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Rockland, M e. — Malio- 
rių unija išsikovojo algų pa
kėlimo. Gaudavo po $4.00 
dienoj, dabar gaus po $4.80.

APIE TAIKĄ SU RUSI
JOS BOLŠEVIKAIS^

Galesburg, III. — Kar- 
penteriams pakelta algos 
nuo 75c. valandoj iki 87t/^c., 
o bricklayeriams nuo- 82i^c. 
iki $1 valandoj.

EI Paso, Texas. — Susi
organizavo automobilių me
chanikai.

San Francisco. — Čeve- 
rykų krautuvėse sutrumpin
ta darbo valandos. Dabar 
dirbs nuo 9 vai. iš ryto iki 
6 vai. vak.

Chicago, III. — Dentistai 
paskelbė, jog ims po $3 už 
danties ištraukimą.

Jlarrisburg, Pa. — Sulig 
naujos sutarties bricklay- 
eriai gaus vietoj 85c. po 
$1.25 valandoj.

tarimai bus pildomi, tai tau
tose bus pagimdytas di
džiausias nepasitenkinimas 
ir susierzinimas ir bolševiz
mui rugiapjūtė gatava.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

Japonai susikibo su rusais^

_____
Parsonsj Kan. — Organi-1 

zuoti Meat cutteriai gauda
vo po $30, išsikovojo po $35 
savaitėje.

Springfield, M b. — Meti
nis valstijos darbo federa
cijos suvažiavimas įvyks ge
gužio 17.

1300,000,000 darbininkų nustojo 
' dirbti gyvenimo reikmenų, Ru- 

: vija gM"Visai' fiiė-
ko produkuoja, reikalinga'pri- 
pažinti Rusiją ir Vokietiją.* 

r
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Ketina pripažinti Lietuvą Darbininkų Reikalai.
1

London. — BevieEu tele
grafu iš Maskvos praneša
ma, kad Latvijos taikos de
legatai vyks Maskvon bal. 
10 d. Estonijos vyriausybė 
pranešė Maskvos valdžiai, 
jog mielu noru leis sav že
mėj .vesti taikos derybas 
tarp Rusijos ir Lenkijos.

Rusijos bolševikų premie- 
ras išsiuntinėjo naujus pa
tarimus savo pasekėjams 
Europoje ir Amerikoje. Le- 
nin nurodinėja, kaip su
kelti ir palaikyti nepasiten
kinimą. Reikią nepasiten
kinimą kelti ne tik tarp dar
bininkų, bet ir tarp kitų vi
suomenės sluogsnių. Reikia 
viską daryti, kad tik erzin
ti, pykinti ir draskyti visuo
menę. Paskui visuotinam 
nepasitenkinimui kilus, bol
ševikai ir mažumoje būda-

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris pasiuntė taikos 
pasiūlimus Sovietų Va’dŽiai 
ir čičerin, Sovietų valdžios 
užsienio reikalų komisaras 
savo valdžios vardu sutiko 
su Lietuvos prašymu, kad 
Sovietų valdžia pripažintų 
Lietuvą rubežiuose buvusių 
Vilniaus, Kauno, Gardino 
ir Suvalkų gubernijų su sos
tine Vilniuje.

' PASILIKS VIETOJ.
Chicagos gaisrininkai rei

kalavo algų pakėlimo ir sa
kė rezignuosią, jei reikala
vimas nebus išpildytas. 
Miestas pažadėjo pakelti al
gas ant 10 nuoš.

*

Beverly, Mass. — United 
Shoe Machinery kompani
jos darbininkų streikas tę
siasi ir kompanija rūpinasi 
užtraukti injunctioną.

Detroit, Mich. — Stryt- 
karių darbininkų sąjunga 
išmokėjo narių pomirtinė
mis $427.617.23. Senatvės 
benefitų išmokėjo $6.400. 
Senatvės benefitas praside
da po 65 metų amžiaus.

JauSan Francisco. 
trys metai, k^p Californi- 
jos namų statytojai apsėjo 
be streiko. Padaryta nauja 
sutartis, kuri užtikrina ra
mybę dar vieniems metams. 
Tas įvyko to amato darbi
ninkų organizacijos prezi
dento dėka. Jo rūpesniu ra
miai būdavo padaromos su
tartys, algos pakeliamos ir 
kiti pagerinimai padaromi.

I

Montreal. — Sudegė žydų 
sinagoga. Be kitoko sudegė 
brangių knygų ir dailės vei
kalų už $250.000.

GALI BŪTI BLOGAI.
Vokietijos kariuomenė inė- 

jo į neutralę juostą į taip 
vadinamą Ruhr provinciją. 
Sulyg taikos sutarties ta 
vieta ir visas Reino dešiny
sis krantas per 50 kilometrų . 
turėjo būti neutrale juosta. 
Vokietijos valdžia sako, jog 
Ruhr provincijoje reikėjo -l 

mi, pagriebtų valdžią ir ki-[jėgos kad užlaikyti tvarką. 
Vokietij os' premieras Muel- 
ler sako, jog Francijos val
džia buvo sutikus įleisti vo
kiečių kariuomenę, bet savo 
militaristų spaudžiama da
bar pasipriešinus. Vokieti
ja pasiuntus į Ruhr apie 40.- 
000 kareivių. Tai Francijos 
valdžia pasiuntė savo ka
riuomenę per Reiną ir užė
mė Frankfortą ir kelis kitus 
miestus.

Dabar santikiai gali paaš- 
trėti ir gali būti kruvinas 
susikirtimas tarp vokiečių 
ir francūzų.

Be to kitas pavojus kįla. 
Vokietijos premieras sako, 
jog šitame sumišime ir nesu
tikime pasinaudos sparta
kai, naminę neramybę padi- 
dvs ir gali būti liūdnos pa
sekmės.

Ketvirtasai Ministerių Kabinetas salėje, kur daromi nuolatini Ministerių, 
Kabineto posėdžiai. Pirmoj eilėj iš kairės: Zubrickas, Valstybės kontrolierius, J,. 
Paknys, Darbo ir socialės Apsaugos Ministeris, P. Leonas, Vidaus Reikalų Minis
teris, M. Sleževičius, Ministeris Pirmininkas ir Užsienių Reikalų Valdytojas, M. 
Merkis, Krašto Apsaiigos Ministeris, Step. Kairys, iiaitinimo Ministeris, Jonas 
Vileišis, Finansų Ministeris. Antroj eilėj stovi: SI. Stulginskas, Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų Ministeris, Šernas, Ministeris be portfelio, Černeckis, Susisieki
mo Ministeris ir Petkevičius, Ministeris Kabineto Reikalų Vedėjas. * >

Mobile, Ala. — Unijistai 
įsteigė kooperativišką krau
tuvę, kuriai gerai sekasi. 
Phoenix, Ariz. — Virėjai ir 
veiteriai varosi prie 8 vai. 
darbo dienos. Yra vilties 
laimėti.

ta visuomenės dalis, būdama 
senąją valdžia nepatenkin
ta, labai nesipriešintų bol
ševikų valdžiai, kaip kad 
Rusijoj yra. '•

Lenin pataria reikalauti 
visose šalyse įvedimo tokių 
įstatymų, kurie netiktų ko
kiai nors visuomenės daliai. 
Pataria visur reikalauti so
či j alistiškų įstatymų. Pata- 

I ria reikalauti varžymo pirk- 
lybos ir pramonės, kainų 
nustatymo. Tuomet biznie
riai imtų laužyti įstatymus, 

- dalykai brangių ir žmonėse 
kiltų nepasitenkinimas, o 
apmaudas išsilietų ant val
džios.

