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Pereitą panedėlį Bosto-' 
nan atvyko gerb. kun. Miro- ’ 
nas, Lietuvos vyriausybės 
delegatas Lietuvos Valsty
bės Tarybos narys ir Prek. 
ir Pramonės Banko įgalioti
nis. Gerb. svečias nebuvė
lis, lydimas Worcesterio 
lietuvių klebono gerb. kun. 
Jakaičio teikėsi atsilankyti 
‘ ‘ Darbininkan ’ ’ ir papasa
koti apie Lietuvos išlaukinį 
ir vidujinį stovį. Bendrai 
imant pasirodo, jog Lietu
vos padėtis geresnė, negu 
mes buvome įsivaizdinę.

Gerb. delegatas iš Lietu
vos išvažiavo pereito mėne
sio pabaigoje. Paryžiuje 
susitikęs su jau Amerikos 
lietuviams gerai žinomu 
gerb. kun. Laukaičiu. Pa
klaustas ar iš Europos išva
žiuojant pramatė Vokieti
joj gręsiantį maištą ir kaip 
dabar tas galės atsiliepti į 
Lietuvą, gerb. kun. Miro
nas sakė, jog Vokietijoj tuo
met buvo visiškai ramu, 
maištas nepasisekęs dėl ne
turėjimo pritarimo namie ir 
užsieniuose ir jis ypatingo 
blogo, bent kaip dabar išro
do, nepadarys Lietuvai.

Klausėme, ar yra kokių 
nors žinių apie tai, kad Ru
sija ir Vokietija bando pa
duoti viena kitai ranką. At
sakė, kad vargu. Kelias tam, 
rodosi, užkirstas. Rusijai 
rūpi prekių apsimainymas. 
Dėl to derybos daroma su 
Anglija. Rusija ir Anglija 
kita kitą geriausia papildo 
— Rusija turi gausybes ža
lios medžiagos, o Anglija 
apdirbtos. Gi Rusijai pir
miausia rūpi tos medžiagos 
apsimainymas ir dabar tarp 
tų dviejų šalių eina derybos. 
Be to Anglija turėdama in- 
takos Lietuvoje ir abelnai 
Pabaltike užkerta kelią Vo
kietijai į Rusiją.

Santikių klausime su len
kais gerb. delegatas pasakė 
tą, kad alijantai yra už
draudę lysti Lietuvon. Tą 
aiškiai pasakė Lloyd George 
Patekui, lenkų užsienio rei
kalų ministeriui, atsilankiu
siam pas jį. Kartu liepė 
lenkams taikytis su Rusija 
ir su Lietuva. Po to Pil
sudskis teiravosi Lietuvos 
vyriausybės ar sutiktų už
vesti derybas. Gavo atsaky
mą, kad Lietuvos vyriausy
bė visuomet gatava tartis. 
Bet vietoj derybų pradėjo 
provokuoti lietuvius. Susi
artino su latviais ir stengė
si įtraukti į atvirą kovų lie
tuvius su savimi arba supju
dyti su latviais. Lenkai iš 
dalies okupuotos Lietuvos 
buvo tolokai pasitraukę, pa
likdami savo žandarus. Lie
tuvos vyriausybei tad kilo 
klausimas ar paimti apleis
tas vietas ar ne, nes spėta, 
kad tai z čia kokia provokaci
ja rengiama. Lietuvos vy
riausybė susilaikė ir paaiš
kėjo, kad ištikrųjų buvo 
ruošta provokacija. Kada 
tąs nepavyko, tai suplena- 
vo maištų Lietuvos armijoj. 
Tame jiems talkininkavo ir 
bolševikai. Vilniuje lenkai

lėkti “gelbėti” Lietuvos 
valdžią. Tokiu būdu būtų 
turėję priekabės įsikišti į 
Lietuvos reikalus ir ją oku
puoti, neatsižiūrint į Angli
jos uždraudimą nelįsti Lie
tuvon. Bet maištas kariuo
menėje greit buvo likviduo
tas ir lenkų pienas nepavy
ko.

Dabarvkštis kabinetas lai- 
kosi pusėtinai ir išsilaiky
siąs iki Steigiamasis Seimas 
susirinks. Dalykai pagerė
jo kariuomenėje, kuomet 
gen. Silvestras Žukauskas 
apsiėmė būti vyriausiuoju 
armijos vadu. Prieš tai ka
riuomenėje buvo bei vyks
tanti netvarka — karinin
kai buvo bepradedą girtuok
liauti, nebežiūrėti savo pa
reigų ir disciplina kariuo
menėje mažėjo. Gen. Žu
kauskas paprašytas užimti 
vyriausiojo vado vietą pra
džioj atsisakinėjo, guodėsi 
esąs apšmeižtas ir jam bū
sią sunku, kaipo tokiam, in- 
takos turėti. Bet pagalios 
sutiko. Kaip tik gen. Žu
kauskas paėmė armijos rei
kalus į savo rankas, tai ar
mija greit pradėjo keistis 
geroj on pusėn.

Laisvės varžymo prikai
šiojimai, pasak gerb. dele
gatą, yra veik be pamato.. 
Kaikur vietiniai valdinin
kai pasauvaliaują, bet įsta
tymai nevaržo susirinkimų 
ir agitacijos rinkimams į 
Steigiamąjį Seimą artinan
tis. Kai dėl raudonųjų pri
kaišiojimų, tai supranta
mas jų pasielgimas — ne jų 
žmonės valdžioje, ne jie val
džios pyragą raiko ir tarp 
savęs dalinasi, todėl kelia 
riksmą.

Lietuvos raudonieji — so- 
cijalistai liaudininkai demo
kratai, socijaldemokratai ir 
santariečiai padarė bloką ir 
išvien varo priešrinkiminę 
agitaciją. Žymios intakos į 
liaudį neturi. Pavyzdžiui, 
buvusis premjeras Sleževi
čius kalbėjo Mažeikiuose. 
Išrodė, turėjo pritarimą, 
žmonės plojo. Bet po pra
kalbos atsirado prieš publi
ką žmogelis ir sako, girdi 
norėtų žinoti, kas tas kalbė
tojas yra ir iš kur. Atsako
ma, jog tai buvusis ministe
ris pirm., iš Kauno. — Mi
nisteris pirmininkas ?! Ir 
kalba, kaip grynas bolševi
kas! Čia pat yra žydelių, 
kurie pasilipę ant silkių sta
tinės drožia lygiai taip, kaip 
tasai buvusis ministerių pir
mininkas.

Minia karščiausia plojo 
tam žmogeliui.

Pasak gerb. delegatą, rau
donieji Lietuvoje galėtų 
laimėti Steigiamąjį Seimą 
tik per didžiausią apsileidi
mą krikščioniškųjų partijų 
ir tik per baisiausią raudo
nųjų agitaciją. Bet kri
kščioniškosios partijos ypač 
krikščionys demokratai, 
kaip gerb. kun. Mironas sa
ko, veikia uoliai ir Ameri
kos lietuviai katalikai turė
tų dabar pastarose dienose

(Kai-kas iš darbininkų gyvenimo)

r

I. VARGAS, SKURDAS... ■
Čionai aš noriu paduoti 

Amerikos lietuviams darbi
ninkams ir visuomenei kele
tą žinelių-bruožių iš darbi
ninkų vargų, linksmybės ir 
organizacinio gyvenimo Lie
tuvoje. Manau atskirais 
bruožais padaryti darbinin
kų gyvenimo vaizdą.

