukė .visus 
ant tyro oro. na ir dainuoti a- 
merikoniškas liaudies dainas. 
Kiti net užkimo bešaukdami. 
Dainavo gale laivo, bet vidu
ryje laivo nieks negalėjo girdė
ti. mat jūrių bangui ošimas ga
lingesnis už menkutį žmogaus

. Po “eommunity sing- 
tęsės šokiai iki 11:00 vai.

pastarieji manęs neįdoma-

balsą.
ing:
Bet
vo.

Kun. M. P. Juras
(Bus daugiau)

Šventieji Metai

VAJAI IR jy PASISE
KINAS

Income taxTt blankus šie
met, kaipir kitais metais, 
parodo indomių dalykų.

Garsus Amerikos diploma
tas, valstybės sekretorius 
Hughes, per metus gavo *12.- 
000. Tuo tarpu sportininkas 
Babe Ruth per metus gavo 
$52,000.

Reiškia sportininkas gavo 
veik penkis sykius daugiau. 
»egu valstybės sekretorius 
Hughes, dešinioji Suv. Vals
tijų ranka.

Dar indomiau, kad kumš
tininkas Jack Dempsey pe
reitais metais viename susi
rėmime per keletą miliutų 
laimėjo $1,000,000. O tas 
kumštininkas šiaip jau nie
ku kitu nepasižymėjęs.

Luther Burbank savo ban
dymais ir vaisių ir daržovių 
rūšių pagerinimais tą atlie
ka, ką Edison daro išradi
mų srityje. Burbank tuo 
tarpu už savo įstabius dar
bus nieko ypatingo negauna.

Panašių palyginimų gyve
nime aibės yra. Sekretorius 
Hughes būt turėjęs sekreto
riauti 42 metu, kad uždirbti 
tiek, kiek kumštininkas Jack švariausiais būdais.

ŠĮ metą katalikiškas pasaulis 
apvaikščioja šventuosius me
tus, arba jubiliejų, kurį šven
tasis tėvas apskelbė pasauliui, 
pradėdamas jį kūčių vakare, 
šv. Petro bazilikoj, Romoje. 
Nuo dienos apskelbimo ir prieš, 
katalikų bažnyčios tėvai — ku
nigai, pradėjo rengtis prie tin
kamesnio to jubiliejaus iškil
mių paminėjimo — apvaikščio- 
jimo. Milijonai katalikų po vi
są pasaulį rengėsi koiškilmin- 
giausia patikti, lankyti nuskir
tą pamaldų laiką, kad apturėti 
nuo Augšč-iausiojo skirtąsias 
malones.

Pamenu. Lietuvoj 25 metai 
atgal, dar mažas buvau kai bu
vo apvaikščiojami šventieji me
tai. Lietuvos katalikai sutiko 
ir perleido juos su didžiausio
mis bažnytinėmis iškilmėmis.

Tvirčiausiu apžadus, pasiry
žimus darydami ir pildydami. 
Didžiausi.girtuokliai per tą me
tą padarė apžadus, nors degti
nės negerti. ir išlaikė. Kiti 
kitokius apžadus darė nu
skurtame jubilojinių pamaldų 
laike. Visi keliai užplūsdavo 
nuo važiuotųjų, raitų ir pėsčių, 
traukiančių bažnyčių link ir vė
lokai grįžtančių. Visi lankė 
bažnytines pamaldas ir ėjo to
limiausius kelius su didžiausiu 
pasiryžimu, linksmais veidais 
ir džiaugsmingomis širdimis, 
(lekuodami savo Aukščiausiam

Dievui už jo teikiamas malones.
Kaip šį metą Lietuvoj ap

vaikščios šventuosius metus 
dar nežinia. Iš laikraščių ma
tyt. kad Lietuvos katalikai gal 
su didesniu'pasiryžimu rengia
si perleisti. Daugelis Lietuvos 
maldininkų girdėti rengiasi ke
liauti į Romą, ir ten atlankyti 
šv. Petro ir kitas bazilikas ir 
t. t.

Ką-gi mos amerikiečiai dary
sime? Kaip mes. su kokiais pa
siryžimais ir kokius apžadus 
darydami perleisime šventųjų 
metų jubiliejų? Tiesa, girdėti 
daugelis ir amerikiečių tuo pa
čiu tikslu žada keliauti Romon, 
kaip ir Lietuvos lietuviai. Bet 
ar visi ten keliausime? Ne. 
Mes skurdžiai darbininkai, var
go pelės, negalėsime ten keliau
ti. negalėsime atlankyti Ro
mos bazilikų, mes kasdiena bū
dami pririšti prie sunkaus kas
dieninio darbo prie degančių 
verdančių ugninių geležies ar 
rūkstančių, troškinančių sma
los katilų, prie kurių dirbdami, 
trokšdami smaluotuose dūmuo
se už duonos kąsni, negalėsime 
nuo jų pasitraukti. Negalėsi
me keliauti drauge su kitais sa
vo broliais.