Sako, jog pelnagrobiai 
(profiteeriai) esą gerinu
siais bolševikų talkininkais.

Lenin pataria kojoti prieš 
visokias reformas, kurios iš- 
tikro gerintų darbininkų bū
vį ir teiktų pasitenkinimą.

Streikai, sako Lenin, yra 
vienas geriausių įnagių. Y- 
pąč pralaimėtieji streikai 
vedą prie bolševizmo. Jis 
sako, jog jei streikas pralai
mimas, tai streikininkai e- 
sądabiau įkiršįnti, negu nu- 
siminiman įvaryti. -Tik to
kie streikai neturi tęstis per
ilgai. Todėl reikią trumpų, 
tankių streikų su pralaimė
jimais. Tas palaikysiąs kle- 
sinį susipratimą, varys nu- 
siminiman darbdavius ir vi
suomenę, krikdys biznį ir 
pramonę, čiulps tautos tur
tą ir kels pragyvenimą. Ge- 
neralūs streikai esą geru į- 
rankiu gązdinti visuomenę 
ir esą nelyginant didžios ar
onijos manebrai prieš karą.

Toliau Lenin pataria kel- 
ti. tau tinę neapykantą ir ker
štą. Bet tą reikią daryti tik 
įveiktose tautose. Monar- 
ehiškus ir militariškus ju-

PERLEIDO BILIŲ.
Massachųsętts valstijos 

dienos šviesos taupymo bi- 
lius perėjo legislatūroje ir 
reikalaujama tik gubernato
riaus pasirašymo, kad tapti 
įstatymu. Reiškia gal Mass. 
valstijoj reikės pasukti lai
krodžius viena valanda at
gal. - ' * ' Z

PASIDIDINO GIR
TYBĖ.

Didžiojoj Britanijoj per
nai daugiau pragerta, negu 
užpernai. 1919 metais pra
gerta ant 60 nouš. daugiau, 
negu 1918 m. Bet pereitais 
metais pragerta mažiau ant 
35 nuoš. negu 1913 m. Per-, 
nai vidutiniškai imant ant 
žmogaus pragertų pinigų 
atsėjo po $35.

Telefonų vielos Suvienytų 
Valstijų apjuostų žemę prie 
ekvatoriaus vienų tūkstantį

UŽĖMĖ JAPONAI.
Bal. 6 d. po smarkaus su

sirėmimo japonai užėmė 
Vladivostoką. Mūšiai buvo 
visose miesto dalyse. Ant 
visij viešųjų namų iškelta 
Japonijos vėliavos. Užpuo
limas .buvo visai netikėtas. 
Bal. 1 d. iš Vladivostoko bu
vo išvežti paskutiniai Ame
rikos kareiviai. Po to’Japo
nijos* kariuomenės vadas 
persergėjo gyventojus neda
ryti nieko prieš japonus. 
Atsinešimai, mat, buvo in- 
tempti ir pagalios priėjo 
prie susikirtimo.

PALESTINOJ 
RAMU.

Per Velykas Jeruzolime 
buvo kruvinų susirėmimų. 
Dabar iš Egipto nieko ne
leidžiama Palestinon, : 
ten neramu.

Japonijoj žvejojimo fir
mos 1918 m. pagavo bangžu- 
vių 1900.

N •

Suvienytose Valstijose 75 
universitetai ir kolegijos su
manė sukelti pinigų. , Išvi
so nori sukelti $200.000.000. 
Harvardo universitetas jau 
sukėlė arti $15.000.000. Dau
giausia aukuoja tie, kurie y- 
ra baigę mokslus tose įstai
gose. ,

ą ■

Edison, garsusis išradė
jas, yra 73 metų amžiaus. 
Jo tėvas buvo sulaukęs 94 
metų, tėvo,tėvas buvo su
laukęs 102, grtėvo, tėvo tė
vas išgyveno 104 metus.

1. Laivyne^ Paskyrimo byla 
dėl $425,000,000 buvo užtvir
tinta Kovo 23 d.

2. Kovo 22 d. Senatas priėmė 
rezoliuciją, pasiūlytą Senato
riaus Lodge, prašydama Pre
zidento AVilsono informacijų 
kasi ink^ neseniai išleisto pa
skelbimo Britų Užsienių Mi- 
nisterio jog Yap Sala bus duo
ta Japonijai.

3. Senatorius Frelinghuvsen 
įnešė bylą Kovo 22 d., autori
zuojant Iždo Sekretorių išleist 
ne daugiau kai už $30,000,(XX) 
vertės bonų dėl apmainymo 
Liberty Bonds, pirmoj antro ir 
trečio leidimo, (pasirinkimui

.uc-1 laikytojų Laisvės Bonų).
nes’ 4. Reprezentantas Dyer įne

šė rezoliuciją Kovo 23 d. reika
laujant Department of Justice 
daryti investigaciją delei prie
žasties aliejaus brangenybės ir 
raportuoti Kongresui.

5. Reprezentantas Britten į- 
nešė bylą Kovo 22 d. propo* 
nuojant atskirą taiką tarp 
Suv. Valstijų ir Vokietijos ir 
Austrijos.

Japonijoj Kyotos miesto

Valstijos Departamentas.
1. Sekretorius Colby paskel

bė Kovo 23 d., jog pranešimai 
epartamentui iš Berlino sako, 
jog visi praeinantieji ameri
kiečiai, kurie tik norėjo iške
liauti iš Berlino, galėjo tą pa
daryti, turėjo užtektinai lai
ko.

Ekonomijos Skyrius.
1. Nitti, Italijos premieras, 

kalbant prieš Chamber of De- 
puties apie politiką naujo Ka
bineto, sakė: “jog stovi į akis

IKI 15 D. BALANDŽIO e
TURIME UŽBAIGTI
REIKALUS SU L.
D. S. NAMO PIR

KIMU.
Mes negalėsime užbaigti 

be užtraukimo morgičio, 
jeigu L. D. S. nariai ir prie
teliai nepasiskubins su “'iš
pirkimu L. D. S. namo bo- 
nų.

Bonų dar turime išpar
duoti į savaitę laiko už $15.- 

1000.00. Ar mes tą padarysi
me? Jeigu ir per tą savai
tę kitų kolonijų L. D. S. na
riai ir prieteliai į tą reikalą 
šaltai žiūrės, kaip kad lig- 
šiol, tai nė trečios dalies ne
turėsime. Ligšiol geriausia 
pasirodę So., Bostoniečiai, 
kurių tarpe rašime įdėjusių 
į L. D. S. namo bonus po su- 
virš $1000.00. Neblogiausia 
pasirodė Nashua, N. H., 
Amsterdam, N. Y., Brigh- 
ton, Mass. ir Cambridge, 
klass. Kur-gi kitos koloni
jos?