Karas ir skaitlingos oku
pacijos, kaip antai: vokie
čių, bolševikų, bermontinin- 
kų-kolčakininkų ir lenkų 
devyniomis vargų-nelaimių 
bangomis persirito kelis 
kartus per visą Lietuvą. 
Dar ir šiandien Lietuva te- 
bekenčia. Latviai iš vienos 
o lenkai iš kitos pusės laiko 
didelius mūsų valstybės plo
tus savo rankose (Tik pasi
žiūrėkime į Lietuvos žemė
lapį. Mūsų garbingosios 
praeities did. kun. Keistu
čio žmonos-vaidelutės Birū- 
tos gimtinė—Palanga ir vi
sa apylinkė ligi upei Bartu
vai neša latvių stačiokiškai- 
žiaurų jungą. • Lietuvos da
lis prie Dauguvos apie Ak- 
nistą ir Ilukštą-Drują-Kal- 
kūnus latvių—lenkų na
guose. Visą rytų ir pietų 
Lietuvą, kaip antai: Šven
čionys, Vievis, Darsūniš- 
kės, • Seinai, Vištytis šia li
nija einant ir į pietus visa 
Lietuva kenčia didžiausį 
lenkų persekiojimą.). Jeigu 
okupantų žiaurumai palietė 
visus Lietuvos, kaip karmų, 
taip ir miestų gyventojus, 
tai tas tuo labiau atsiliepė į 
paprastą, skurdų darbinin
ko gyvenimą ir dar daugiau 
sunkybių jam pridarė, dar 
labiau padaugino vargų-ne
laimių naštą. Ir nereikia 
stebėties, kad daugelis bėga 
iš lenkų, latvių okupacijos 
į neužimtą Lietuvos dalį. 
Bet ir čionai, daug vargų 
mačius, nepergera gyventi, 
itin darbininkui. Darbmin- 
kai vargsta, skursta. Kad 
negaudyti žinių, aš imsiu 
tikrus gyvenimo faktus ir 
parodysiu darbininkų var- 
gą-skurdą. Kaip visi žino 
labiausiai suvargę buvo 
prieš karą dvarų kumečiai. 
Jiems tekdavo dirbti ištisas 
dienas; uždarbis buvo men
kas, trobelės gyvenimui ne
pakenčiamos. Dabar kume
čio gyvenimas dar pablogė
jo. Jo gyvenamųjų namų— 
kumetynų nieks netaiso, už
darbis gi ir-gi nepadidėjo, 
dvarininkų visoikžis būdais 
persekiojami, ką pamatysi
me žemiau. > Dabar gi štai 
kas. Darbininkai žiemos 
metu šaltį turėjo kęsti, ačiū 
mūsų valdininkams, turin
tiems savo valdyme mOfe 
šalies miškus. D i “ '
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raštis (žiūr. “Darbininkas” 
6 No.), kad tie, kurių sū
nus ir -tėvai (darbininkai) 
kraują lieja už “Tėvynę tu
rėtų sau žiemos metu kuo 
pasišildyti grįčią.; kad jiems 
būtų malkos 
Bet ir j 
darbininkas gauna ne kažin 
kokią ordinariją. Pav. Še
duvos apylinkės dvaruose 
gauna kumečio šeimyna me
tams: rugių—72 pūdu, mie
žių—43 p., mišinio—12 pū
dų, kviečių—6 pūd., žirnių 
— 6 pūd; druskos—3 pūd., 
960 keturkampių sieksnių 
žemės daržovei ir linams. 
Algos kas mėnuo 30 auks. 
Algos kas mėnuo 30 auks. 
išsilaikyti 2 karvi, 1 telyčią, 
avių ir kiaulių. Ši ordina
rų a išsikovota susibūrus į 
Krikščionių-darbininkų są
jungą. Dabar jau ponai ne
labai nori sutikti ją duoti. 
Kitur ardinarijos daug 
menkesnės; imkime Kražių 
apylinkę. Čionai kumetis 
(su šeimyna) gaima algos į 
metus 50 auks., rugių 13 pū
rų (pūras — 3 pūd. maž
daug), miežių 6 pūd uc; avi
žų 4, gauna pasisodinti ke
lis bulvių pūrus, karvę iš
silaikyti ir daugiau nieko. 
Vilkijos gi apylinkėje tiek 
gauna: 36 pūd. rugių, 18 
pūd. miežių, 12 pūd. avižų, 
6 pūd. žirnių, 3 pūd. kvie
čių ir 120 markių algos. Ru
giai gi duodama labai blogi. 
Paežeriuose gi duona šmuk- 
leriuojama. Darbininkams 
sunku įpirkti; dvarininkai 
savo darbininkus paliuosuo- 
ja iš darbo; nors yra taną 
tikras įstatymas, kad nega
lima ligi bal. mėn. š. m. vi
sai paliuosuoti — ponai to 
įstatymo nežiūri, o valdžiai 
tas, matyt, ir-gi nerūpi.

alkos prieinamos, 
gyvybei palaikyti

dien keletas butelių. Vy- 
žuonių apylinkėje dvarinin
kai nesirūpina nei patys sa
vo ūkiu, nei darbininkams 
neduoda žemės į nuomą — 
tikra beduonė. Kurklių valš. 
(Ukmergės apskr.) priskai- 
toma apie 30 degtinės nami
nių bravorų. Čia rugiai la
bai pabrangę; darbininkui 
sunku ir beįpirkti. Gražiuo
se (Pasvalio ap.) dvarą nuo- 
muoja latvys Reinotas, ku
ris žemę perleido sodiečiams 
ir paliuosavo iš darbo 7 ku
mečių šeimynas. Kur tiems 
vargšams dėtis... Badas į 
akis žiūri. Skuodo apylin
kėje dabartiniu metu labai 
sunku darbininkams. Jokių 
darbų nėra. Pragyvenimas 
labai brangus: pernai rugių 
3 pūd. mokėjo po 300-400 
auks. bulvių 60-70 auks., bet 
ir pirkti sunku gauti. Už
dirbti gi galima į dieną 4-6 
auks. Galima suprasti, kaip 
čia darbininkai turi išgy
venti.

II. BEDUONĖ...
Nors valdžia šį-tą daro 

kovai su spekuliacija arba 
svarbiausiai maisto produk
tų išvežimu be leidimų į už
sienį arba už demarkacijos 
linijos (lenkus) ir kainų 
kėlimui, nors valdžia išlei
do įstatymus baudžiančius 
spekuliacijų ir slaptų degti
nės varymą, vis-gi nežiū
rint to viso spekuliacija ir 
degtindarystė labai prasi
platinę. Daug duonos išve
žama iš Lietuvos, nemaža 
ištaroma į degtinę. Dėl šių 
priežasčių duonos kainos 
kįla ir beduonė auga. Tų la
bai skaudžiai atjaučia dar
bininkai. Bet kur-gi neat
jausi. Uždarbis mažas iy to 
sunku gauti, o duonos kai
nos labai aukštos. Imkime 
pavyzdžiui Akmenės (Maž. 
apsk.) apylinkę. Čia labai 
išsiplatinęs degtinės vary
mas. Jokių blaivybės drau
gijų nėra. Vietinė valdžia

Netvarka didinasi
NAMINIS KARAS 

VOKIETIJOJ.
Kappo-Luettwitzo maiš

tas Vokietijoj pilnai už
gniaužtas, bet valdžia turi 
dabar atviron kovon stoti su 
spartakiniais, kurie įvai
riuose miestuose “pristeigė 
savo valdžių. Reino provin
cijos spartakinių rankose.

Berline streikai atšaukti.
Noskej apsaugos ministeris 
rezignavo.

KIEK ŽUVO.
Per pastarąjį maištą, kurs 

prasidėjo vas. 13 d. užmuš
tų Vokietijoj buvo arti 8.- >■ 
000. Berline užmuštų buvo 
apie 850.

PAKĖLĖ ALGAS.

i n. ■ Y —

GALANDA GINKLUS.

Sioux Falls, So. Dakota — 
Pradinių mokyklų mokyto
jų algos žymiai pakelta. 
Mažiausia alga pradinėse 
būdavo $900, dabar bus $1.- 
200, high schoolėse būdavo 
$1.200, dabar $1.500.

Massachusetts valstijos le- 
gislatūroje buvo svarstoma 
ar panaikinti mirties baus
mę. Nubalsuota 171 prieš 
20 palikti mirties bausmę už 
žmogžudystę.

Kopenhaga, kovo 23. — 
Iš Kauno pranešama, kad 
Estonijos ir Latvijos santi- 
kiai dėl rubežių paaršėjo 
tiek, kad abi pusi stropiai 
koncentruoja prie savo ru
bežių jėgas ir rengiasi atvi
ron karėn. Negali susitai
kinti nei tarpininkaujant 
anglams. t

DALYKAI PAINIO
JASI.

III. DVARININKAI 
VIEŠPATAUJA.

Kaip visiems gerai žino
ma Lietuvoje beveik visi 
dvarininkai yra svetimtau
čiai. Dauguma jų lenkai. 
Kaipo svetimtaučiams, tuo 
labiau lenkams suvisai ne
rūpi mūsų darbininkų gero
vė. • Lenkai visokiais priei
namais būdais smaugia ir 
slegia darbininkus. Pasižiū
rėkime į gyvenimą. Taujė
nų apylinkėje (Ukmergės 
aps.) dauguma dvarų kun. 
Radzivilos rankose. Šis po
nas patvaldys viešpats: jis 
nustato patsai darbinin
kams algas tokias, iš ku
rios darbininkas su šeimyna 
jokiu būdu negali išmisti. 
Savo turtus gi gabena len
kams. Vyžuonio apylinkė
je žmones plėšia, prie bado 
varo visokie plėšikai: lenkai 
ir kiti, vis mat ponų įsiga
lėjimas. Surviliškio valse. 
(Kėdainių apsk.)valdo dva
rą Kalnoberžę koks tai po
nas nevo Stolupino įgalioti
nis žiaurus. Suvisai jam ne
rūpi darbininkų reikalai... 
Veprių apylinkės (Ukmer
gės ap.) dvaruose lenkai po
nai tiesiog įveda baudžiavą: 
kelia kelis kartus žemės 
nuomą ir reikalauja ponai 
nupjauti 2 dešimtines javų 
ir duoti padvadas du ve
žimu kelionei į Vilnių. žiž- 
mariuose (Trakų ap.) tas 
pats ponas Plateris bran
giai miškus pardavinėja į 
niekų neatsižvelgdamas. 
Darbininkams net malkų 
sunku nusipirkti. Pakuony 
iš Jokiniškio dvaro pašalin
ta 7 kumečiai. Simaniliskių 
gi dvare dvaro užveizda dar
bininkus laiko iš šunes vie
tos. ..

(Bus daugiau)

Georgijos valstijos Darbo 
Federacija laikys savo su
važiavimą bal. 21.

Sioux City, Iowa.—Elek
tros dirbtuvės . darbininkai 
buvo sustreikavę. Karai ne
vaikščiojo per 21 valandų. 
Pagalios kompanija pakėlė 
10 nuoš.

Tautų santikiai Palesti
noj, Sirijoj, Armėnijoj. A- 
rabijoj, Mažojoj Azijoj vis 
blogėja. Krikščionys ir ma
hometonai kreivai žiūri į žy
dų imigraciją. Arabijoj ir 
Mesopotamijoj kįla neramu
mai. Sirija, kur francūzai 
viešpatauja, yra tikras šir
šių lizdas. a*

Taft, Gal.—Pradinių mo
kyklų mokytojai susiorgani
zavo ir prisidėjo prie Ame
rikos Darbo Federacijos.

Anglijos spaustuvių dar
bininkų Federacija reika
lauja įvesti visose spaustu
vėse 44 vai. savaitę.

ValdžiaWashington. 
susirūpinus, kad armijos ir 
laivyno oficieriai meta savo 
vietas ir eina į civilį gyveni
mą. Vienas senatorius ap- 
rokavo, kad viena savaite 
rezignavo 200 laivyno ofi- 
cierių. Tas vietas meta dėl 
algų menkumo.