Tai ką-gi mes darysime? Ką 
aukausime šventojo jubiliejaus 
garbeh nes kito jau gal nebesu
lauksime T Kokią atmintį šio 
jubiliejaus paliksime būsiančiai

Dabartiniu laiku paėmęs Į 
rankas bile kokį katalikišką 
laikrašti, daugiausia atrandi 
užpildytus ilgais ir gražiais 
straipsniais vien tik apie vajus 
Įvairių draugijų ir org,t 
jų. Su gražiais tikslai?
kiais. Vienos organizacijos ren-1 Vyčių organizacija rengia vajų 
gia vajų dėl prirašymo ir pa
dauginimo narių skaitliaus. Ki
tos iš finansiško atžvilgio dėl 
sukėlimo šiek tiek kapitalo į- 
vairiems visuomenes ir tautiš
kiems reikalams. Trečia, taip 
pat, kad sukėlus kapitalo, lab
daringoms Įstaigoms ii- sušelpi- 
mui neturtingų moksleivių ei
nančių aukštesnius mokslus ir 
taip toliaus. Visus rengiamus 
vajus sudėjus į vieną vietą, pa
sirodo, beveik visų organizaci
jų rengiamų vajų tikslai ir sie
kiai yra vienodi. Kadangi vi
sos organizacijos varomi prie to 
paties tikslo ir siekio, kad iš
siblaškiusius po visus kampus 
savo vienminčius brolius su
traukti po vienos galingos or
ganizacijos vėliava ir kad visus 
suartinti prie didedesnūs vieny
bės ir surišti tampresniais bro
liškais meilės ryšiais kaipo vie
nos motinos Lietuvos šeimy
nos vaikus, kad visi iŠ vieno 
galėtų siekti ir eiti prie to švie
sos spindulio, kuris dar toli, to
li. yra nuo mūsų, kurio mos 
visi norime ir trokštame pa
siekti. bet jis yra mums sunku 
pasiekti, dėlto kad mūsų jėgos 
yra išblaškytos po visus kam
pus. Ir mes būsime bejėgiai 
kol mes nesukoncenl ruošime 
savo jėgų.

Tas šviesos spinduli- yra ne 
kas kitas kaip tik susiklausy
mas, vienybė, meilę, nušvinta 
ir mokslas. Kad to visko at-j su didžiausiu pasišventimu au- 
siekus. kaip sykis mūsų gar-* Idėja mūsų mažutėlius, kaip 
bingos organizacijos su visuo
menės pritarimu rengia arba 
varo vajus, kad atsiekus virš- 

‘minėto tikslo, tiems aukštiems 
tikslams atsiekti, reikia nema

dėl prirašymo ir padauginimo 
narių skaitliaus. Kaipgi jos 
vajaus neremti ir jaunimui prie 
jos neprašyti, nes tai vieninte
lė Lietuvos išeivijos jaunimo 
organizacija, kuri nevien stovi 
sargyboje prie ištautėjirao ru- 
bežiaus ir apsaugojimo dorojo 
jaunimo nuo gatvinio jaunimo, 
bet dar stengiasi visokiais gali
mais būdais, kuodaugiausia 
darbuotis kaip dėl savo tautos 
taip ir dėl bažnyčios.

Kitas L. R. K. Federacijos 
vajus kultūros reikalams kaip
gi jo neremsi, kadangi Fede
racija tiek daug naudingų dar
bų dėl lietuvių visuomenės yra 
atlikusi ir neturtingų mokslei
vių sušelpusi.

Trečias Moterų Sąjungos va
jus prirašymui daugiaus narių 
ii' sustiprinimui organizacijos.

Moterų Sąjungos vajus 
pat vertas paramos, to
ri so- moterys ji būtinai 
remti, kadangi ji yra

vienintelė moterį] išeivių orga-

ta i n

turi

kiais būdais skleidi liet. mote
rų tarpe apsviltą ir uisiprati- 
mą moterį] išeivijos dirvoje.

Ketvirtas tai seserų kazimie- 
rieč.jų ir praneiškii'čaųvajus su
kėlimu! šiek tiek ka])italo dėl 
paramos, šis tai svarbiausias 
ii- gyvas reikalas jų vają remti, 
kadangi šios seserys tai mūsų 
tautos žiedas ii- jos ateitis. Jos

dvasiškoj taip ir Liūtiškoj dva
sioje ir rengia jaunąją karts 
dol mū>ų tautos, nes kaip jau
nuomenė bu> išauklėta, tai to
kia ląis tauta ir jos ateitis.

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Pranešame kad jau turime atspaurdinę velykiniu 
konvertų. Labai gražūs ir pigiai parduodame.

“DARBININKAS
366 W. Broadway ISo. Boston, Miss.



Penktas Lietuvių Darbinin
kų Kooperatyvės Sąjungos va
jus, dėl subūrimo katalikų dar
bininkų vienon galingon ir nau- 
dingon organizacijon. Šis va
jus būtinai reikia remti, nes jis 
yra direktyvas žmonių namo 
statytojas, ateities gerintojas— 
pačių darbmiųkų organizato
rius; jiems paramos teikėjas ir 
tikros darbininkiškos šviesos 
nešėjas.

šeštas tai Giedrininkų-ūloks- 
leivių vajus dėl sustiprinimo 
Šiek tiek tuščio iždo, kaip-gi 
šio moksleivių vajaus neremsi, 
ant ko gi stovi tautos pamatai 
pastatvli.’ Jei ne ant mokJo! 
Ir nuo ?o tautos ateitis ir .ji-- 
enrovė priklauso, jei ne nuo 
įaukslo \yrųr Apie tai nerei
kia' daug aiškinti, kadangi 
:.ainis aiškiai parodė praeities 

Kuri tauta tu
rėjo daugiau mokytų žmonių, 
tai tu tauta buvo už visas ki
ta." atikščiaus pakilusi kaip ktil- 
tūi’ojo taip ir visokiose pramo
nes išdirbystėse.