; Į'darbą! Nors paskutinė
se dienose sujuskite.

Bonai parsiduoda po $25. 
Gali pirkti kiek nori. Už į- 
dėtus pinigus L. D. S. mo
kės 5 nuošimtį. Pinigus už

NAUJASAI SVEČIAS.

Prieš keletą dienų atvyko 
iš Londono p. M. Narjauskas, 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes Banko reikalais. P. Nar- 

■ jauskas yra baigęs gimnaziją 
Lietuvoje, lankė Kijevo uni
versitetą aukštesnįjį komerci- 
jalį skyrių. Po to nuvyko 
Londonan ir ten po trijij metų 
baigė universitetą su laipsniu

Lynn, Mass. — Vežikai • Baclielof of Business Adminis- 
streikąvo keturias dienas.! tration. Nekurį laiką dirbo 
Algos pakelta $5 savaitėje.

Memphis, Penn. — Malio- 
riai ir popieriuotojai išsiko
vojo po $1 valandoj mokes- 
ties.

New Orleans. 
darbininkai gavo pakelti al
gas. Gaus po $1 valandoj.

prie didelės eksportų ir impor
tų firmos Londone, vėliaus ta
po pakviestas Lietuvęs val
džios prie Atstovybės Londo
ne, vėliaus tapo įgaliotas iš. 
Lietuvos vykti Amerikon ir 
pagelbėti Lietuvai ’užmegsti 
čia finansinių ryšių.

Amerikos lietuviai gali 
džiaugties sulaukę tokio vei
kėjo iš Lietuvos.

Jis yra brolis kun. Narjaus- 
ko Lietuvos atstovo prie Vati
kano Ryme.

“KARIŠKIŲ ŽODIS“
"KARIŠKIŲ ŽODIS" aprafco visus Lietuvos kariuomenės 

žygius, kovus, smarkius muštus, kad brangiai Tėvynei laisvę 
iškovoti, kad ‘apginti muši] brolltj turtą, gyvybę nuo lenkų piė- 
ftikij piktųjų, nuo vokiečių Ir rusų grobonin plėšriųjų.

“KARIŠKIŲ ŽODIS" ryškiai atspindi karštų Lietuvos 
kariuomenės Tėvynės meilę Ir jos pasiryžimą ginti Lietuvą iki 
paskutinio kraujo lašo Ir iškovoti tokią Lietuvos valstybę, ku
rion galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę rasti visi po pasauli išsi
blaškę vargstantieji tikri Lietuvos sūnūs.

' “KARIŠKIŲ ŽODIS" Skelbia nukautųjų (užmuštųjų), 
sužeistųjų, nelaisvėn patekusiųjų ar be žinios pmpuoluslųjų 
bet kovose atsižymėjusiųjų ir npdovnnotų kariškių vardus.

Tatgi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvy
nės išsiilgęs, kuris nori žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo 
krauju musų žmonėms laimingų kelią klota, teskaito ir trptatina 

“KARIŠKIŲ ŽODT
“KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą j sąvaitę. Kaina 

metams 2 doleriu, kuriuos galite pasiųsti registruotame laiške.

Adresu: /

“KARIŠKIŲ ŽODŽIO” REDAKCIJA



panašiais.

KĄ SĖJO, TĄ P JAU J A
laikraščiai

Lietuvos
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MOUNT CARMEL, PA

“DARBININKAS” 
f The Workeb9 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joteph’s LitKuan- 
R.-C. Association of Labor.

“Entered as second-elass mater Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mase., under the Act of March 3,1879.’*

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

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly............................................... $4.00
Boston and suburbą..........................$5.00
Foreign countrles yearly................ $5.00

Misijos

DARBININKAS

Socijalistai uoliai skleidė 
savo mokslą—kerštą, pavy
dą, nuosavybės negerbimą 
ir kitas žemiškojo rojaus do
rybes. ’Į’as negalėjo neat
nešti tam tikrų vaisių. Čia 
pažymėsime tik apie nuosa
vybės negerbimą. Jau buvo 
minėta apie tai, kaip Bosto
no amerikoniški dienraščiai 
paskelbė apie “Keleivio” 
leidėjų prisipažinimą vogi
me elektrikos. Dabar štai 
“Moterų Balsas”, Lietuvių 
Moterų Progrfesiviškojo Su
sivienijimo organas rašo a- 
pie visų kairiųjų organiza
cijų iždų “nesmagumus”. 
Rašo:
tg IŽDŲ “KRIZIŠ”.
į “Visos kairiosios organi

zacijos turi nesmagumų su 
savo iždais. Smalaviriai, 
kaipo labai godūs ant pini
gų, užsimanė užgriebt visų 
kairiųjų organizacijų turtą. 
Jie bandė užgriebt Sąjungos 
turtą, bet nepasisekė. L. D. 
L. D. (Liet Darbininkų Li
teratūros Dr-ja) turtą už
griebė, nes iždininkas buvo 
jų sėbras.

“Ikišiol mes manėme, kad j 
Liutkus užgriebė iždą savo 
pažiūrų skleidimo tikslams, 
bet pasirodo, kad ten ir blo
gesnių dalykų esama. • Štai 
“Laisvės” N 11 š. m. L. 
D. L. D. 25 kp. komisija pa
pasakojo keistų dalykų. Vė
liau “Laisv”. N 58 d. S. J. 
Miliauskas, tos kuopos na
rys, tą viską patvirtino ir] 
paaiškino, taigi atrodo, kad 
ne vien savo pakraipos ats
kalai griebiama turtas, bet 
ir privatiškų išrokavimų e- 
sama.

“LMPS. iždininkė E. H. 
Žilinskiutė, taipgi smalavi- 

'. rių pasekėja, nei nebandė 
rišt iždo klausimą su politi
ka, ji paprasčiausiu būdu 
prasišalino sau su LMPS. iž
du ir užbaigtas kriukis.

“Ji, mat, nenorėjo lošt 
komedijų, kaip Liutkus ar 
Hermanas. Tai tikrai sma- 
laviriškas pasielgimas. Ge
rai, kad nuo spalio mėnesio 
siuntimas pinigų buvo jai 
sulaikytas, o būtų daug dau
giau nusinešusi.”
Jei socijalistų vadai tokių 

darbelių dasileidžia, tai ko 
galima tikėtis iš jų pasekė
ju

nutarę neremti L. L. Pasko
los. Bet tas daroma naudo
jantis dviveide politika: Ut 
ficialiai stovi už paskolą, -gi 
neoficialiu keliu pasinaudo
jant kritikos teise, baidoma 
žmones, kad ši valdžia griū
sianti ir panašiai, kas lygi
nasi pasakymui, idant pase
kėjai nesidarbuotų paskolos 

‘ reikale”.
Mūsų skaitytojai turbūt 

visi žino, jog laisvamaniai 
klerikalais vadina katali
kus, o katalikų laikraščius 
klerikališkais.