Cincinnati. — Karpente- 
rių lokalai referendumo bal
savimu pareikalavo po $1.25 
valandoj.

Pacific Mail Steamship 
kompanija pereitais metais 
padvigubino pelnų. Užper
nai šėrininkams išmokėjo po 
$2.95 ant šėro. Pernai po 
$5.92.

Panamos kanalan įgriuvo 
žemių ir truks pora dienų 
iki bus išvalytas. Jokie lai
vai negali dabar perplaukti.

Ispanijoj nuo utarninko 
12 vai. dienų prasidėjo gele
žinkelių darbininkų streikas 
ant visų linijų.

Kietųjų anglių atstovai, 
i vedantys derybas su kompa
nijų atstovais New Yorke a- 

įpie atnaujinimą kontrakto, 
' susikirto. Darbininkai sto
vi už tai, kad jei kontraktas 

Į nebus išdirbtas iki bal. 1, tai 
I sulig nauju kontraktu ture-

Italijos premietas Nitti. 
parlamente pasakė, jog tai
ka ir normalus gyvenimas 
Europoje galįs įvykti tik at- 
kiutus Vokietijai ir Rusijai. 
Todėl sakė Nitti, reikia pa
sigailėti pergalėtoji^ ir prie-. 
lankiau žvelgti Rusijon.

Washingtono valstijos le- 
gislatūra perleido bilių, su
teikiantį moterims balsavi
mo teisę. Dabar bereikią 
vienos valstijos, kad tas bi- 
lius taptų Suv. Valstijų 
konstitucijos punktu. 35 
valstijos tam biliui pritarė, 
reikia 36 valstijų pritari
mo.

PRAŠOME PASISKUBINTI

gijų nėra. Vietinė valdžia Cincinnati. — Maliorių i tų būti mokama nuo bal. 1. j 
nieko nedaro. Mat pati mėg-1 unija padarė su darbdaviais Kompanijos nesutinka. Dar- j 
sta “lietuviSkųjų” degti-1 naujų kontraktų. Gaudavo bininkų atstovai sako, kad 
nę: pačiame valsčiaus vai- po 75c. valandoj. Dabar' įvvks streikas, jei kompani-

a !!!
<88

■ •T ' jos tame nesusitars.i

i Prieš bal. 1 d. už L. D. S. 
namą reika užmokėti visus 
pinigus. Gi bonų užsirašė 
ikšiol neužtektinai. Reikia 
išparduoti namo bonų už 
$25.000. Teužsirašė tik arti 
pusės. Beliko kelios dienos. 
Užsirašiusieji siųskite pini
gus kuogreičiausia. Nei sa
vaitės laiko neliko. Nepa
darykime didžiausią “April 
Fool”. Nenorėkite perdaug 

' raginimų. Reikalą supran
tate, saugumą matote ir ko 
laukiate.

Atsiminkite—prieš kitos 
! savaites ketvergą viskas tu- 
I rėš būt pabaigta.

Šį pranešimą perskaitęs, 
I jei dar nesi užsirašęs, sėsk 
1 rašytilaišką ir tuoj siųsk 
• kiek išgali “Darbininko”
varai
way,

✓ ■■
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“Acceptance for mailling at special ra
te of postage provided for In Section 
1103, Act of Oct. 8. 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

'KATALIKŲ FEDERACI
JOS REIKALAI.

■ Tarybos suvažiavimas Pitts- 
burghe, Pa. be kitko at
liko vieną iš svarbių svar
biausių darbų, būtent, pa
darė taip vadinamą persijo- 
jimą mūsų visuomenės vir
šūnėse. Sukaitaliojo veikė
jus, vienus visiškai paliuo- 
savo nuo visuomenėje uži
mamų vietų, kitiems pasky
rė jiems atatinkamesnes vie
tas, o iš to kaip tik bus nau
da mūsų katalikišką j ai vi
suomenei. Susimažįs žy
miai išlaidos, o darbas bus 
atliktas taip, kaip reikiant 
dėlto, kad viską kontro: 
liuos Federacijos valdyba, o 
pačią Federacijos valdybą 
kontroliuos demokratiškiau
siu būdu rinkti Federacijos 
Tarybos nariai įvairių kolo
nijų ir įvairių centralių or
ganizacijų atstovai.

Tokios kontrolės senai 
mums reikėjo ir mes ačiū 
Dievui bent kartą jau prie 
jos priėjome.

F. V.

IEŠKOKIME LAIMĖS.

Ne.

“Kiekvienam žmogui į- 
gimta yra ieškoti laimės”, 
sako lietuvių priežodis. Bet 
prie to drąsiai galima pridė
ti, kad kiekvienas žmogus 
gali rasti laimę, jei tik jos 
ieškos, bet ieškos ten, kur 
ją galima rasti.

Nuo sent} senovės pasau
lyje yra įsigyvenusios nuo
monės, kad laimę galima 
rasti arba kad laimė plaukia 
iš šių trijų šaltinių:

Turto, Garbes-galyces ir 
kūno malonumu.

Visi per vargus, per aša
rų ir kraujo klanus vienas 
kitą skriausdami, žudydami 
prie tos laimės šaltinio grū- 
džiasi, bet ar atsiekia lai
mę?

Ar-gi turtininkas laimin
gas? — Ne.

Juo daugiau turi, juo dau
giau nori...

Ar pasaulio valdovai, ga
liūnai yra laimingi? — Ne.

Juo daugiau žemių užka
riauja. juo daugiau nori.

Nevien valdovai, bet ir vi
sos čielos tautos tą pat daro. 
Didesnėsės tautos skriau
džia mažesnesias ir ’ 
žmonių liaują upėmis kaip vilniun 
kad parodė ir ši dabartinėj Atsišaukiame į geros širdies 
pasauline kare. į lietuvius, kam brangus Vil-

Ne, ne turtuose ir ne ga-1 nius ir Aušros Vartai, nesigai- 
lybėje žmogaus ir žmonijos lėkit aukų.

TV __ A ___ —.2-laimė.
Tretvsis šaltinis kur žmo- 

nės mano rasti laimę, tai | 
kūno malonumai. Prade
dant geru apsivilkimu, ska
niais valgymais ir gėrimais 
ir baigiant ilet... baisiausio
mis paleistuvystėmis...

Ar čia žmogus randa lai
mę ? — Ne. Senovės didžiau
sias gudruolis ir didžiau
sias turtininkas karalius 
Salemonas, kurs iš visų tų 
trijų ' iltinių sėmė laimės

tiek Įdek tik norėjo, pats 
parašė šiuos žodžius: “Vis
kas yra tuštybė ant tušty
bių”.

Reiškia laimės niekur ne
rado.

Nerado dėlto, kad jos te
nai nėra.

Laimė yra atsiekiama tik
tai pildant Viešpaties Die
vo įsakymus ir vaikščiojant 
tais takais, kuriuos nurodo 
mūsų šv. katalikiškas Vieš
paties Kristaus paliktas ti
kėjimas. Laimingiausias y- 
ra žmogus, kurs po gerai at
liktos šv. išpažinties susivie
nija su savo Viešpačiu. Jei
gu apie tai abejoji, paban- 

savęs. 
sakau

dyk ištirti pats ant 
O pamatysi, kad aš 
tikriausią teisybę.

F. V.

ANT TO NE APSISTO
JO.

Lietuviai sociįalistai nuo
latos per savo prakalbas, 
per savo leidžiamus laikra
ščius, spaudą meluodavo 
kiek tik valiodavo, ypač a- 
pie katalikus paliečiančius 
dalvkus.•z

Mes taip manėme, kad 
melagystė — tai socijalistų 
įgimta yda ir nelabai ant to 
domą tekreipdavome. Saky
davome: kas loja tegul lo
ja, o mes dirbkime naudin
gą darbą.

Priežodis sako: Kas me
luoja, tas ir vagia”. Ir pa
sirodė, ' kad tas priežodis y- 
ra teisingas.

Jeigu jau socijalistų va
dai — “Keleivio” redakto
riai ir leidėjai , keletas de
šimčių tūkstančių dolerių 
savininkai, kaip patys pri
sipažino, vogė elektriką, tai 
ką jau besakyti apie jų pa
sekėjus, taip sakant pliknu- 
garių raudonpančiakių ko
mandą. Jiems, vištelę nusi- 
kniaukti jau ir pats ponas 
Marksas II už nuodėmę ne
gali paskaifvti, o į Dievo į- 
sakymus jie neatsižvelgia, 
juk jie visi progresyviai be- 
dievukai. -Kur jie toliaus 
progresuos ?

F. V.

Neprašvk atleidimo prieš 
apkaltinimą.

>

Svarstyk žingine, veik 
čia.

• v ns-

Juo didesnė audra, 
greičiau baigias.

juo ji

Šykštuolio sūnus paprastai 
yra eikvotojas.

Išdavikai yra nekenčiami 
net tų, kuriems jie tarnau
ja.

f

Tegiria tave kiti, ne tu pats 
save.

- ■ . ......... -■T’

GRAND RAPIDS, MICH.
Vietos lietuviai išgirdę atsi

šaukimą gerb. Vilniaus kan. 
kun. Kuktos, nukentėjusių 
nuo karo šelpti dr-jos pirmi
ninko, suorganizavo ir Grand 
Rapids, Mich. dr-jos skyrių. 
Jau pasiuntė aukų vardu vys
kupo Karevičiaus Lietuvos 

_ i Misijai 7,000 auksinų. Nariai 
lieia i užsidėjo mėnesines mokestis ir 
- ■ Į priima aukas dėl persiuntimo

Pirm. — Kun. A. Dėsnis, 
Rašt. — A. Mondeika, 
Kasos globėjai —

T. Mikniams,
L. Abromaitis, 
A Tarška.

I NEW YORK CITY, N. Y, *
L. Vyčių susirinkimas bus 29 

kovo (panedėlyj) bažnytinėj salėj 
8 vai. vakaye. Visi nariak atsilan
kykite, daug bus nauju praneši
mų ir kas link balių 11 balandžio 
surengimo.