Virš paminėti visi organiza
cijų rengiami vajai yra smar
kūs ir brangintini nevien iš mo- 

bet ir iš tautiško at- 
r verti visuomenės pa- 
Bet savaimi kyla klau

simas. kaip pasis 
rengiami vajai ir 
(.iuos pasekmes jų 
Kadangi tankiai

ramus.
ks tie visi 
kokias jie 
rengėjams!

pasitaiko, 
vajai visiš

kai mažai naudos atneša arba 
jokios. Delko taip pasitaiko? 
Lengvas atsakymas. Dėlto, 
kad iš mūsų tautos dar neiš
nyksta tas blogiausias papro
tys rusų caro su bizūnu iluptas. 
kad kas yra savo neapkęsti ir 
niekinti. Nesakau kad ]>as dau
gumą yra dar užsilikęs ■ toks 
paprotys, nes jau dauguma at
sikratė nuo tokių blogų papro
čių. Bet vis-gi dar yra nema
žai tokių, kuriems dar tebekve
pia rusiškas kvapas ir caro bi
zūnas. nvskaitant bolševikų ir 
kitokių jų pakalikų, kurie jau 
suvisai yra parsidavę rusiškai

i. . 2 ,,i . „ji w1 n . į ■ j j ,rrr t d 
šiek tiek ’da&ijirbdmi g&Įėt? 
lengvai he jokio vetgp mokyti^ 
Tokiu būdu &udėc|wi tik p© 
50e. į metus, galėtų suteikti sa
vo tautai po 500 mokslo vyrų 
į metus be jokio vargo ir savęs 
nusiskriaudimo. Mes čionai 
Amerikoj neturime ir 500 mo
ksleivių ir iš tų tik maža dalelė 
tereikalauja pašelpos, bet ir 
tie negauna dėlto, kad nėra

. kam jos duoti, nors Federacija 
su Tautos Fondu ir teikia ke
liems pašelpą, bet tas tai tik 
kaip lašas vandens Į jūres. Jr 
tokiu būdu tie jauni tautos žie
dai. trokštanti tos šviesos spin
dulio, mokslo, turi kankintis ir 
vargti didžiausiame skurde, ka
dangi kitokio išėjimo nėro. tai 
dauguma iŠ tokių moksleivių 
naktiims turi dirbti, o dieno
mis mokytis, nes.jų sielos troš
kimai traukia to siekio. Bet ar 
ilgai taip naktimis dirbdamas, 
o divnom.is mokindamasis toks 
moksleivis galės gyventi? Be 
abejones kad neilgai! Nes to-

I kie moksleiviai, taip besikan
kindami tonkiausia gauna viso
kias džiovas ir kitokias ligas, 
kurie turi pirm laiko jauname 
amžiuje skirtis su šiuo pasau
liu neatsiekę savo brangaus 
tikslo. Per tai kiek žūsta pirm 

|laiko tokių. Kudirkų. Vaičai- 
įčiu ir Steponaičių, su dideliais 
i talentais ir aukštais pašauki- 
įmais. kurie būtų daug gero pa
lydinę ir pasidarbavę dėl savo 
liautos, bet jiems nebuvo lem- 
įta darbuotis savųjų tarpe, ka
dangi juos pirm laiko, skurdas.

1 badas ir ligos nuvarė Į šaltuo
sius kapus, per tai daugumas

" I iš mūsų netekome brangių ypo- 
‘ Į tų ir draugų. O tauta vadų ir 
įjos budintojų. Ir kas tame

"įkaltas? Gal nekurie pasakys

da ir po daug duoti ir aukuo
ti negali ir reikalauti negalima, 
nes ir arklys kad ir stipriausias; 
gyvulys, ilgai ir perdaug vež
damas suklumpa. Kad didžiu
ma prisidėtų prie tų prakilnių 
darbų, visai su maža auka ga
lėtų didžiausius darbus nuveik
ti ir kiek gero padaryti, bet da
bar toli gražu nuo to.

Bet vis-gi reikia turėti vil
ties ir pasitikėti, kad viršminė- 
ti vajai pasiseks ir atneš gra
žius vaisius. Dėlto, kad dabar 
plačioji visuomenė labiau* pra
deda Įvertinti naudingus dar
bus ir atskirti pelus nuo grūdų, 
nes tą parodė paskutinių metų 
darbuotė ir paskutiniai seimai, 
kad mūsų žmonės pradeda la
biaus rūpintis visuomenės ge
rais darbais ir tautos ateitimi, 
todėl pasitikėkime plačiąja vi
suomene ir neapsivilsime. tik
tai visi prie darbo.

Jonas Zabulionis

JAUNYBĘ i.
Kaip malonu Įmžvelgti į mažą 

vaikutį, kurio mėlynos tamsios 
akelės, it dvi jūros gelmės, žiba 
nekaltai; į mažutį baltai raudoną 
veidelį, kur trykšta nekaltybė ir 
sveikata ; į gelsvus garbinėlius vil- 
niuojančius apie liekną kaklelį, 
minkštus petelius!

Malonu matyt, kaip jųjų būre
lis linksmai krykštauja žalioj mar
goj lankoj tarp linksmučių pava
sario gėlių, kur jie sau. kaip darb
ščiosios bitutės, skraido, bėginė
ja nuo vieno gėlių kelmelio 
kito.

Žiūrėčiau ištisas valandas, 
nas ir linksmai gerūeiaus!..
prisiimnu tuomet savo to liąją jau
nystę, ramias kūdikystės dienas... 
Ir matau akyse Kryžokų vienkie- 
.niv'i. trobas, kur kalnely srovi ir 
ni-didelį, bet ramų, sodelį. Atsi
menu Tą lanką prie beržyno ir lie
knus, baitus berželių stuomenėlius. 
kur augo už klojimo pasidabinę 
žaliais iajicliais. ir, rodos, tebe
girdžiu ivūi ju šlamėjima, tebema- i .... .PAIEŠKOJIMAI
gai liūliuoja ausružei auštant, len- j _____
gvam vėjeliui pučiant... j l’ųiešknii dėdės Kazimiero >r.-<k

ii stiMm*““ JHM»

VAKUOTA LUTUTOr

prie

die-

Prieš išvažiuosiant į Life tavą 
pranešu savo visiems koitume- 
riams kad galite pas mane gauti 
labai gražiai padarytų pveikslų 
dydžio 11x14 colių tik už mą do
lerį ($1.00) su prisiuntimuir Ve
lykoms tikrai galite turėti, dali
nta gauti sekančių bažnyq: Su
valkų. Seinų, Sinalėnų, Punsko, 
Rudaminos, Veisiejų, Leipalingio. 
Simno, Krosnos, šeštokų Kalvari
jos. Maria m po lės, Vilkaviškio, 
Alvito, Kibanti], GradiškiuLiepo- 
jaus ir taip visokių kitų vaizdelių. 
Lietuvos kareivių, kaip rugius 
pjauna ir tam panašių.