“Vienybes Lietuvninkų” 
redaktorius taip begėdiškai 
paraše, kad jei tie tariamie
ji klerikalai būtų komunis
tai iš Brooklyno “Laisvės”, 
tai jie jį pavadintų smala- 
viriu, šmoku, šuntautinin- 
ku ir kitokiais 
vardais. /

Katalikiškieji 
netik kritikavo
valdžią, jos misiją, bet kuo
met misijos informacijos 
skyriaus epistolijose atsira
do katalikus įžeidžiančių sa
kinių, tai kritika nepasiten
kinome, o ir protestavome. 
Kas kaltas, ar tas kurs ne
tinkamai pasielgia ar tas, 
kurs kritikuoja bei protes
tuoja prieš netinkamą pasi
elgimą ?

Kad žinoti ar ištikro “kle
rikalai tikrai esą nutarę ne
remti L. L. Paskolos” ir ar 
ištikro rūpinasi, “idant pa
sekėjai nesidarbuotų pasko
los reikale”, tai galime iš
tirti kuriii pasekėjai dau
giau bonų pirko. “Darbi
ninkas” sutinka paprašyti 
visų savo skaitytojų praneš
ti už kiek kuris bonų yra 
pirkęs. Tai bus mūsų skai
tytojų ankieta. Tegu “Vie
nybė L”, arba kitas libera
lų laikraštis tokią pat ankie- 
tą padaro. Jei ši propozici
ja netinka, tai tegu Sanda
ra padaro savo narių ankie- 
tą, o L. D. S. padarys savo 
narių.

Tuomet turėsime juodą 
ant balto. Pamatysime ar 
klerikalai “naudojantis dvi
veide politika” daugiau bo-

i nų išpirko ar liberalai šir- 
| dingai stodami už L. L. Pa- 
i skolą daugiau bonų išpirko.

Jei šios propozicijos ne- 
priimsit, tai kuo, jūs libe
ralai, pasirodysite.

BOLŠEVIKAI KLERI
KALAI.

PERĖJO RIBAS.

“ Vienybė Lietuvninkų” 
num. 13 savo “Peržvalgoje” 
rašo:

“Prasidėjus Lietuvos Lais
vės Paskolai klerikališki lai
kraščiai prie kiekvienos pro- 

. gos stengiasi ‘kritikuoti’ 
Lietuvos valdžią, bei atsto
vybę Amerikoje”.

agalios rašo: 
‘Nenoroms ski 
L kad klerika

Pereitos subatos Bostono 
Transcript žinioje iš Gene- 
vos praneša, jog Rusijoje, 
kur bolševikai gerai įsigalė
jo, tai jau pradedama leisti 
bažnyčiose viešas pamaldas 

i laikyti. Bet griežtai už-
• drausta kokiu nors būdu kri- 
I tikuoti ir ką prikaišioti val- 
jdžiai. Negana to. Reika- 
i laujama, kad kunigai savo 
pamoksluose skelbtų, jog

j komunistiškas surėdymas e- 
I sąs krikščioniškiausias. A- 
Įpie tai pasakoją Genevon 
naujausia iš Rusijos atvykę 
keliauninkai.

Jei tas tiesa, (o tai labai 
galimas daiktas), tai bolše
vikų valdžia pravoslaviją 
nori taip pasikinkyti, kaip 
ją buvo pasikinkius caro 
valdžia. Pravoslaviškoji 

(Bažnyčią Rusijoj prie caro 
j buvo valdžios tarnaitė. Bol
ševikų valdžia yra išvirkš- 

Į čia caro valdžia. Todėl pa
sielgime su Bažnyčia seka 
carų būdus.

Sulig visokių, laisvamanių 
klerikalais yra tie, kurie ti
kėjimą panaudoja politiš
kiems tikslams. Tai tie lais-

• vamaniai, jei nori būti nuo
sekliais, privalo vadinti Ru
sijos bolševikus klerikalais.

universiteto fon-
įplaukė 12,- 

ori sūrinį 115,-

Gerbiamas Redaktoriau:
Šiuomi prisiunčiu Šv. Kry

žiaus mokyklos Mt. Carinei 
vaikų vardus, kurie prisidėjo 
prie Lietuvos bono pirkimo. 
Kadangi tai yra pirmutinis A- 
merikoje atsitikimas, manau, 
nebus pro šalį tuos vardus Jū- 
sij gerb. laikraštyje patalpin
ti. Boną pirko už $50. Gal 
tas paragys ir kitų mokyklų 
vaikus prisidėti prie Lietuvos 
šelpimo, ir tokiu būdu prie 
rūpinimosi tėvyne,
apsilankyme 30-HI Mt. Car- 
melvje toji vaikų suma tapo į- 
teikta Jonui Vileišiui. Mt. 
Carmelyje buvo dviejais atve
jais prakalbos bonų reikalu. 
Pirmu syk kalbėjo p. Mastaus- 
kas su kun. 'Dr. V. Bartuška. 
Antru syk p. Jonas Vileišis su 
kun. Džiakonu? Mironu. Po 
jų prakalbų Misijos nariams 
buvo surengta iškilminga Mar
lei Hali viešbutyje vakarienė. 
Buvo • prakalbų ir pasišnekėta 
bendrais bruožais apie pasek- 
mingesnį bonų pardavinėjimą. 
Vietinė stotis, apart užisrašy- 
mų^ nutarė lankytis pas žėd- 
ną bei vieną Mt. Carmelietį po 
Velykų, ir pardavinėti bonus. 
Tikimasi čion gerų pasekmių, 
nes pramatoma, kad nebus 
streikų 1 d. balandžio. Saliū- 
nininkams pikta kad Mt. Car- 
męlio lietuviai neperka alaus 
bačkų bonų. Nei vienas iš jų 
pertai nedalyvavo misijos va
karienėje. Lietuviai tada ims 
boikotuoti ir negerti jų užnu- 
dinto šnapso, su atskiestu alu
mi.
Regina Ditauskiutė .... 
Morta Petruškevičiutė.. 
Marijona Mikelioniutė 
Regina Lukoševičiutė 
Magdalena Simniškiutė 
Klora Rimokaičiutė 
Agnietė Ditauskiutė 
Judita -Ciaučionrutė 
Ona Žarskiutė 
Valerija Sidariutė 
Marijona Staveckiutė 
Elena Staveckiutė 
Alberta Medeliutė 
Alfonsas Lanauskas 
Kazimeras Vaitekūnas 
Antanas Kerdokas 
Juozapas Petruškevičius 
Juozapas Bakerskis 
Adelė Mazurkevičiutė 
Emilja Pečiuliutė 
Mągdelena Šalioniutė 
Adelė Naujaliutė 
Eugenija Ciginskiutė 
E. Laukaičiutė • 
M. Sinkevičiūtė ’ 
J. Stankauskiutė 
E. Androlevičiutė 
E. Barusevičiutė 
E. Leskauskiutė 
J. Kunkevičiutė 
E. Malinkevičiutė
A. • Stąneekiutę 
M. šiupšinskiutė 
E. Saveikoniutė 
Juozapas Piščikas 
Laurinas Lukoševičius 
J. Šimniškis 
M. Pranckaičiutė 
Juozapas Černiauskas 
P. Baidokas 
V. Baidokas 
Jonas Kerdokas
B. Kankevičius 
E. Bučinskas 
Regina Jurčikoniutė 
Teresė Barusevičiutė 
Marijona Svabauskiutė 
Elena Makauskiutė 
Viktorija Laukaičiutė 
Juozapas Mockapetris 
Leonardas Vasikauskas 
Jonas Mieliauskas 
Antanas Andrulevičius 
Ignacas Ciginskas 
Viktoras Švabiauskas 
Pranciškus Černiauskas 
Edvardas Medelis