1 -KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

Šv. Vincento parapija laikė 
ekstra susirinkamą parap. sa
lėj 11 d. kovo. Susirinkimo 
tikslas atsisveikinti su gerb. 
vargonininku St. Daunoru. 
Gerb.’ varg. nors neilgai tarp 
mūsų gyveno, bet nuveikė la
bai daug, puikiai išlavino 
chorą. Vadovaujant St. Dau
norui choras pasirodė net ir ki
tose kolonijose, atsižymėjo 
perstadami du veikalu: “Nas- 
tutę” ir “Daina be Galo”. Ji
sai daug pašventė laiko ir dar
bo lavinime jaunimo, ir jo dė
ka turim keletą gabių akto
rių, kurie puikiai vaidina sce
niškus veikalus. Jisai savo 
darbštumu ir draugiškumu už
sitarnavo visų pagarbą ir cho
ras labai apgailestauja, kad 
netenka savo mokytojo, ku
riam nerūpėjo pelnas, tiktai 
jaunimas ir jo lavinimas.

Vargingas gyvenimas varg. 
mūs parapijoj, ir didelę klai
dą daro parap. paleisdami St. 
Daunorą. Atsisveikindamas 
šv. Vincento uarap. choras su'boną įeinant su laukiamuoju 
savo gerb. vedėju St. A. Dau-»svečiu-kalbėtoju atsistojimu 
noru inteikė jam choras dova- Į juos pagerbė. Jie užėmė tam 
nėlę, kurią perdavė p-lė Anta- tikras vietas. R. Kr. skyriaus 
nina Santariutė, pasakydama Į pirmsėdis ant estrados prade- 
trumpą prakalbą., Po to kai- da vakaro vedimą. Kilsta es- 
bėjo St. Daunoras ir dėkojo už Į trados uždangalas. Choras pet- 
dovaną. Jis sakė: kur aš tik sijuosęs Lietuvos vėliavomis 
būsiu, ta dovanėlė man pri-, ir plasnojant vėliavomis dviem 
mins tas dienas, kurias man j mergaitėm — Lietuvą ir Ame- 
21------- 1-:-L — _•—piką reprezentuojančioms už

traukė Lietuvos imną. Kalba 
•gerb. prof. kun. Bučys. Salė
je tyla, net musės lėkimas bū
tų girdėti. Jo kalba augšta, 
rimta, prakilni ir įkvepianti. 
Dvasia lieka praeityje, bet, 
štai, esti dabartyje: matai Lie
tuvos reikalus, liūdesius, slė
gėjų prispaudimą ir pažangą 
prie kultūros, liuosybės. Ir 
nestebėtina, nes tai kalba vie
nas iš tautos didvyrių, moks- 
lavvrių! Pasekmės: bonų tą 
vakarą išparduota už. $1.400. 
L. R. Kr. skyrius pelnė apie 
$49. Tai smagu, kad mūsų 
tauta turi dvasios galiūnus ir 
rėmėjus pinigiškai. Progra
mas buvo paįvairintas su eilė
mis.

teko perleist su jumis.
Ilgai minės jaunimas St. A. 

Daunoro darbus ir eis jo pra
mintu taku prie prakilnaus 
tikslo. Mes linkim St. A. Dau
norui geriausio pasisekimo.

T. T.

AMSTERDAM, N. Y.

ne-Šios kolonijos lietuviai 
nuilstančiai darbuojasi tėvy
nės ir bažnyčios naudai. Ro
dos tai darbas prakilnus, ku
ris turėtų rast pas kiekvieną 
lietuvį pritarimą, bet ištikrų- 
jų yar visai, kitaip. Mūsų tau
tos ir tikėjimo priešininkai 
kaip tik įmanydami kenkia 
tam šventam darbui. Bet ge
ros valios žmonės nepaiso to 
visko, jie drąsiai žengia prie 
tikslo.

Tie visi tėvynainiai, susis
pietę prie Tautos Fondo 65 sk. 
Negalima praleist nepaminė
jus darbininko Pr. Šlaveikio, 
kuris moka mėnesines- mokes
tis J T. Fondą po $2.00. Lais
vės Savaitei prasidėjus, jis 
paklojo ant tėvynės aukuro 
$125.00. L. D. S. namo boną 
žadėjo pirkt už $25.00, bet nu
pirko vieton 1 bono, 4 už $100. 
Ir daugiau randasi geros šir
dies žmonių, kurių vardų čia 
neminėsiu.

Šios kolonijos lietuviai nie
kuomet nepasilieka užpakaly
je kitų. Jie greitai išgirsta tė
vynės balsą šaukiantį pagelbos 
ir atsiliepia klodami gausias 
aukas tėvynės reikalams.

Statys naujus vargonus.
Šv. Kazimiero buvusiam pa

rapijos susirinkime nutarta 
statyti naujus vargonus. Iš
rinko valdybą ir nutarė, kad 
kiekvienas parapijonas duotų 
po $10.00. Išrinkti kolekto
riai,, kurie lankysis po stubas 
ir rinks pinigus. Tam tikslui 
jau yra surinkta $4.100. Ko
vo 14 d. buvusiam parap. su
sirinkime nutarta pirkt vargo
nus už $8.000. Kad greičiau 
surinkus reikalingą sumą pini
gų nutarta surengti fėrus. 
Žmonių ūpas geras, jie sako, 
jei dar neužteks, tai visi dėsim 
po$10.00, bet neatsitrauksim 
.nuo savo užmanymo. Tikimės, 
kad už 4 mėnesių turėsim nau
jus vargonus.

J. M.

Nors šios kolonijos lietuviai 
gyvena išsisklaidę, nes prie 
bažnyčios turtingesniems tik 
prieinama vieta, vienok jie es
ti tikrai tautiečiais ir inteli
gentais. Tai smagus, susipra
tęs ir dirbantis visais žvilgs- 

*-jK—*-•- Nebuvo to tau-

DARBININKAS

tos reikalo, kuriame jie dabar 
nėra prisidėję. Liudininkais 
esti praeities laikraščių re
kordai. Bet nežiūrint į praei
tį, jie iškilmingai ir tautai 
naudingai apvaikščiojo dar 
“Tautos Šventę”, 7-tą kovo, 
nes šioje dienoje pirmą kartą 
šios kolonijos istorijoj mus ap
lankė su prakalba gerb. prof. 
kun. Bučys ir prasidėjo drau
gijų organizuotas veikimas, 
Lietuvos Laisvės paskolos bo
nų pirkimas. Pagerbimui su- 
rengėjų ir veikėjų paduodu vi
suomenės žiniai.

Gerbiamojo prof. prakalba 
buvo skelbta prasidėsiant 4 v. 
po pietų. Žmonės skaitlingais 
būriais rinkosi į salę jau nuo 
3 vai., nors paabejojo apie ta
me laike prakalbų prasidėji
mą, nes klebonas toje dieno
je turėjo būti ir buvo Racine 
kolonijoje, kadangi jisai yra 
klebonas abiejų parapijų. Ne
žiūrint vienok kliūčių, laukia
mas svetys pasirodė salėje ant 
skirtos valandos. Žmonių 
skaitlingas būrys, išvydę kle-

Vilija.

KEWANEE, ILL. 

Walwort M. F. G. Co. kovo 
15 d. darbininkai išėjo ant 
streiko. Sustreikavo elektri
kai, mašinistai ir papratsi 
darbininkai skaitliuje 3,000. 
Federacijos unija susiorgani
zavo 1918 kovo mėnesyj. Dar
bininkai reikalauja, kad būtų 
pripažinta unija ir pakeltos al
gos. Kompanija nuo to griež-' 
tai atsisakė. Darbininkams 
išėjus ant streiko, miesto dak
tarai, biznieriai stojo prieš 
darbininkus ir nutarė, kad be 
pinigų nieko nei vienam ne
duot nei už centą.

Nevažiuokit niekas į Ke- 
wanee, III. Nežinia kaip il
gai streikas tęsis, tad apsisau- 
gokit ir neduok save suvedžio
ti kokiems kompanijos pasam
dytiems agentams.

Narys A. F. of L.
Peter W< ‘Peter Wetch^

SHENANDOAH, PA.

Vietinė Lietuvos Laisvės pa
skolos bonų stoties valdyba, 7 
d. kovo buvo surengusi adv. 
Mastauskui prakalbas, su tiks
lu, kad pirmiau negu lanky
sis gerb. Lietuvos Misija, She- 
nandoah’rio lietuviai jąu galė
tų pasitikti ne su tuščiomis 
rankomis, bet su tūkstantinė
mis skaitlinėmis išpirktų L. L. 
P. Bonų. Kaip sumanė, taip ir 
padarė ir pasikvietė kalbėto
ją pradėti darbą ir pardavė už 
$2,000 suviršum L. L. P. Bonų. 
Kalbėtojas savo užduotį atliko 
kopuikiansiai, nes abejojan
tiems, kad gali prapulti jų pa
skolinti pinigai, parodė kad 
taip negali atsitikti, nes ne- 
vien tik Lietuvos valdžia turės 
atsaky ti, bet Lietuva visu sa
vo turtu, kaip tai: žemėmis, 
vandenimis, giriomis ir tt 
Tai gi dabar visi kas tik gali
me, pirkime kodaugiausiai 
L. L. Paskolos bonų. ypatin-

gai draugystės yra gera pro
ga patarnauti Lietuvai-tėvy- 
neį ir sau pasipelnyti.