Ateinančią vasarą ir vėlvažiuo- 
| ju i Lietuvą, galėsiu jums patar
nauti ir nutraukti paveikfe jūsų 
pažįstamų ir giminių, tėvelių ir 
gimtines vieteles. Laiškais kreip
kitės sekančiu antrašu :

G. NEVULIS,
270 Ferry St., Newark,

Na8wok MttH- Sulpti 
M beiįkem dūftau kaip 

srken sykiu.
Neduok kūdikiui užmigti su člulpiku 

ar boukute burnoje?
Neiaist su Vudiklu kuopei 1U valko. 

Lai jis raikial pehiai lopfcy. . . > : *■,
NedaleUk; kad vaikai .teisti} vu tavo 

maistu: nebandyk juos juokinti ar- 
kreipti jų domę kitur kuomet Jie val
ko.

.Neduok vaikams valgyti tarpe valgių.
Neduok vaikams nuryti maistų nesu, 

knnnėlus. Ijii ima viskų atsargiai ir 
pilnai sukramto.

Neapleisk kudiiko dantų. Tai yra 
svarbu ir ] tai turi būti krelipama do- 
mė.

.Neragink vaikus valgyti. Jei jie nuo
latos atsisako valgyti laiku, tai pusi-, 
tark su gydytoju.

Nevartok pigių talcum miltelių. Jū
sų kūdikio oda yra opi ir privalytum 
vartoti grynus: kūdikių talcum milte1- 
liūs. (

Per keletu sėutkarčių tūkstančiai į 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdikius ; 
su Borden’s Emile Pienu. Tai kad jų 
draucai rekomendavo Eagle Pienų. , ir 
todėl kad jos rado ji pilnai patenkinan
čiu. Bet ant nelaimės daugelis šitų lie
tuvių motinų nel.uvo tinkamai infor
muotos. kodėl jos gavo tokių puikių 
pasekmių. Eagle Pienas yra jmikinu- 
siaš ir gryninusi: 
ir riebaus pieno, 
tižiai jtergryninru cukrumi, taip, kad 

.padaro kūdikiams maistų, gerinusi kų 
galima <luori p<> t<> kaip motinos pie
nus išsenku, arba neturi tokio mais
tingumo.

V a i k ua aufinanfi 
nėra nieke svarbes 'į 
nio r gyvenimo pra- 
tižioje ūž i tinkamą | 
maistą. -

N. J.

Loretto. Pa.

PRANEŠIMAS

iŠ sahlnus. šviežio 
sumaišytas su aty-

Perskaityk ati/iliiai šituos straips
nius I. i< k ritini sttraitę ir pmsidčlc ate.i-

Išmintingos moti- j 
nos šansų, neima, j 
Jos neeksperimen- 3 
tuoją su kitais mai J 
stais. Jos vartoja '1 
tik Borden’s Eagle ,1 
Pienų savo kūdikių | 
penėjimui. |

BUKIT ATSARGŪS PO GRIPO, 
DIDELIO PERSIŠALDYMO 

IR INFLUENZOS.

Jei prisiusite j 

apgarsinimą į The | 
Borden > Company, | 
Borden ’ Building, Į 
New York, tai bus į 
Jums jūsų kalboje ų 
paaiškinta kaip pe- į 
nėti jūsų kūdikį su į 
Eagle Pienu.
Dept. 2

nėdavomv po kiemą tarp didelių . 
gėlynų, važinėdavomės viens kitą j 
paties tėvelio dirbtuose koreliuose, 
šokinėdavome, rykaudavome ly-1

ži no-
e likimą, mg’įitiėt 
ollsilt l;:l>ai dėki:,^:!.

•J IEVA DAMt SEVIl 
I Barauskienė)

A. L. R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos apskričio suvažia
vimas įvyks balandžio 5 d., 1 
vai. po pietų, parapijos svetai-Į 
nėję, 492 E. Seventh St., South | 
Boston’e, Mass.

Malonėkite visi skyriai su
krusti, išrinkti kuodaugiausiai 
ir kuogeriausiu atstovų, i šį su
sirinkimą.. Nes šis susirinki
mas bus vienas iš svarbiųjų su- 
vožiavimų; jame reikės išrišti 
daug svarbių klausimų, kurie 
liečiat mūsų pačių ir Lietuvos 
padėtį: nuo šįo susirinkimo pri
klausys mūsų judėjimas ir visi 
mūsų norai bei pasiryžimai.

Tadgi visos kolonijos daly
vaukite.

Visi atstovai, malonėkite pri
būti laiku.

Pirm. M. Abračinskas.
Rašt. M. Kamandulis, 
Ižd. J. Versiaokas.

Jei jus jaučiatės silpnas, nervuo-. 
' tas ir visai niekam netikęs, jūs I

privalote paklausyti persergėji
mų..

O kiek
ir vėl ramiai sau čiul-imkštai

VERKIA JAU TĖVYNĖdėl

e n e lai-

ne
ai p

:tvo

tilkijno

a n1
iip

ini"

(’l)j )()<)

Kiau- 
ų kaip

Kurie
Trieilis

L>a,p -U. *r uz ia 
kaltinti, kadiang 
tokios aplinkybe: 
mes

įveiksiu p<; dideliu ąžu<> 
’ maine
tvbant

misi
’■ P’

449 Hudson Ave.,'Rochester. N Y

■omą lietuvių apie siHi.lHMi. 
P,j soojioo. 
<!<•] šiokia

uitos vadam.- 
aimanuoti i

jei didžiuma pri-idėtų 
r ; visuomenės darbu.