1 Kazimieras Matukaitis 
Motiejus Kerdokas

I Antanas Mozūras

J. Laurinaičiutė 1 
M. Saveikoniutė 
Rožė Tamulioniutė 
Juozas Bertašius * 
Antanas Lisauskas 
Ona Laurinaičiutė 
Ona Saluniutė 
Jieva Aluskiutė 
Emilija Arcikauskiutė 
Leonardas Vasikiauskas 
Emilija Jaųulevičiutė 
Adelė Svabauskiutė 
Katarina Staveckiutė 
Marijona Čeponiutė 
Petronėlė Barusevičiutė 
Regina Bendoriutė 
Evilina Malinkevičiutė 
C?na Banusevičiutė 
Marijona šiupšinskiutė 
Adelė Vasiliauskiutė 
Juozapas (neįskaitoma) 
Albinas Aleksas 
Pranciškus Svabauskas 
Juozapas .Takulevičius 
Rozalija Vasiekiauskiutė 
Alfonsas Rasiukas 
Morta Vaivedžiutė*
Pranciškus Juškelis 
Kazimieras Aleksa 
Ona Radzevičiūtė 
Alberta Povilaičiutė 
Juozapas Šimniškis 
Elena Pranskaičiutė 
Jurgis Steverskis 
Adelė Timįnskiutė 
Juozapas Miliauskas 
Marijona Krotavičiutė
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Mt. Carmelietis.
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THOMPSONVILLE, CONN.

Koks tai korespondentas 
per “Sandarą” verčia kalnus 
ant katalikų, būk jie permažai 
aukavę, kiti visai atsisakę 
nuo aukų, kurios buvo renka- 
ms. dėl L. L. Sargų. Matyt 
korespondentui nerūpi teisybė, 
tiktai kad skaudžiau įgylus 
sau nepakenčiamas ypatas. 
Minėtoj koresp. surašė auka
vusių varduos randasi tik ma
ža dalelė' laisvamanių kiti visi 
katalikai. O jei ir radosi vie
nas, kitas, kuris neaukavo tai 
tik dėlto, kad neužsitikėjo v- 
patom, kurios buvo išrinktos 
kolektuoti. Paskelbime auka
vusių vardų randasi $88, jie-gi 
pagarsino tik $87. Pasirodo, 
kad mūsų laisvamaniai moka 
tik rėkaut ir kitus niekint, gi 
patys aukas moka tik paimt, 
bet neduot. Kuomet katalikai 
renka aukas dėl Lietuvos, lais
vamaniai visokiais būdais ken
kia tam darbui ir var agitaci
ją prieš. Nėra ko' daugiaus 
nei laukti nuo tų žmonių, ku
rie nustoję sąžinės ir teisybės. 
Patarčiau katalikams nekreipt 
į tai daug domos, bet dirbt 
naudingą tėvynei Lietuvai 
darbą.

Th. Dubois — V. K Grigaitis, 
Organ.

5) Avė Maria — Duet — 
Lambillotte, J. Jakštis ir Pr. 
Hodelis.

6) . Kaip trokšta Elnė—Sop. 
solo — A. Bagioli — A. Var
naitė, organ J. Hodelis.

8) Avė Maria — Duet — Ro- 
serig — L. K. Mačiulaitės. 
Violin obligato K. Littmann 
Organ J. Hodelis.

9) Exulte* — Choras — 
Wallace, J. 'Hodelis Organ.

10) Avė Maria — Sop. Solo
— Ch. Gounod, A. Varnaitė. 
Violin Obligato K. Littmann, 
Org. V. K. Grigaitis.*

11) Skaisčiausias Jėzau — 
Mėsso Sop. — E. Marzo, A. 
Mickūnaitė organ J. Hodelis.

12) Sauvenir — Violin Solo
— Didla, K. Littmann Organ 
V. K. Grigaitis.

13) Šventas miestas .Jaru- 
zalem — Sop. Solo Forerest, 
E. Mickūnaitė Organ J. Hode
lis.

14) Avė Verum — Trio — 
Marceskutė, L. Mačiunaitė, P. 
aMčiūnas, Pr. Hodelis.

15) Rožančius — Alto Solo
— Nevin, K. Mačiunaitė, Or
gan V. K. Grigaitis.

Kalbėjo kleb. J. J. Kaula- 
kis, kuris puikiai išdėstė ką 
reiškia vargonai ir vardan pa
rapijos ištarė ačiū visiems pri- 
sidėjusiems su aukom prie, 
naujų vargonų. Ir taip-gi pa
dėkojo vorgon. už puikų išla
vinimą Bažnytinio choro ir dė
kojo giedoriams už puikiai at
liktą visą koncertą. O labiau
siai toms, kurių skamba čion 
vardai. Garbė p. J. J. Hode- 
liui už jo puikiai išlavinimą 
choro. Užtai ir pasirodė geri 
vaisiai tarpe jaunuomenės.

Girdėjęs.

NORWOOD, MASS.

Malonu buvo pastebėti “Dar
bininke” žinutę iš Norwoodo, 
kad pas tūlą V. Kudirką krik
štynose gražiai besilinksmin
dami svečiai nepamiršo ir nu
vargintos tėvynės Lietuvos pa
raginus J. Verseckui sudėję 
kelis dolerius ant jos aukuro, 
už tai priklauso garbė aukoto
jams, o ypatingai paraginto- 
jui prie to prakilnaus darbo J. 
Verseckui. Bet man n ors ir ne
malonu, bet reikia teisybę sa
kyti, kad minėtas T. F. sky
rius jau antri metai kaip nebe
šaukia susirinkimą išrinkti iš 
narių mėnesines duokles. Kol 
dar gyveno Norwoode kun. A. 
Daugis, darbavosi kiek galė
damas delei labo tėvynės Lie
tuvos tai dar nors ir silpnai, 
bet gyvavo ir T. F. skyi., bet 
jam apleidus Nonvoodą ir T. 
F. pasimirė arba geriau sakant 
užmigo.

Taigi broliai ir sesutės jei 
dar dega širdyse meilė tėvy
nės Lietuvos tai stokim visi į 
darbą prikelkim iš miego mū
sų T. F. skyrių zpasimokėdami 
patys mėnesines duokles ir 
ragindami prie to kitus ,nevien 
tik krikštynose bet svetainėje 
ant susirinkimų, juk dar neuž- 
gydytos žaizdos ntūsų bran
gios tėvynės Lietuvos dar iš 
mūsų laukia pagalbos, o jeigu 
jau pailso senoji valdyba besi
darbuodama per trejus metus 
tai patarčiau užleisti vietą ki
tiem gal kiti stoję smarkiau 
pasidarbuos.