Prie progos noriu pasaky
ti, kadir L. L. Paskolos Bonų 
stočių yra parinkta net 12-ka, 
su centraline stotim J. S. Moc- 
kaičio raštinė, 100 E. Centre 
St. Stoys kur galima užsira
šyti L. L. Paskolos Bonų: 1-ma 
A. P. Tabaras, 2-ra T. P. Kry- 
žanauskas, 3-čiaJ. Barauskas, 
kampas Centre ir Bover gat
vių, 4-ta S. A. Ramonaitis, 
5-ta P. Taulynas, 6-ta A. Mat- 
lauską kampas Coal ir West 
gatvių, 7-ta J. Anceravičia, 
8-ta S. Soroka kampas Centre 
ri Ferguson gatvių, 9-ta A. 
Adomaitis, 10-ta A. Narjaus- 
kas, 11-ta P. Megenį, 12ta J. 
Abračin-ską.

V. V. Vaišnora.

ALBANY, N. Y.

Didelės emigrantų prakalbos.

Prakalbos buvo surengtos 
paminėjimui Ab. Lincolno gi
mimo dienos vasario. 12, 1809. 
Pirmiausia grojo Amerikos 
imną, ir kitą, kurią prita
riant pianu sugiedojo italų 
vargonininkai.

Pirmiausia kalbėjo ameriko
nas, kuris plačiai nurodė Lin
colno gyvenimą ir darbus.

Antras buvo perstatytas len
kų kalbėtojas, kuris giedojo 
savo paprastą giesmę, pasisa
vindamas tikrus Lietuvos sū
nus prie Lenkijos ir gyrėsi jų 
nuopelnais.

Po to italų vargonininkas 
pritariant pianu puikiai sudai
navo, kuris savo išlavintu bal
su žavėjo susirinkusius.

Perstatė lietuvį kalbėtoją, 
kuris plačiai nupiešė lietuvių 
tautos praeitį, kaipo vienos iš 
seniausių tautų, nurodinėjo 
jos kentėjimus ir vargus ir ko
vą už neprigulmybę. Jo kalba 
buvo rimta ir užimanti.

Po to kalbėjo italų kalbėto
jas, kuris taip-pat plačiai nu
rodė savo tautos praeitį. Po 
jo kalbos 2 mergaitės puikiai 
sugrojo duetą piano ir smui
ko.

Užbaigoje kalbėjo ameriko
nas, kuris plačiai aiškino A- 
merikos istoriją ir Abr. Lin
colno darbus^ kaip jis mylėjo 
mokslą ir nors būdamas netur
tingas užsitarnavo taip augštą 
vietą, kad tapo išrinktas S. V. 
prezidentu. \

Brangūs broliai ir sesutės 
lietuviai, mūs tėvynė Lietuva 
dar randasi pavojuj,’ jos sū
nūs lieja kraują ir guldo gal
vas už laisvę tėvynės, pagel- 
bėkim mes jiems. Pirkim ko- 
daugiausia Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų, o tuomi suteik
sim pagelbą Lietuvos valdžiai 
ir jos narsiai kariuomenei.

M. K. M.

|

,, WORCESTER, MASS.

Nepasirodžius laikraščiuose 
lig šiam laikui atsibuvusio 2 
d. kovo 1920 m. Y. M. C. A. 
name koncerto, kurį surengė 
socialistų “Aido” choras, su 
pagelba “Aušrelės” choro ir 
nekuriu pavienių ypatų. Nors 
ir vėliaus, manau nebus pro 
šalį išreikšti savo įspūdžius 
gautus per minėtą vakarą ir 
nepurias pastabas. Pasklidus 
apgarsinimams prieš gavėnę, 
jog atsibus didis koncertas, 
kuris nušvies svetimtaučiams 
lietuvių tautos dailę, muziką 
ir grynai lietuviškas dainas. 
Kaipo ant tokio, manau bus 
svarbu nuėjus pasiklausyti.

Kaipo ant koncerto atėjus 
-pasirodė salė juokinga, nes 
mūsų artistams paskirta gim
nastikos salė: virvės kabo apie 
žmonių galvas, atrodo lig ko
kios kartuvės. Publikos pil
nutėlė salė, net ir stačių dau
gumas. Matyties daug buvo ir 
svetimtaučių pasiinteresuoti 
lietuvių dailė. (

Koncertas buvo garsintas 
pradžia 7:30 bet^prasidėjo vos 
9 Vai.

Pirmiausiai pasirodė “Auš
relės” vyrų būrys, kuris už
traukė: “Vdkar dienelę” ir 
“Razbaininkų” dainą. Daina
vimas gana silpnas. Kaipo 
svetimtaučiams pasirodant 
prisirengimas didesnis reika-

L D. S. REIKALAI.

PROTOKOLAS

/

ninku” busimojo x vakaro 14 
kovo, L. D. S. darbininkai bū- 
simąjam vakarai, Tikietus 
pardavinės M. Zizas, prie sce- 
nerijos Al. Krenčius, kiti visi 
darbininkai bus salės savinin
ko.

Buvo daug kalbėta apie bo
nų parduodamųjų dėl L. D. S. 
namonnt $25,000. P.. Varaku- 
lis 25 kp. narys pasižadėjo 
pirkti vieną Šerą. Nutarta 
laikyti nepaprastas susirinki-, 
mas bonų reikale 6X d. kovo 

25 kp. V. Jodelis, M. V. Zizas,I 1920 m. Dievo Apveizd. parap. 
Ad. Stulgįnskas, P. Varaku- 
lis, Ad. Stulginskas, P. Vara- 
kulis, J. Jotūžis. 49 kp. M. 
Mažeika, Al. Krenčius.

Raportas iš komisijos, ren
giamojo pikniko, birželio 20. 
d. 1920 m. Bergmans darže 
River Side, III., serijos yra jau 
padarytos, nutarta kožnai 
kuopai paimti po 10 serijų dėl 
pardavinėjimo, su tolimesnėm 
kuopom Chicagos apskričio 
pavesta susižinoti raštininkui 
M. Zizui.

Raportas iš komisijos ren
giamojo vakaro 14 d. kovo 
1920 m. Paaiškįno M. Mažei
ka, kad didieji plašatai yra iš
dalyti kuopose, mažieji taip
gi gatavi,^ tik reikia išdalyti 
kuopoms.

Nutarė įdėt į programą, ap
garsinimą laikraščio “Darbi--

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Chicagos Apskričio buvo 
susirinkimas vasario 29 d. 
1920 m. Dievo Apvaizdos par. 
salėj.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Al. Krenčius su malda.

Perskaitytas protokolas iš 
praąįto susirinkimo tapo pri
imtas.

Komitetai buvo susirinkime, 

sigirdėjo, tik bejausmis riks
mas.

Toliaus M. Šukiutė dainavo 
solo, “Kur bakūžė samanota”. 
Atliko silpnai, vietomis iš to
no išvažiavo, o kas blogiau
siai, tai tas nelaimingas žo
džių ištarimas. Vietoje Kur 
bakūžė samanota — ištaria: 
“Kar bakožė samanota”. Ir 
taip toliaus nuvargintas mau- 
mojimas.

“Jau slavai sukilo” P.
I

! Skrickis, solo sudainavo stebe-
tinai blogai. Pirmame punk
te pabaigoje, “Petys gi į petį” 
— tikrai nuo širdies paspaudė 
balsą, ištempdamas čielą toną 
aukščiaus, ir taip toliaus bai
sioje disharmonijoje traukė 
ištisai dainą, o pianistė kas
kart smarkiaus muša pianą, 
kad dainininkas išgirstų ir su
grįžt^ į tikrąjį toną, bet pa
stangos niekais nuėjo, “profe
sorius” galutinai iškilęs auk
štame tone staugė, kol visai 
užduso.

Ak! nelaimingi tie mūsų 
garsieji dainininkai, galėtų 
būti ir laimingi, jeigu perdaug 
nemanytų apie save, jog jie 
jau lygūs “Caruso” arba ki
tos, lygios Gaili Curci.

Toliaus socialistų mažųjų 
vaikų ir mergaičių būrelis, mo
kinamas M. Meškienės (Jab- 
lonskaitės) shdainavO porą 
dainelių. Balsai netinka, mer
gaičių persilpni balsai, taip, 
kad soprano girdisi, vaikai 
persmarkiai. Harmonija silp
na. ,

Duetą sudainavo: “Geismai 
ir svajonės”, P. Skrickis ir P. 
Steponkus. Gerai atliko.

Solo “Nemargi sakalėliai” 
J. Avietėnaitė, dainavo gerai. 
Tik tas nelemtas prastas įpro
tis labai šaipyties, į šalis krai- 
pyties, daro labai blogą įspū
dį į tėmijančius, kai kada rei
kia ir užsimerkti.

Ant galo socialistų “Aido” 
choras, sudainavo: “Kur gi
ria žaliuoja”, ir porą kitų, 
kurių nesupratau žodžių. į 
chorą žiūrint stebėtinai atro
do; socialistų bobelės susispie- 
tusios su savo diedais, kad 
traukia sutartinę, kad net sie
nos braška. Palei vyrą ir ke
purė. Jokio malonumo nesi
girdi, tik aštrus balsų, šiurkš
tus vėlimosi, lig su pinklu kie
to medžio pjovimas. Vyrų di
dis baubimai lyg levų išalku
sių gauja, o moterų, k&L kada 
išgirsti, kvykimą užsmaugtų 
balsų.