Veikia jau tėvynė 
Verkia ii sūnų 
Visai dar jaunų.

tiek <hn>- -ere i

nerangu:

Virš piinūto- orgamzm-ijo 
■ kam kitaTH ir rangia vaju>•p;. \ i.-ai 'ii mažu p;isi>ven-

’ imu i’- inažon’i< aukomis galė-

iiėiyje i’i- aartą anks-1
su miela motute gry- Į

< >, kirk džiaugsmo. Į
mio mums būdavo, jei i

št:ji yru gyduolė, kuri veikia
i>ui gerui šluosi.' atsitikimuose. Jei 
-ų dukuiras dar nėra jums jos užra-

I’aieškun savo pažįstama :> kariuo
menės iaikv} Juozo Burinskn, kurs bu
vęs sužeistus Francijoj. Sgrižęs gy
veno Chicagoj. l’aieškau teir?i Stanis
lovo Jagniino. turėjo snliuniĮgjt State 
St.. Cliitugoj. Antano .Tatnj-" turėjo 

UTicagoj burbernę. Noriu. k»lkuogrei- 
Įėiausia atsišauktu.
į GAUTINAS KNIčIIMS

Boiton St.. So. Bos'ęn, Ate

I Konstantino ir Oi 
jmęs JIekkto dvare.

kad j: suteikia jums 
jie Įsakė visiems uis 
jums garantiją arbą 
jei jus’ neužganėdins, 

žiūrėkite garantiją ant pakelio. Reko- 
meniiuojama. gurantuojama ir pabduo- 
lama pas visus aptiekorius.

• p į*.-" porą ddenų ir jus nusistebė- 
kaip greitai jus atgausite savo 

katą ir sriprtimą. Musų skaityto- 
g;::i neabejoti, liet tuojau bandyki- 
ą gviiuole. Nuga-Tone, nes jie suras, 
tai" yra labai geras prirengimas ku- 

atbuilavoja stiprumą, nervus, krau- 
r kūną. Ji teikia atšviežinantį 
— i suteikia gera aiietną. stjniuliuo-

11' * i K S i <111: >. - > t ‘ I 
žmonės būti] ant 

■ ir poĮ^tėptif savo

ir kaip jau nuo daugelio teko- 
o'.riiūli. kurie sako, kam sie
kiu nesavo likstop.jei neturi pa-

ir kokių naudingų ir 
visttonmnės ir tautos 
trukdo ii’ tiaiumkia ti 
minui žmonės! KiM
" ngai '.aiko raišuojama, pinigų.

nio gerai'iais. <i<’l yz<lzio 
'idry'im kad tie gerieji 'Uilėti] 
i inotii' tilt po j !vn<lra 
mokslei\ii] fondą, tai siisidary.
tu suma $2."><).(MXI. kiniuos ]«i- lotą, bet ir tas vargini pasiseks 
daliju' kiekvienom moksleiviui gauti, kadangi labai maža (la
po to< sumos užtekti] ly- leėl atjaučia tą brangų tikslą, 
gini dėl 500 moksleivių, kurie Kurie duoda ir aukoja, tai jau 
dar vasaros laike per atostogas ir perdaug duoda, Be tik dešim-

A« Mikolas KAMANDULIS. prašau 
vi.T, pažįstamų, o ypač- Dangę parapi- I 
jos, Bukaučiiškii] kaimo, Kasandalią, I 
Ratinskų. Ribačiauskų, atsiliepti 6iuo 
antrašu: 20 Faxon St., Jforue.o, Mass., I 

;r.es nideiiižiti Ameriką 16 balandžio S. i 
• m. Lietuvoj lankysiuos šiose vietose: I 
; Dauguose. Alytuj. Pivašiūnuose, Onuš- Į 
!ky. Dusmenyse. Žiežmariuose. Auždva- 
,ry. Alovėj ir kt. (AJ.0) •

stinus

STRAIPSN S 11!

jis ĮM>r

:niH
ar

> k m DEL APRŪPINIMO

iųskite tuojaus.Uh' nuM

tikslo tik be- 
jų negalime 
jų gĄ-venimo 
buvo, už tai 

patys esame kalti, kad per 
šykštumą ir nesupratimą 

relių centų davėme žūti 
i laiko jauniems tautos di

dvyriams. kurie būtų mums 
šimteriojtai atsimokėję ateity- 

)elko taip iki šiol įvykda- 
Delto kad dar nevisi mū-

tekdavo rasti įx> perą trražuoiii] 
baravykų !

Arba ariant tėvučiui laukus, se- 
kiotiaveme su misisiebejinm 
rėdami i ilgus sliekus, iruriims taip 
mėgo\var;’os. Jau tuotm-t tėve
lis mus mokino, kad nieko m-<ra- 
lima užmušti, kankinti, net to ma
žo siiekelio.: (J. kiek pasibjaurė
jimo buvo mūsą jaunose širdyse, 
kuomet i.šalkusios varnos juos ne
gailestingai lesinėjo!

Viskas mus stebino, džiugino.
(J kai viturėlis, aukštai pačiul- 

bėjęs, nuskrisdavo, žemėn, mudu 
bėginėdami: paglostyti jų gražias 
plunksneles — už šauniąją dainelę 
padėkoti ir paprašyti, kad vistto- 

linksmin-

banuvičiuns. sutinus Aleksanlro 
licijos trbanaviq:ų.