Streiką galima prilyginti 
prie kardo, kurio abi pusės . 
aštrios ir lygiai žeidžia kaip 
kapitalistą taip ir darbininką, 
ir nuo jo daug turi nukentėti, 
kapitalistai o daugiausia dar
bininkai juo labiau, kad nėra 
tarp pastarųjų vienybės. Lie
tuviai darbininkai privalo ra- 

Į šytis prie L. D. S., nes tai vie- 
nintėlė darbininkų organizaci- 

I ja, kuri rūpinasi jų reikalais.
Skaitykime laikraštį “Darbi- 

■ ninką” kuris išeina tris kar
tus į savaitę, nuodugniai riša 

j adrbininkų klausimą.
Kiekvieno lietuvio name tu- 

i retų rastis laikraštis “Darbi- 
į ninkas”, nes tai vienintelis 
! sargas ir vadas, kuris" veda 
į prie šviesesnės ir laimingesnės 
ateities.j

Darbininkas.

ELIZABETH, N. J.

Vilija.

WORCESTER, MASS.

DUQUESNE, PA.

Kovo 21 d. šv. Juozapo dr- 
ja taikė metinį susirinkimą. 
Tarp kit-ko buvo pakeltas 
klausimas apie L. L. P. Bonų 
pirkųną. Dr-jos pirm, pradėjo 
aiškint, kad girdi bonų pirkt 
negalima, nes Lietuva nebus 

j laisva. Kitas atsistojęs išnie- 
. kino Lietuvos dabartinę val
džią. Kitas pasiprašęs balso 
aiškino, kad kiekvieno lietu
vio yra šventa priedermė kiek 
galint remti Lietuvą ir jos da
bartinę valdžią, kuri yra de
mokratiška ir varyt didžiausią 
agitaciją už L. L. P. Bonus, 
nes tik tuomi mes išgelbėsim 
Lietuvą iš vergijos pančių.

Bet... nubalsuota nepirkti. 
Čia nereikia aiškinti iš kokių 
ypatų susideda minėtos dr-jos 
valdyba. Gaila, kad šv. var
dą dr-ja nešioja.

Bet čia kaltė pačių narių, 
kad duodasi save už nosies ve
džioti nepageidaujamoms ypa- 
toms. Netikėkim gražiais žo
deliais, bet žiūrėkim į jų dar
bus ir prie ko jie eina. Kata
likai atsibuskim ir neduokim 
kokiem neaiškaus plauko“ vei
kėjams” save vadovaut, kad 
jie išjuoktų visa tai, kas mums 
yra brangu ir šventa. Aš nuo 
savęs raginu visus tuos dr-jos 
narius, kurių širdyse dega tė
vynės meilės ugnis pirkti ir 
platinti L. L. P. Bonus o Lie
tuva mums už tai bus labai dė
kinga.

Lietuvių Šv. Kazimiero baž
nyčioje kožną metą laike Ve
lykų švenčių per Mišparus lai
ke iškilmingos procesijos da
lyvauja visos bažnytinės dr- 
jos: Angelų Sargų bernaičių 
ir mergaičių dr-ja, Marijos 
Vaikelių merginų dr-ja, Šv. 
Onos dr-ja, Piln. Blaivininkų 
dr-ja.

Prasidėjus procesijai užgro
jo vargonai, užgiedojo skait
lingas choras, varpai gaudė ir 
tas viskas sudarė žavėjančią 
harmoniją, kuri kėlė tikinčių
jų širdis prie Augščiausįo, ne
vienam tas viskas priminė 
anas iškilmingas procesijas 
mūsų tėvynėj Lietuvoj, kada 
giedojom: “Linksmą dieną 
apturėjom”...

Blaivininkas.

Du mėnesiai atgal buvo su
sirinkimas vietinių dr-jų L. L. 
P. Bonų reikalais. Atstovai 
lankėsi nuo šių dr-jų bei kuo
pų: S. L. R. K. A. 102 kp., L. 
R. Kr. Rėm. 95 skvr., šv. An
tano dr-jos, S. L. A. kp, L. 
Kliubo. Kitos dr-jos neprisiun- 
tė.

Cicilikai ir nekurie šiaudi
niai katalikai prisidėję prie jų 
kėlė triukšmą ir šaukė, kad ne
reikia paskolos bonų ir tt.

Nežiūrint tų užmėtinėjimų 
ir agitavimo prie Paskolos Bo
nus išrinkta iždininkas Stul- 
ginskas, kuris yra gerai vi
siems žinoma ir kuriuom gali
ma pasitikėt.

Bonus’ pardavinės gabios 
veikėjoj katalikų tarpe p-lės J. 
Bernotaitė ir A. Stulginskaitė, 
jos nors Amerike gimę, bet 
tikros lietuvių tautos mylėto
jos ir geros patrijotės. Gerų 
pasekmių.

J. B. Kaunietis.

Katalikas.

WORCESTER, MASS.

Šv. Vardo Jėzaus Dr-stė lai
kė mėnesinį susirinkimu 20 ko
vo bažnytinėj salėj. Ši dr-ja 
viena iš pašalpinių, ji užima 
pirmą vietą tikėjime, doroje, 
pildyme konstitucijos; teisin
gai išmoka pašalpą. Vienas iš 
naudingų svarstymų buvo tai 
kad paimti “Darbininką” už 
organą, bet negalima buvo ga
lutinai nutart be bertaininio 
susirinkimo, kuris atsibus 10 
balandžio.

Taip-gi pranešam Worces- 
ter’io ir apielinkės lietuviams 
ir lietuvaitėms, kad minėta 
dr-ja rengia didelį balių su pa- 
marginimais ir programų, 
kuris atsibus 31 gegužio ant 
A. O. H. salės, Trumbul Street.

Stoškus.

Tenykštis.
* .... < ■ —

PHILADEIfPHIA, PA.
Vargonų inkurtuvės.

Vargonininkas p. J. J. Ho
delis išgyvenęs 12'metų mūsų 
šv. Kazimiero parapijoj, sėjo 
gerą sėklą tarpe mūsų priau
gančios jaunuomenės, kurį ne 
vienas paminės jo prakilnų 
veikimą. O labiausiai gali bū
ti tėvai dėkingi vargoninin
kui už puikų išlavinimą sūnų 
ir dukterų. Kožnas gal su
prasti, jog per 12 m. darbavo
si ne su kitais, ale su tais ku
rie tojoj parapijoj priguli. Už
tai i rpasirodė geri vaisiai. At
sisveikindamas su šv. Kazi
miera parapija, su savo pui
kiai išlavintu Bažntiniu cho
ru ir su visais parapijonais, o 
labiausiai kuri nėra taip leng
va persiskirti su naujais var
gonais. .Užtai pasirūpino su
rengė puikų “koncertą” nau
jų- vargonų Šv. Kazimiero baž
nyčioj ko 1920 7:30 P. M. 

vas buvo pats

LINDEN, N. J.
z

savo

EASTON, PA.

Balan. 10 d. šv. Mykolo pa
rap. choras rengia puikų te
atrą bažnytinėj salėj. Gerbia
mieji lietuviai ir lietuvaitės 
kaip vietiniai taip ir iš apie- 
linkių meldžiami atsilankyti ir 
pamatyti puikų teatrą, kurio 
dar eastoniečiai nėra matę. 
Gavėnia pasibaigė, žmonės pa
siilgę pasilinksminimų, tad 
nepraleiskite progos. Nepasi- 
likit nei vienas namie, senas ar 
jaunas, didelis ir mažas visi 
pribūkit

Pradžia 8 vai. vakare. Įžan
ga pigi-

LDS. 73 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą 11. d. 