Labai gaila, kad taip blogai 
pasirodė. Worcesteriečiai sve
timtaučiams ir tuomi pažemi
no lietuvių vardą, ir dailę. 
Ką-gi galima pasakyti ant to
kių rengėjų ir jų rėmėjų! Tik 
pavadinti dvasios ir proto li
goniais.

salėj.
Komitetai dėl gaminimo 

projektų busimajam seimui L. 
D. S. M. Zizas.

Nutarė rengtis ant Darbi-- 
ninku savaitės su maršrutais, 
kuopose tapo įgaliotas M. Zi
zas dėl gavimo kalbėtojų.

Darbininkų Federacijos at
sišaukimas iš Lietuvos į Ame
rikos L. D. S. po ilgų apkalbė
jimų tapo palikta ant busimo
jo' nepaprasto susirinkimo.

Al. Krenčius, Pirmininkas.
M. Zizas, Prot. Rašt. -

A. Veličkas, L.D.S. narys.

BRIDGEPORT, CONN.

L. D. S. 39 kp. labai smar
kiai veikia ne tik savo organi
zacijos labui, bet neužmiršta 
ir savo tėvynės. Kovo 14 dar
bštus kp. narys A. Valiečka 
prisiminė kas link mūsų tėvy
nės, tuoj duosnūs kp. nariai 
sumetė $8.80. Tas pats narys 
varė smarkią agitaciją kas-, 
link L. D. S. namo bonų pirki
mo, veik kiekvienas narys pa
sižadėjo pirkti po L. D. S. na
mo boną. Dar vienas jo įne
šimas, tai varyti smarkią agi
taciją kas link padidinimo 39 
kuopos, jis pats prižadėjo ant 
kito susirinkimo 4 naujus na
rius atsivesti. Kuopos pirm, 
atsiliepė į narius, kad ant a- 
teinančio susirinkimo kiekvie
nas narys padvigubintų skait
lių. Bet abejoju ar kas gali 
pasistatyt, nes tai energingas 
vyras, tarnavęs Dėdės Šamo 
kariuomenėj sargentu, daly
vavo mūšiuose su vokiečiais.

A. Valiečka išrinktas pra
kalbų vedėju, kuomet atlankys 
mus L. Misija.

Linksma mums L. D. S. 39 
kp. nariams turint savo tarpe 
tokį darbštų jaunikaitį. Jis 
daug daug ką gero nuveiks 
ateityje L. D. S. 39 kp. ir vi
sos organizacijos naudai.

Karklas.

NEW YORK CITY, JT. Y.
L.D.S. 9 kp. susirinkimas bus 

28 d. kovo 1 vaL po pietų bažny
tinėj salėj. Prašome visų narių 
atsilankyti, nes daug dalykų tu- 
rime apkalbėti.

Raštininkas.

CHESTER, PA
i Kovo 28 d. laikys susirinkimą 
L. D. S. 19 kp. 2:30 po pietų, sy
kių bus laikomas susirinkimas ir 
T. F. 17 skyriaus. Prašome visus 

narius susirinkti ir dar katrie esa
te neužsimokėję ir neatsėmę Ka
lendorių atsilankę užsimokėsit ir 
pasiimsit Kalendorių. Susirinki
mas bus po No. 622 Morton Avė., 
Cheąter, Pa.
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Atsiranda žmonių, kurie kaltina mus 
už mūsų aukštas kainas pinigų persiunti
me Lietuvon. Kas link šio dalyko norime 
Tamstų atydą atkreipti į keletą faktų.

Tamstos gerai atsimenat, kad kol mes 
pradėjome siųsti pinigus, visur reikėjo mo
kėti $6.00 už 100 markių. Mums pradėjus 
pardavinėti 100 markių už $5.00 tada ir ki
ti buvo priversti numažinti savo kainas. To- 
liaus mes kainas numušėme iki $4.00 už 100 
markių. Pagąliaus kada mes paskelbėme 
kad mes 100 markių pasiunčiame už $2.00, 
tai ir visi kiti numušė savo kainas. Bet, 
jei Tamstos atsimenate, tai MES VISA
DOS BUVOME PIRMUTINIAI NUŽE
MINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS. 
Ir jeigu ne mes, tai visi kiti beabejo rasi 
dar ir šiandien imtų po 6 dolerius už 100 
markių.

Mūsų tikslas yra kad tamstoms patar
nauti kopigiausiai, nusiųsti Lietuvon pini
gus kuogreičiausiai ir teisingiausiai. Da
bar šimtai, net tūkstančiai lietuvių, kurie 
siuntė per mus pinigus gali liudyti, kacFmes 
geriausiai už visus patarnavome. Kad paro
dyti Tamstoms, kad tas yra faktas, mes 
čion įdedam vieną laišką iš šimtų kuriuos 
mes gauname:

Z 
/

Muskegan, Mich. 
March 18, 1920.

Gerbiamieji:—
Aš šiandiena aplaikiau laišką iš Lie

tuvos ir dideliai nudžiugau kad jie aplai- 
kė pinigus per jus-siųstus dar pirma negu 
nuo manęs laišką.

Tai-gi tariu- tamistom nuoširdžiai ačiū 
už jūsų gerą pasidarbavimą.

Jie sako, kad tarpe daugelio lietuvių 
labai didelį įspūdį padarė, būk daugelis 
gauną laiškus iš Amerikos ir esą rašyta 
kad pinigų siuntę, bet niekas negauną. 
Tai-gi man labai linksma, kad aš gal tik 
vienas atradau tikrus žmones su teisingu 
patarnavimu. Toliau aš ir vėl noriu siųs
ti pinigų į Lietuvą ir daugelis kitų draugų. 
Taigi gerbiamieji malonėsite pranešti ko
kis dabar pinigų kursas pas jus. Dabar aš 
turėsiu gerą darodymą visiems draugams, 
kad niekas negauna pinigų, kurie per ki
tas vietas siuntė, o mano gavo.

Su tikra pagarba,
Anthony Malishonsky, 

281 Farrest Avenue, 
Muskegan', Michigan.

Mes pripažįstame kad pirmutinės mū
sų kainos buvo augštos, bet sulyginant su 
kitų buvo žemos. Tas buvo neišvengtinas 
dalykas kada tikrų susinešimų su Lietuva 
neturėjome. Ir čionai mainant dolerius į 
markes negalėjome spėti kaip ant rytojaus 
jie gali stovėti ir bijojome didelių nuostolių, 
kadangi kiti visi žymiai brangiau už mus 
markes pardavinėjo. Dabar dalykai kitaip 
stovi. Susinėsimas palengvėjo ir mes gali- 

’ me spręsti už kiek mes ką parduodame. To
dėl, pasitikėdami Tamstų ir tolimesne pa
rama mes drystame Tamstoms atvirai da
lykus perstatyti ir dar kartą žymiai NUŽE
MINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS.

Prie tos progos mes turime Tamstoms 

\

paaiškinti, kad atidarant pinigų siuntimo 
skyrių turėjome į valdžios banko komisijo- 
nierio rankas sudėti kaucijos $25.000.00. 
Ant tų pinigų neturime nuošimčių, tai jau 
vienas mūsij iškaštis; už kiekvieną čekį, ku
rį mes parduodame, turime Prekybos ir 
Pramonės Bankui Kaune išmokėti 40 cen
tų. Tai antras iškaštis, trečias, kurį mes 
turime padengti, yra apmokėjimas darbi
ninkams algų, mokėjimas rendų, už popie- 
rą. stampes, šviesą, šilumą ir tt. Prie to 
kiekvienas turi suprasti, kad niekas be už
darbio nedirba, kad reikia padaryti ir pri
gulintį Apeiną. Mes žinome, kad Tamstos 
matysįte tų iškaščių teisingumą.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
DOLERIAIS SEKANČIOMIS 

IŠLYGOMIS:

Doleriais siunčiant tai reiškia, kad mes 
Tamstoms prisiusime Tamstoms čekį išra
šytą ant tiek ir diek dolerių. Pinigus gavę 
Lietuvoje jie tą čekį išmainys pagal dienos 
kursą. Jie tenai gaus tiek markių už do
lerius kiek bus tą dieną ant biržos paskelb
ta. Tokį čekį norėdami pasiųsti, tai aiš
kiai parašykite laiške ar ant aplikacijos, 
“išmokėkite doleriais” kitaip jei to nebus 
parašyta, mes pasiųsime pinigus auksinais. 
Už tokį doleriais rašytą čekį reikės mokėti 
40 centų ir dar prie to pridėti po 10 centų 
nuo kiekvieno dolerio.

Pavyzdžiui: Nori pasiųsti Lietuvon 
$50.00, tai mums turi prisiųsti $55.40. Tai 
yra $50.00 kuriuos mes pasiųsime Lietuvon 
pridedant 40 centų kuriuos mes Lietuvos 
bankui turime išmokėti ir7$5.00 už mūsų 
darbą ir riziką imant po 10 centų nuo kiek
vieno dolerio.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
AUKSINAIS SEKANČIOMIS • 

IŠLYGOMIS:

Auksinais siunčiant reiškia, kad mes 
išrašome Tamstoms čekį auksinais ir Lietu
voje bus išmokėta tiek auksinų kiek ant če
kio bus parodyta. Norint auksinais pasiųs
ti pinigus, tai prisiųskite mums tiek pinigų 
kiek norite Lietuvon pasiųsti, o mes atėmę 
40 centų, kuriuos mums reikės Lietuvos 
bankui išmokėti likusius pinigus išrašysime 
čekį auksinais PAGAL TOS DIENOS 
KURSĄ, KURIOJE MES PRIIMSIME 
PINIGUS pridėdami prie bankinio kurso 
už mūsų darbą ir riziką po 15 centų nuo 
100 auksinų.