čir nežinia kur randa 
Jiiepii. Mano antrašas: i.IT'Ht’A

Numažintos Kainas

.JV- 
vo 
>u tautiečiai iik šiol apkamuo- 
ja mokslo vertę. Reikia net ir 
su pasigailėjimu pasakyti, kad 
dar yra pjkių mūsų tarpe, kurie 

nenori mokslo, bet <lar 
rtii. sako, kad jie nori 
r>n-i-snė> duonos oteityje.

Toki<‘ žmonės y- 
uai įėjimo. Bet

1924 m., ruizpiūčio 2 <1.

tos, mirk'' nori n<>r< po k<d--*1ą i
'M učių sukalti kapitalo 

šiam brangiam tik'lni. Kaip 
Jimiis pasiseks, lai ateiti.' pa
rode-. >11 pasisekimas priklau- j 
-\< nuo vi-uonienės sn>ipi’ati-j 
mo ir jo- paramos. Kaip n irš 
minėjau kad tie .jlNl.CM'lO sudėtų 
lik po ode. 1 metu-, galėti] kas 
ardai mokyti po mokslei- 
e () jei po $1 JK). reiškia, ta
da -mietų ir virš mi
nėto- organizacijos galėti] užsi
laikyti kuopuikiausia. Visiems 
be jokio vargo ir sunkenybių. 
Dabar jos nori ne šimtus -tūks
tančių surinkti. 1*4 nors po ko-

PADĖKAVONĖ
Mike Blnis. 501 Pine Hills 

Minersville. Pa. rašei “Dėkui Tamstai, 
p. žakait.i. už jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė.

1 Turėjau vidurių didi sukietėjimų. sH! 
vio nedirbimų. gaivos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jūsų žolių du pakeliu No. 
305A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manės dingo ir veliju kiekvienam žibo 
gui kreiptis pas žukairi su negerais vl-

j durtais, o tos žolės ir jumis atJr£'.sys 
i Prekė GOc. už pakeli.” Atsiųsk 16c. 
o gausi visokių zo::ų ir knygų katalogų. 
Adresuok taip:

FOTOGRAFAS IR MALIO 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON

Daug kas siuntė pfnitnj 
’iksltis. bet Ji) nnsiiliiti- 
rtijm nori krnl Lietuvoj

Krutinėję pri- 
a-is me- 
cpiėmis

Alfons Urbanavičius.

« MOTINŲ IR JŲ •
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

pso

ūkani gražiųjų.

< daiktu

amą... j 
mira- j

mins, pas s 
bais pasiskųsti, našlaičio dalelės

tui rnšyk tu<>Jan« pilni} 
’ Ir savo 

nuleiiyi 
Pamatę •' 
Pi n iru į 

Nereikalau
siu pinltny ir Lietuvoj nnn just) (rlml-

Ap.lnnkyslu visus, knd ir tolimlnu- | 
Lietuvos kainjiellu*. 1

KUS, fotografas, 70 N. 7-th

ą prie tėvučiu kapo pasimelsti,

mirimi t).

<:iKiniiyuij. šu-

jis 
po 

i'uižu l'f lengvai suvirškinnmii’e fonu<>-
ir (ai iaaiii

Lietlivnj. 
adresą. nes sugrįžęs Amerikon 
Je Ifrj." m. prisiųsiu prabus. 
“snrr>|>elliis” <|un«ltc užsakymi). 
ant rankos nereikaboiju. 
siu - -

I niij.

šlaičio dalužę apverksiu ir vėl pri
simins man ramūs kūdikystės lai
kai. žabas beržynėlis, o gegutė už
kukuos svyruoklės eglės šakose, 

5L J. STAN- Jakatingalėlis pačiulbčs.. .
.....— 1924 m. .

Nir.-iilčk ueri.-uuo vutrlw; vanduo 
gelbsti vidurių liuosnvlniui.

ITIrensnliinui kūdikio nuHį nepūsk 
.uit jo. knd atvėsinti.

Aok-ainlnk daugiau mnisb. nejru yrn 
iTikalIntra vlonntn sykiui. i;*»rlHU.*i<w 
pasekmė* irauiuinios kada muistą* hvIc- 
žiu i prirengtas.

NoMiiiok jokių jnunos prlilėsjkŲ prie 
lionkutės Išskyrus člnlpiki).

Nepalik kūdikio vieno siil»>r»kute.
Neimultlkėk Ir nepalik tarnaitėm* i*- 

vnlytl bonkntes, Indo*, irti, nrbn pri
rengti kūdikiui maisto. PrlitorOk pu
ti litu svarbiu ttntilinMMi

Į LIETUVĄ
Važiuokite i Lietuvą ir sugrįžkite patogia 

.’mred Statės linijos laivų trečia klesa. Nu- 
nažima kaina kelionės tarp’New Yorko ir

k SŽO.3. (S. S. Leviathan laivu į abi pusi— 
e prie sjiecialės ekskursijos, kuriai vado- 
Liutas (Lntlu ir kurios iaivas leviathan 
J dieną. 1’. Liūtas prižiūrės bagažius, pa- 
s muifinyčiose bei kituose kelionės reika
le su vietos agentu arba rašykite

UNITED STATES LINES
45 Broadwav New York City

75 State Street Boston, Mass.;
Mamiging np>eramrs for

UNTED SHIPPING BOARD

NAUJANYBĖ! NAUJANYBE!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINI

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

Atvirutės yra daugelio rūšių: tūlas puošia Nemano, 
Šešupės ir kitų Lietuvos gražių vietų vaizdai. Kitos 
su paveikslais mūsų garsių veikėjų, dar kitos su pa

ikiais mūsų šaunios kariuomenės ir d. k.