Į balandžio (April) š. m. pas J.
A. Tuską stuboje 18-th St. 7 
vai. vakare. Gerb. kuopęs na
riai malonėsite susirinkti visi 
nes turime labai daug svarbių 
reikalų aptarti. Svarbiasia tai 
rengimą koncerto, nes jau lai
kas artinasi. Reikia daryti ap- 
garsinimai ir programai susta
tyti ir tt. Taip-pat turėsime 
išrinkti delegatus į L. D. S. 
N. Y. ir N.-J. Apskričio suva
žiavimą, kuris įvyks 2 d. ge
gužio Ne-' N. J. Ir-ri. man 
pranešė

Parap. Komitetas.
ANSONIA, CONN.

4

WATERBURY, CONN.
Pranešu visiems LDS. 43 

kuopos nariams kad atsibus 
mėnesinis susirinkimas 11 ba
landžio, 1920 m. bažnytinėj sa
lėj tuojaus po sumos. Tai-gi 
prašau kad kiekvienas ateitū- 
mėt ant viršminėto susirinki
mo, nes turėsime rinkti dele
gatus į apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyks 18 balandžio 1920 
m. Hartfonrd, Conn. Taipogi 
nepamirškite atsinešt naudin
gų įnešimų dėl apskričio ir dėl 
kuopos, o taip-gi ir dėl visos

stų bernais, į organizacijos, atsiveskite norą 
- - y.- ■

P. Kanapeckas, pirm.

Pereitų metų buvusieji strei
kai atidarė akis nevienam dar
bininkui ir parodė, kad tik vie
nybėje būdami galėsim page- 

škovoti ge- 
savo šeimv- 
io brangu- 
iandien dir- 

poryt vėl 
ti ant strei-

nti savo būvį i 
>snę ate

Koncerto
J. J. Hod

mas romi

atsb



BROOKLYN,N. Y.

Iš siuvėjų judėjimo.

Baland. 1 d. buvo ekstra siu
vėjų susirinkimas ant kurio 
buvo išduotas raportas delei loVII |1IMQA VAIf ARIFMe 
ko pabėgo slapta J. A. Bekam- VhMUHuIE
pis (kurie žino Bekampį iš Lie-1 Rengia L. Vyčių New Yorko ir 
tuvos, tai sako, kad jo tikru New Jersey Valstiją apskr. bal. 
pavardė yra Antanas Mockai-! 17 d. Knopp Mansion Bedford Av. 
tis). Bet kaip sako, turėjęs Brooklyn, N. Y.

Tikietai perai $5.00, pavie
nėms ypatoms $2.50. Vakarienė 
prasidės 8 vai. vakare. Kviečia
me dalyvauti kaip merginas taip 
ir vaikinus. Taip-gi kviečiame 
tas ypatas, kurios visuomet su 
L. Vyčiais dalyvavo. Atsilankę 
smagiai praleisit laiką ir gražiai 
pasilinksminsi!, taip-gi bus gera 
proga susipažinti jaunimui su kitą 
kolonijų jaunimu.

Kviečia Rengimo Komisija: 
P. Bajorūnas, 
N. Barzdaitis, 
J. Sabaliauskas.

VAJO J • V

mainyti savo pavardę dėl ne-1 
kurių atliktų “g\£ų” darbelių.

Paškevičius raportavo, kad 
J. .B. turėjęs slaptus susirinki
mus su savo draugais prieš 
rinkimus delegato, kur buvę 
nustatyta kaip turi būti paim
tas į jų • rankas susirinkimas, 
kas turi pirmininkauti, kas 
balsus skaityti, kaip susukti 
balsus ir tam panašiai. Paš
kevičius sakėsi, kad jis tik du 
syk buvęs ant tokių susirinki
mų. Kada buvo tarta kaip 
katalikams, ypač vyčiams duo
ti prastesnes vietas darbe, 
kaip prašalinti iš unijos Ma- 
čiulaitį, kaip kitus nubausti, 
atimti balsus ir kaip priimti į 
unijų tik nekatalikus. Tai vis 
buvę slapti susirinkimai neku
riu “ištikimų draugų”, kurių 
susirinkdavę nuo 15 iki 30. 
(Tai kiek ypatų veda unijų, 
kurioje yra į 2,000 narių).

Vėliaus pranešė, kaip ėmę 
nuo bosų kyšius pinigais ir ki
tokiais daiktais, kuriuos sako 
ir pats Bekampis prisipažinęs. 
Vėliaus skaitė laiškų vienos 
moteriškės, kuri paduoda sa
vo pavardę. Tame laiške rašo 
kaip Bekampis (Mockaitis) 
vedė savo šeimyniškų gyveni
mų “doriškų”.

Kada komisija pareikalavo 
apmokėti už darbų apie $100, 
tai Susirinkimas padavė tokių 
mintį, kad nemokėt bet nu
bausti visus tuos, kurie daly
vavo J. B. delegato šaikoje. 
Tuomet pradėjo nekurie aiš
kintis, kad jie nesu kalti tame, 
nes jie buvo baimėj, esu girdė
ję kalbas apie tų žmogų.

Dar gal bus daugjaus aiškes
nių žinių apie tų saiką.

Siuvėjas.

MIDDLEBURY, CONN.

tBal. 4, aukavo Lietuvių Rau
donam Kryžiui šie: 
J. Paulauskas ..
P. Blažys.........
J. Kaeliūnas ...

..$5.00

...1.00

...1.00

3

!!
f

• -
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LIETUVIŲ PREKYBOS

i 
i

L. Kazeliūnienė ...... 
L. Kazeliūnienė..........
J. Racias

• J- .** • , j

“DARBININKO” KNYGYNAS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

...1.00 

... L00 
<..loo

Tyla.
PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame visiems Tie* 

tuviams, kad mes atidarėme nau
ją valgyklą (restorant) po No. 208 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Musų tikslaus duoti gerus ir

'•J
Jonas Glineckis, 

Sj B.

sveikus valgius, prielankiai pa* 
tarnauti lietuviams.
"Taigi kviečiame lietuvius ir lie

tuvaites užeiti ir persitikrinti. 
Rokas Selžinis (savininkas)

DARBININKAS

S S tt s

Jeigu siųstos knygos negautų—mes atsakome.
Tų progų duosime tik iki Balandžio 30 š. m.
Pasiskubinkite užsakyti tuoj aus.

FARMOS

Jeigu norite, galite nupirkę ir patys užregistra
vę pasiųsti.

Taip-gi už tų pačių kainų pasiųsime ir į Lietu- 
vų.

ŠOKIAI
; A. L. R. J^ Mot. Sųj. 41 kuo
pa Brighton, Mass. rengia 
linksmiau sius šokius, kurie at
sibus ant Lietuviškos Svetai
nės 26 Lincoln St., Brighton, 
Mass. April 17, 1920.