Šiandiena markių arba auksinų kur
sas yra $1.25 už 100 markių ar auksinų. 
Pridedant mūsų mokestį Tamstoms markės 
kainuos $1.40 už 100. Kadangi kursas kas 
diena mainosi, tai mes iš anksto negalime 
pranešti kiek tokią ar kitokią dieną bus kur
sas. Kiekvienas, kuris yra pinigus per 
bankas siuntęs tą dalyką gerai supranta. 
Mes užtikrinam Tamstoms, kad mes VI
SADOS išrašysime Tamstoms čekius pagal 
tokio kurso, kuris tą dieną bus mums pra

neštas iš NATIONAL SHAWMUT BAN- 
KOS, per kurią mes perkame Lietuvos pi
nigus.

Pavyzdžiui: Tamsta nori Lietuvon pa
siųsti $50.00. Mums tuos pinigus prisiun- 
ti ir-mes juos gauname tą dieną, kada 
markių kursas banko j e yra $1.35 už 100 
markių ar auksinų. Mes tada Tamstai če
kį išrašytume ant 3,307 auksinų. Tai yra 
mes atimtume 40 centų, kuriuos reikia 
^Lietuvos bankui išmokėti ir tada išrokuoja- 
me kiek markių Tamstai priklauso imant 
po $1.50 už 100 markių. Tas $1.50 pasida
ro pridedant-mums mokestį po 15 centų nuo 
kiekvieno 100 markių.

Pažiūrėjus į mūsų virš paduotas kai
nas gal pasirodys kad siunčiant didesnes 
sumas pinigų perbrangiai reikės užmokėti 
už mūsij patarnavimą. Bet nepamirškite to 
fakto, kad ant didesnės sumos pinigų mes 
imame didesnę riziką. Mes už Tamstų per 
mus siųstus pinigus pilnai atsakome. Jei 
tas čekis prapultij ar kam kitam būtų išmo
kėtas, tai mes gvarantuojam, kad Tamstos 
pinigai neprapuls. Tą atsakomybę mes i- 
mame ant savęs. Todėl ir ant didesniij su
mų esame priversti tokį pat atlyginimą imti 
kaip ir ant mažesnių sumų pinigų.

Paskelbiame šį numažintą kursą pasi
tikėdami Tamstų paramos. Jeigu tos pa
ramos negausime, vėl būsime priversti kai
nas pakelti. Jeigu mes turėsime Tamstų 
pasitikėjimą ir Tamstų paramą, tai mes 
visados galėsime Tamstoms daug pigiau pa
tarnauti. Tamstos žinote, kad pigiai pa
tarnaut ir dar pelnyt galima tik turint daug 
kostumerių. Mūsų Bendrovės ir šėrininkų 
ir kostumerių skaičius kasdien žymiai auga 
dėlto mes ir išdrįsome rizikuoti numušti sa
vo pelną ant tiek žemai kaip nieks kitas iki 
šiol nėra daręs ir vargu begu norėtų ir galė
tų daryt.

i

VIENYBĖJE YRA GALYBĖ.

Dirbkime išvieno ir mums visiems išeis 
ant naudos. Bus ir Tamstoms ir Bendro
vei pelno. Tamistos už savo pinigus gausi- 

- te pilnai tiek kiek tą dieną bus ant pinigų 
biržos jų kaina, o mes ir po mažai pelny
dami ant daug siuntinių vis-gi darysime sa
vo Bendrovės šėrininkams pelno tiek, kad 
galėsime mokėt tinkamus dividendus Už jų 
įdėtus pinigus ir apmokėt ofiso užlaikymą 
ir kitas su tuo bizniu surištas išlaidas.

Parodykite šį paskelbimą visiems savo 
pažįstamiems, draugams. Paskleiskite ži
nią apie tai kuoplačiausia. Šį puslapį iš
kirpkite ir salėse ar kitose viešose įstaigose 
ant sienų pakabinkite, kad visi galėtų skai
tyti ir naudotis.

Pavasaris jau aušta. Lietuvos žmo
nėms reikia visokių daiktų dasipirkti. Tai 
dabar svarbiausias laikas siųsti pinigus į 
Lietuvą. Visi eikite talkon saviškiams Lie
tuvoje dabar, tuojaus.

Pinigus siųskite per “Money Order”, 
čekiais arba registruotuose laiškuose sekan
čiu adresu. Tokiu pat adresu rašykite rei- - 
kalaudami aplikacijų dėl pinigų pasiunti- • 
mo arba platesnių informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
BANKERS

r
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

z
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VIETINĖS ŽINIOS.

DIDŽIAUSIOS

kėjimo rašyti ir skaityti. Vie
nas buvo ištrūkęs. Bet buvo 
pagautas ir sugrąžintas. Jis. 
bus deportuotas. Kas bus pa
daryta su kitais, nežinia.

PRAKALBOS.
Rengia L. Vyčių 17 kp. kovo 

28 d., 1920 pobažnytinėj salėj, ant 
5-tos gatvės, So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbėtojai bus vieni iš gar
siausių N. A., kurie yra gerai su
sipažinę su L. Vyčių organizacija. 
Kalbės gerb. KUN. F. VIRMAUS- 
KIS iš Lawrence, Mass., vietos 
klebonas gerb. KUN. K. URBA
NAVIČIUS, J. ROMANAS, Liet. 
Prekybos B-vės Vedėjas, A. F. 
KNEIŽIS, “Darbininko” Admi
nistratorius.

Tarpuose bus gražių pamargi- 
nimų. Taipgi bus priimami nauji 
nariai už mažą įstojimą. Todėl 
kviečiame visus Lietuvius ir Lietu
vaites atsilankyti ant šių svarbių 
prakalbų, nes tai bus vienos iš 
svarbiausių, o ypač musų jauni
mui.

Širdingai kviečia Rengėjai.

' BRANGUS SVEČIAS.
Panedėlyj viešėjo pas 

gerb. kun. Urbonavičių sve
čias iš Lietuvos kun. Mironas. 
Tuo laiku buvo 40 valandų at
laidai ir gerb. svečias laikė iš
kilmingus mišparus. Kun. Mi
ronas Amerike bus apie porą 
mėnesių. Lankysis po koloni
jas su prakalbomis.

ATLAIDAI PASIBAIGĖ.
Utarninke iškilmingai pasi

baigė šv, Petro bažnyčioje 40 
valandų atlaidai Nedėlios va
kare gražiai pamokslininkavo 
gerb. kun. J. Švagždis iš Mon
tello, panedėlyje gerb. kun. 
Čaplikas iš Worcester, utar
ninke gerb. kun. Vasiliauskas 
iš Westfield. Paskutiniuosius 
mišparus laikė gerb. kun. J. J. 
Ambotas iš Hartford, Ct. Vi
sais vakarais bažnyčia buvo 
grūste prigrūsta žmonių.

UŽSIRAŠYK 
LIETU VOS LAIKRAŠČIU
“KARIŠKIU ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

• « »

“LAISVĖ” Krikčionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune 
tis—metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite: 
Lithuanian Sales 

Corporation,
414 Broadway, 

Boston 27, Mass.

•v
dienraš-

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas,
105 Silver Street, 

So. Boston, Mass.

Vice-Pirm.—
Mikolas Žarkauskas, 

128 Bowen Street, t 
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius,

147 W. Sixfh St,
So. Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas— . 
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St.,
Dorchester, Mass. 

Kasierius— ■ t .
Andriejus Zalieckas,

140 W. Sirth Street, 
So. Boston, Mass. 

Ma.rRa.lka.—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St.,
Charlestown, Mass. 

D. L. K.-Keistučio Draugija 
Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

Maršalka — Step. Navickas. 
v Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį kl '"vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. *. ton, 
Mass.

VOKIŠKŲ MARKIU
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) į 
Lietuvą, gali jų pirkti pas 
Lietuvių Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Ant pardavimo rakandai. Grei
tu laiku turi būti parduoti, nes 
savininkai išvažiuoja į kitą mies
tą. Rakandai mažai vartoti. Krei
pkitės šuo adresu: 
Jonas Grigas, (ant 4-tų lubų)

266 4-th St.,
So. Boston, Mass.

Reikalinga prityrusi mergina 
lietuvaitė arba , lenkė prie abelno 
namų darbo. Algos $14.00 į sa
vaitę. Nereikia plauti arba pro- 
syti. Atsišaukite pas

Mrs. A. Oppenheim, ... 
243 Crescent St.,

Brockton, Mass.

PERSKAITYTUS “Dar
bininko” numerius siųskite 
Lietuvon saviškiams.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linky s 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kaą 
užsirašys pas.mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Myrtle St.
Grand Rapids, Mich.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J., B^rea, Ohio.

Telephoue S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., S. B. 

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., S. B.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
277 Silver St., S. B.

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St., S. B. 

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B.

Jei jusi} namo stogas pra
kiuręs, tai šaukitės lietuvio 
Stogų Taisytojo, kuris turi 
savo amate atsakantį pati- 
rimą. Darbą atlieka koge- 
riausiai. Jei tik jums reikia 
stogas pataisyti ar naujas 
uždėti, tai šaukitės prie

Vargonininkas paieško vietos 
tuojaus. Atsakančiai žino sa^o . 
profesiją, turi gerą balsą, gali*.' 
vesti chorą, beną arba orkestrą.

Meldžiu kreiptis šiuo adresu:
J. Nomenkoįvskis,

Box 113, 
Westfield. Mass.

PETER PLEVOKAS,

116 W. 4-th St, S. Boston, Mass.

Paieškau Motiejaus Kaškono. 
2 metai atgal gyveno So. Bethle- 
em, Pa. Vilniaus rėd. Trakų pa
vieto, Butrimonių valse. Pušanų 
sodžiaus. Paieško jo tėvai iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį ži
note malonėkite pranešti šiuo ad
resu:
Vincentas Kaškonas,

Manchester St., 
Manchester, N. H.
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MALONU MAN TAMSTAI 
Patarnauti’

išgelbėtojau!