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centą '

Velykos jau netoli! Ir vėl mes rašysime savo myli- 
mieuis draugams ir giminėms sveikininrūs ir linkėji
mus. sulaukusiems taip brangios krikšionims šven
tės. Aks valandėlei užmiršime save ir stengsime® 
jmiiaryti kitus linksmesniais ir laimingesniais. Tams-' 
tos širdingi sveikinimai bus daug reikšmingesni ir. 
didesnį Įspūdį padarys, jei bus parašyti ant tokios 
atvirutės, kurios vaizdas gaivins jūsų draugo bei 
draugės patrijotinius jausmus.

Neatįdėliokite, užsakymus 
gautumėte. Su užsakymu siųskite ir pinigus. Gali- 
ma siųsti ir paštaženkliais (stempomis)

“DARBININKAS”

366 Vest Broadway South BoM,



GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE *7

ammML
. OANADA vietinius lietuvius pagelbos prasi- 

nėdanū, vedimui bylos tarpe Mass. 
aistijos jr ]>!e volo jaus “Sanda-

Bvl j-u

tikrenybės prisieina pažiūrėti i ap
kalbamą žmogaus gyvenimą. Bet 
kas per vienas yra tas šunies gy
venimas, kuri taip žemam laipsnyj 
• aūsu žmonės palaiko .'

T. S, < *

pralaimėjo.

Valdyba.

VlarKuzas

Y I

eių Parapija

u
ANT PARDAVIMO

IK17 1

TIKRAt PIDIAt

k $8.-

vietoj City l’ointe.

South 
f M2S r

A. F. KNEIŽYS
308 East Ninth Street 

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1696

vi>ktf X!6.')OU.
■Pur

! I2D1.XT.XKAS — S. Cibulskas,
i 41 So I?*onanl St.. tVatorbury. Ct.

27 Austin St., Rrhlgepoot, Conn. 
VK’E-1'IKM. — A. Mičiunas,

251 l'airview St., New Brirain. C 
RAŠTININKE — M. Blažauskairė.

PARSIDUODA labai gera ir pel
ninga vieta—restoranas. Biznis 
sili-hias ]>(•:• 11 nicTii. Klausk 
Seo. Kettredg, 173 Broačv.av. s.>.

tinkas išvažiuoju to- 
O.706.
NAS—3 šeimynų 14 
: visais improvamen- 
teijjogi vieta <tei ga-

T

runarue

nesu.

MONTEEAL. CANADA

ATHOij. MASS

MONTELLO. MASS

.40
kštos skaros apdarais,

.30

.20

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIRTĄ

Nemuškit sūnelio

Sermėgėlė

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIU 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. M. KamanUuiis, 
-V Fasson St, Montello, Mass.

Vkt-Pirmininkas — J. Jaroša,
L. G-1 b St., So. Bosiqu. Mus*.

Raithiintatlk — J. V. *r*D<ts,
6U Clark St., Cambridge 39, Mass. 

Iždininkas — V. Jakas,
55 Hampsiieri St.. Cambrldge 39, Mass.

ANIOLAS SARGAS, '
• « žc'-nė. Kaina ....
■ S ANIOLAS SARGAS, r

AUKSO ALTORIUS,

nų liukui, kaip staiga Išgirdau 
nušauni -imies paisą : kai ii, kai

.iii kai ii''. kurs kaip gaiėtlamas
dūmė į atikus. Jeigu .nu brolau
lidiivi ntpatiiika šuo, nustok ji
laikęs, atiduok ;aiu. kui's šuni my-
d. trim; Išv.-iios ji i įauKUs nušauk

KUOPOS SUSIRINKIMAS

L. T>. K. S. 1-mosios kuopos 
susirinkimas Įvyks ateinantį 
ketvergę kovo 26 d. parapijos 
salėj. 492 H. 7-th S|„ So. Bos- 
ton. 7:30 va L vak. Visi nariai 
kviečiami sueiti apsvarstyti iš
rinktu komisijų >vorbi?m> dar
bams atlikti. Gal iš susirinku
sių atsiras tuos sumanymus įla

vinti. Sueikite vi-

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS.

CAMBRIDGE, mass.

T. Pundžius

LAWRENCE, MASS.

Misijų isnūdžiai.

redakcijos atsakymai } P. J. Akunevičius 
LIETUVIS GRAB0BIUS

Suteikia geriausi paskutinį patarnavimu, todėl verta pu jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mus. Tel B. B. 0183-W.

Westfield, Mass. Pinavijai 

misijas matėsi einant prie išpa
žinties ir šv. Sakramento.

žiaLpagiedojo p-lė M. Grybai
te, So. Bostono ir vietinis S. 
Paura. Taidikri Naujosios An
glijos žvaigždės.

PRANEŠIMAS
Pranešame gerinamiems kun. 

klebonams ir misijonieriams. 
kad “Darbininke’’ turime viso
kių religišku daiktų, kaip tai: 
maldaknygių, rožančių, meda- 
likėiių. paveikslėlių ir t. t. Duo
dame gerą nuošimti ir neišpar- 
duotus daiktus priimam atgal 
nieko neairokuojant. Reika
laukite tuojaus.

“DARBININKAS”
366 B’ way, So. Boston, Mass.

PIRK VAKA GIJOMS
Turėdamas {anta

ninę plunksną, galė
si be vargo susiraity
ti visus įspūdžius, o’ 
net ir laiikus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir «ug- 
rčiau.

Užsisakyk Kandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

Don Quipcte

Iš Lietuvos
e siun'ini maldaknygių vertės $1,000. Parduoda- 

■>er pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti, 
pprkaintieji maldaknygij nemažiaus $25.00 vertės 
ra r.uošimG. Turime sekančių maldaknygių:

AUKSO ALTORIUS, baltais eeluloidos viršeliais su ka
štai, nepaprastai graži, tik...........$1.75
'ožiais pat apdarais, tik biski ma- 
........................................................... $1.25
r-idos skaros apdarai, laabi graži $1.50 

o-mdos skOrns minkštais gražiais
e"........................................................$1.75

ANIOLĖLIS, labai g”až; vaikams knygelė, minkštais 
skūrir.iais apdarais, tik

VAINIKĖLIS, maža, juoda

ANIOLĖLIS, <jraz.i vokams knygelė, kietais apdarais.

•‘DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

PAGERINO PADĖTĮ.
Chiea go. — Meat Cut- 

jo algų pakMimę. ir vienos sa
vaites apmokamas vakar i jas.

IWK
GYVYBĘ

•: < NUO UGNIES Kamą, 
krautuvę, rakandus, dra-’ 

d bužius, automobilių ir tt.
• p NUO NELAIMIŲ. — Au- 
'■ d tomobilių, savę, narna, ir 
<< t. t.
J ? NUO VAGIŲ. — Visą kil-
7 < nojanią turtą.
< < Apdraudęs būsi ramus nuo 
? ? visokių nelaimių.

Jeigu turi apdraudęs in- 
■1< šiūrinęs'. tai pasibaigus 

k atnaujink j>as manę.
yp Klausk apie apdraudos 
ųp kainas.
< d Pirk ir parduok namus.
I k žemę ir tt. per manę.
•'y įvairiais reikalais kreipki- 

• ‘ t ės šiuo adresu :

L. D. K. S. CONN. APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

:y;i ve.

Tel. S. B. 4000

DAKTARAS
l,LANDŽIBS-SPfMOl!R|

Lietuvys Gydytojas į 
772 EAST BR0ADWAY

So. Boston, Mass.
VALANDOS: į

nuo 9 ryte iki 9 v*L vakare. 1

nulinis
3S9B«»dw»y, 80.Mm

Tel So. Boston 9823 
LIBTVVIS DANTISTAS •

DR. M. V. CASPER
noo 9 1M 12d» <yte ir o*o 1:90 
iki 5 Ir ono erto iki 8 vai. vakare. 
Of isaa uMarytl* eaba*oa vakarais 
ir nedfildleaial*.

T»L Brockton 5112—W.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŲSKAS)

705 Mala St., Monterio, Mara
(Kaaipai Broad Street)

Tek 80. Boston 27t

J. MACDDNELL, M. D. 
Galima nuiMbeti ir IMuviikai 

onao valandob: Rytais iki & vai
Po piety nuo 1—4 
Vakarais nuo6—b 

688 B. Broadw*y, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99t W. Broadway, 8o. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. 1H 7 v. vak.

Bostono Draugysčių Vai 
tiyhy Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

5.3!) E. Seveath St., So. Bosicu. Mns«. 
Te teplione South Boston 1516—J.

Vic^Pirmininkas — J. Petrauskas. 
25'J Goki So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Giineekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

Fin. Rišt įninkąs — M. šelkls.
40 Marine Road, So. Boston, Mara. 

Kasteriąs — A. Naudžitmas,
885 E. Broadway. So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — ,T. Zaikis,'
7 \Vinfield St., So. Boston, Mass.

Dr.-iuglja laiko susirinkimus kas tre
čią nodėldienį kiekvieno mėnesio, 2 fq 
valandą po pietų, parapijos salėj. 492 
E. Seventh Su, So. Boston, Mara.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Ziėkteaė,
2o3 W. 3-rd St., So. Boston. Mass.

Vice-Pirm. — A. Jaunšonfene,
1426 Gotatnbis- Rd„ $6. Boston, Mara.

rot. Rašt. — O. SiaurlenS,
44.3 E. 7-th St, So. Boston, Mara.

'iii. RaSt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mass. 

ž<l. — O. Staniuiintė,
105 G-th S t., So. Boston, Mass.

Varkdarė — O. Mi^gtrdlene.
104 6-th St.. So. Boston, Mass.

IrapgijoB reikalais kreipki t Ss vtMtdoe j 
protokolą raStininkę. Draugija laike 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

tv. KAZIMIERO R. K. DKJO1 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

PlnntnlokM — J. JaroSa,
562 E. 6-th St., So. Boston, Mara 

Vlce-pfrm. — J. Grubinskaa,
157 M Street, So. Boston. Mara.

Prot Raštininkas — A. Janufoni*.
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mna» 

F ininsų Raštininkas — Z -Ktikii.
8 Hatch Street. So. Boston, Mara 

Bbifninkas — L. SvagMya.
111 Bowen ?t. So. Boato*. Mara 

Tvarkdarys —i P. Lančka.
395 B. rtfth SU So. Boston, Mara 

Drancijo* reikalais kreipkite vtaa- 
d«a | protokolų raštininką.

Dranicija saro sosfrnklnma laiko 3-n 
oedėldlenl kiekvieno mPnealo 1-nn vai. 
po pietp parapijos ra)«ja 403 Bmraatb

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMTNTNTAS — v. ZalJeckaa,
514 E. Broefaray, So. Boston, Mara.

I< E PIRM. — PorHas Rnk*.
1*5 C Street. So. Boston. Mara.

PROT. RAšT. — Anttnra M*cejuna«
450 E. Revrnth St, So. Mera
IX. RAAT. — Jnozap*« VtokrrlRJha.

E. Broa<lway. So, Bo*t«*. M** 
ASIERIVS — Andr. ZalleotM.
f.11 E. Fifth St., So. Boston, Mara. 

TARšALKA—Ka*lmter*a MlkaOtonin.
906 E. Broedvvay, So. Boston, Mi«ra 
D. U K. Keirtnėio Drenoj* ra 

n nrfnralnlus susirinkimu* pirma 
*d*Mbra| kHtriet* n»*nrato, po n«m._ 
P4 vraUUMtan SU BoMof, Mtara.

rtem mmj* narį* t**