ŽIŪRĖK SEKANČIAME NUMERYJE O DAUG 
KO NAUDINGO IR ŽIN GEIDAUS SUŽINOSI.

Liet. Prekybos Bendrove.

REIKALAVIMAI.
Paieškojimų ir reikalavimų 

kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Paieškau draugo Juozapo Svia- 
do, Kauno rėd., Raseinių apskr. 
sodos Telvokų. Pirmiau gyveno 
Brighton, Mass. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.
A. Banulevičia,

20 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Čižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

< Gydytojas ir Chirurgas
<) 489 Broadway, S. Boston, Mass.) j
< O F I S O 9-10 iš ryto, 1 j 
| VALANDOS: į? J“K* ' |

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

PyjamiVB&ndOS:
Nuo2Iki 3 popiet. Nuo7 tki 8 vakare

L 509 W R0ADWAY Cor. ST 30. BOSTON.
Tai 502 S. B.

_

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 W. &-rd St.

TeL S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

“DARBININKO” spaustu
vėj tuoj reikalingi INTER- 
TYPERIS (raidžių rinkėjas), 
RANKINIS ZECERIS ir ant 
mašinų LEIDĖJAS. Atsišau
kite tuojaus. Darbas 44 vai. 
savaitėje.

“Darbininko” Admin.

Kviečia Rast.

S. L. R. K. A. 21 kp. valdy
bos bus ekstra susirinkimas 
ketverge, kovo 25. d. 7:30 vai. 
vakare bažnytinėj salėj. Susi
rinkimo tikslas, rengti vaka
rų.
Širdingai kviečia pirmininkas 

J. A žardeckas.

SUSIRINKIMAS.
‘ ‘Katalikų Vienybės ’ ’. susi

rinkimas bus kovo 25 d. ket- 
vergo vak. 7:30 vai. Šv. Pet
ro bažnytinėj salėj.

Draugysčių atstovai ir pa- 
vienios ypatos, prigulinčios 
prie “Katalikų Vienybės”, 
malonėkit ateiti. Ir tie, kurie 
gavot laiškus su pakvietimu į 
“Katalikų Vienybę”, meldžia
me ateiti.

NEĮLEIDŽIA.
Laivu Cretic atvyko Bosto

nan daug italų imigrantų. A- 
pie 50 jų sulaikyta dėl nemo-

1

UŽSIRAŠYKITE NAUJĄ LAIKRAŠTĮ “ŪKININKŲ

ŽINIOS,” kurį pradėsime išleidinėti nuo pradžios Ba
landžio mėnesio. ES kas dvi savaiti. Bepartiviškas, 
iliustruotas, žurnalo formate. Talpins viso pasaulio 
garsiausias žinias. Taipgi moksliškus straipsnius, pamo
kinimus apie Ūkininkavimą ir Gyvulių auginimą ir jų 
ligų gydymą. Talpins geriausius šeimyniškus pasiskai
tymus ir šeimyninkių pasikalbėjimus apie tvarkos vedi
mą, apie valgių gaminimą, konservų sudarymą, apie 
aprėdus ir madas. Talpins satyros ir linksmus, meiliš
kus jaunuomenei pasiskaitymus. Turgų žinias ir visokius 
apskelbimus. “ŪKININKŲ ŽINIOS” metams $1.50, pu
sei metų $1.00. Užrubežyje $2.50 metams. Užsirašykite 
šį puikų laikraštį kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė ir užra
šykite savo pažystamiems į Lietuvą, nes bus jiems nau
dingiausia dovana. PAIEŠKOMS AGENTŲ užrašinėti 
“ŪKININKŲ ŽINIAS” ir rinkti apskelbimus. Kviečia
me lietuviškus korespondentus ir rašytojus sušelpti musų 
naują visuomenės reikalingiausį laikraštį.

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

Robinson Building Scottville, Mich.

Paskutinė Proga Pirkti

Lietuvių Prekybos Bendrovės
ŠERUS PO $5.00

Bendrovė yra nutarus, baigti pardavinėti pirmąjį 50,000 šėrų po $5.00. 
Kada 50,000 šėrų bus išparduota tada kiti likusieji Šerai bus pardavinėjami 
po $6.00.

Kadang jau 46,812 šėrų yra išparduota, tai lieka pardavinėti po $5.00 tik
tai 3,188 šėrų. Todėl kurie dar norite šėrų pasipirkti po senąja kaina, tai pir
kite dabar.

Pereitą Sąvaitę Pardavėm 2561 Šėrų.
Siųskite čekius, money orderius ar pinigus registruotuose laiškuose ant se

kančio adreso:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 BROADWAY. SO. BOSTON 27, MASS.

Paieškau Motiejaus Kaškono. 
2 metai-atgal gyveno So. Bethle- 
em,. Pa. Vilniaus rėd. Trakų pa
vieto, Butrimonių valšč. Pušanų 
sodžiaus. Paieško jo tėvas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį ži
note malonėkite pranešti šiuo ad
resu :

Vincentas Kaškonas,
141 Manchester, St., 

Manchester, N. H.

Paieškau Andriaus Staniulio. 
Suvalkų rėdybos, Rudaminos pa
rapijos, Vidgirlių kaimo. Pir
miau gyveno Shenandoah, Pa. Da
bar nežinau kur. Jis pats ar kas 
apie jį žinot man pranešti. Gavau 
laišką iš Lietuvos, turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukit šiuo adresu: 
Mar. Maskeliutė (Tonulaitienė)

212 So. 4-th St.,
Harrison, N. J.

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) Šulų kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj, 
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., ’ Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

At-

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra

Paieškau savo brolio Jono A- 
domaičio, paeina iš Vilniaus rėd., 
Trakų apskr. Ezno valšč. Stakliš
kių parap., Pikelionių kaimo. Gir
dėjau gyveno III. valstijoj. Jis 
pats ar kas kitas apie jį žino, 
meldžiu duot žinią, nes turiu svar
bų reikalą. 
Morta Mickuvienė,

Box 4,
Granby, Conn.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadtoay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:3O—6 ir 6:36—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.f i

i
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H vartojamos. Galit reikalaut per ■ * . _ w .u
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laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass.

I u

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. Į 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto | 

nuo 1 iki 3 po pietų, f* 
nuo 7 iki 9 vakare.

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO-
TELIS NEW YORKE.

Ieškau draugo Antano Girso. 
Turiu svarbų reikalą. Iš Lietu

vos man atėjo laiškas, 
gyveno Lawrence, Mass. 
atsišaukti arba pranešti 
Petras Paulavičius,

49 Intervale St., 
Montello, Mass.

Pirmiau
Prašau

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BARTAšlŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi J musų viršminėtų Agentūrų su reikalais.

GEO. J. B ARTASIUS,
498 Washington Street,________________ New York City.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos 
y«o 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Nedėliotais 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

r
f

Paieškau pusbrolio Domininko 
Smaliuko. Turiu svarbų reikalą. 
Gardino rėd., Ratničog parapijos, 
Švendubrės kaimo. Jis pats arba 
kas apie jį žinote meldžiu man 
pranešti šiuo antrašu: 
Bronislava Trainavičieųė,

107 Ames St., 
Montello, Mass.

IEŠKAU švogerio Prano Sri- 
bikio, kilęs iš Vabalninku par., 
Upeliškių k. Atsišaukti adre-. 
su:

Juozas Petrauskas,
15 Limerick st, Gardner, Mass.

IEŠKAU savo tetos Antani
nos Keblaičiukės po vyru ne
žinau pavardės kilusios iš kai
mo Užpjaunių, Naumiesčio pa
rapijos, Suvalkų gub. Ieško 
Antaninos sesers Juzės sūnus 
Juozas Mickaitis iš kaim. Lau- 
ciškių, Lukšių vai., Šakių ap. 
(buv. Naumiesčio) Suviję 
gub. Prašau atsišaukti.

Adresas:
8-tas pėstininkų Pilėnų K 

nigaikž&o Margio pulkas,

Tai. 8o.Boatoo27O
DR. JOBU MicDONNELL, N. B

Galima tutUuMtti ir liftu vitriai 
Ofiso valandos:

Ryt ris iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

.Egzaminacija DYKAI
!
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DH. SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu- i 

sibodo. ateikite aš lšegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu , 
i

Ben PbOM DickinMO 3805 M

i!

i!
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jums padėti. AS turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatiškaiilegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį Ai vartoju aantipiikus elektrlkos ir Medicinos Įtai
gus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligą. Kada reikalinga iieg- 
saminuoju kraują, seiles ir vidurius. Al visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS- 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne* 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sdatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu lkišiol niekas negelbėjo, ateik ai suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sntaupjsl laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
ai negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS M0-3NEY

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bread St, PUaddphia, Pa.

Livtnri* Daktare* ir Chirurgu.
O&oVahmdM)

Nu« 9 rito iki B po piata 
Vakarai*, Katram nuo tiki 9 P. M.
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JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ ’
Dennafusa ralalk* pieakn iHaki- 

e*. prašalina pleiskana*, nieierftn* 
odos raivo*. ragina plaukiu priduoda 
am Jšaa reikalinga nuirta.

Dermafuga p adaryi kad Jt>*« plu
kai boa tankus irelntu ir įkaistus, t 
) Oda Jusli galvoje bus tyra, pleis- 
kraci Hayks ant visados Ir Plankai 
nesUnua daugiaus!

Reikale u Jaut prisiusime Jum pač
ia suris dykai ilbradymai tampai*.

Pristasktte Me. atampomla persta 
tfano IHu, ganai išbandymai d 
Derma