Ant šių šokių yra užkviesta 
geriausia latvių orkestrą iš 
Roxbury, Mass., kuri griežŠ 
lietuviškus ir angliškus šokius. 
Ant šitų šokių bus duodama 
dovanos kuris turės puikiausių 
šiurkštų arba kuris turės pui
kiausių? kaklaryšį. Už taigi 
prašome kaip Brightono taip 
ir apielinkės organizacijų kad 
aut viršminėto vakaro nieko 
nerengtų.

VICTORY CAFE
208 Broadway, So. Boston.

APDOVANOKITE
SAVO TĖVUS, BROLIUS, SESE
RIS, GIMINES ARBA PAŽĮSTA
MUS GEROMIS KNYGOMIS.

BANKIERIAI
« Bankieriai
$ Tarnauja lietuviams
J Siunčiame Pinigus Lie-į •
mtuvon : doleriais arba auk-i! 
Ssinais pagal dienos kursą.]! 
^PARDUODAME
J . LAIVAKORTES 
MŠRŪPINAM.* -----------------
U
U

PASPORTUS.
Siunčiame Tavorus 

Lietuvon.
Reikalaudami platesnių 

^informacijų rašykite se
nkančiu adresu: 
fLITHUANIAN SALĖSI 

CORPORATION,
&414 Broadway,
d. So. Boston 27, Mass. y
k Užrašome Lietuvos lakraščius.V ' -

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ 
atydai^mi 

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

pirmi lietuviai graboriai Hartford’e. Taip-gi turi
me laisnius balsamnotoją iš “Board of Health”. 
Mes visados esame pasirengę patarnauti savo tau
tiečiams koprielankiausiai ir pigiaus negu svetim
taučiai.

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veselijų ir kitokią 
pasivažinėjimą. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

_ WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Bartford, Conn.
Tel. Charter 2393

’ » 
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DETROIT, MICH.
* Šj pavasarį labai daug lietuvių atvažiuoja į Detroit. 
Daug tokią, kurie atvažiuoja su šeimyna. Daug tokią, 
katrie ieško sau stubą ir vargei gauna o tada priversti 
grįžti atgal iš kur atvažiavo. Vienatinis lietuviškas agen
tas, kuris pristato visiems lietuviams stubų. Kas nori 
gauti namą lai atsišaukia pas

M. ČIURLANIS,
2320 Jos Campan Avė. (Hamtramck)

' DETROIT, MICH.
2320 Jot C&mpau, Avė. (Hamtramck) Detroit, Mich.

TetefbnMr Marint 2910.--

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

Prot. Rašt.
277 Silver St. 

Fin. Rašt. — M. Brikaite,
47 Vale St., S. B. * 

Kas. — Andr. Naudžiū as,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

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

NAUJJA KNYGA

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA, 
TAI MALDAKNYGE

“PULKIM ANT KELIĮI
Lietuvoje stoka knygų, o jei ir gauna, tai 

turi daug užmokėti.
Tamistoms jau žinoma, kad “Darbininko” 

Knygynas perspauzdino maldaknygę, kuri viso
je Lietuvoje yra mėgiama ir vartojama. Mes 
tą maldaknygę parduosime už tą pačią kainą, 
kaip kad ir pirmiaus buvo.

Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės ir 
Dainos.” Parašė ir savo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė. Knygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 centai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip:

101A Kietais drobės apdarais, raudo
nais kraštais ............................ $1.50

102A Liauniais (Flexible) Immitation 
drobės viršeliais, raudonais kra
štais, apvaliais kampais......... $1.85

• 192B Toki pat auksuotais kraštais... $2.00 
103A Liauniais (Flexible) skūros ap

darais, auksuotais kraštais, ap
valiais kampais ........................$2.50

104B Toki pat juodos moroko skūros
apdarais.................................... $3.50

Paieškau savo moteries Marės Bushmienės po tėvais Svetakutė. Vilniaus gub. 
Traką apskr., Kruonio valse., Kalvą parap. Šnipeliu sodos. Ji nuo manęs pabėgo 
9 d. vasario, 1920 m. su Kazimieru Stankūnu. Jis paeina iš Utenos apskričio, A- 
nykščią valse. Pasiėmė su savim 3 metą mergaitę Bronę ir $4050 pinigą. Moteris 

-tamsiais dideliais plaukais, tamsaus veido, aukštin riesta nosis, vidutinio ūgio, 
dikta. Vaikinas šviesiais retais plaukais, rudas veidas, nešioja akinius, nemoka 
nei- skaityti nei rašyti, mažai kalba angliškai, myli daug pasigirti, ypatingai 
moterims. Kas tokią porą patėmytą ir man praneštą kur jie randasi, gaus $50 do
vaną. Prašau kožno skaitytojo pasistoroti ir paduoti policijai. •

FRANK BŲSHMAN,
213 Pine St. Gardner, Mass.

Su užsakymu siųskite ir pinigus “money orde
riu”, čekiu arba registruotame laiške šiuo ad
resu :'

“DARBININKAS”,
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Viso pasaulio žinios tel
pančios “Darbininke” pa
tenkina kiekvienų skaity
tojų dėlto, kad jie žino, 
jog tai teisingiausios ir 
naujausios žinios.

Geras laikraštis yra tik
riausias prietelius ir va
dovas. Būk viską žinan
čiu—skaityk “Darbiniu- 
ka

Pirkite UKES didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje, kuri yra uždėta per ANTANA KIEDIS 
ir apgyvendintų su 480 Lietuviškais Ūkininkais, kur per praeitų vienų vasarų nupirko 69 Ukes lietuviai už $241,450.00 
dolerių vertės. Visoj Amerikoje tiek lietuviai neišperka Ūkių iš svetimtaučių, klek musų kolonijoj. Čia turime 5 
Lietuviškas Ūkiškas Draugijas: Laisvas ir katalikiškas turime 2 parapijas ir kunigų; greįtai tikimės įsigyti savo 
vaikams mokyklų. Anglai farmeriai labai neužganėdinti, kad tiek čia lietuvių pareina, tai anglai farmeriai kraus
tosi laukan mums palieka savo geras ukes, kad parduotumėme lietuviams, iš kurių mes ir turime paėmę daugybę 
mažų ir didelių ūkių, su sodnais ir su gyvuliais ir mašinomis. Parduodame ukes, gyvulius ir ūkiškas mašinas; 
duodame ant lengvų išmokėjimų. ' ' / ,

Musų kolonija yra gražiausioj ir parankiausioj vietoj Amerikoje. Laukai lygus, gražus be akmenų. Yra 
daug puikių žuvingų ežerų ir upelių. Keliai žviravoti. Pakeliai puikiomis ukėmis apgyventi. Oras sveikas. Vanduo 
geras. ŽEME: — molis su juodžiamiu ir molis su smiltžemių maišyta. T.abai gera ir derlinga visokių javų augini
mui: KVIEČIU, RUGIU, MIEŽIU, AVIŽŲ, ŽIRNIU, BINZU, DARŽOVIŲ, BULBIU, SODNAMS, DOBILAMS, ŠIE
NUI ir GEROS GANEVOS, kur yra auginama daugybė visokių gyvulių. Miestas Scottville, Mich. yra musų kolonijos 
stalyčia arba centras, kuriame yra ūkininkų turgal valgomų produktų su Kenavimo, fabrikai sūrių, sviesto išdir- 
bystės, bankos, bažnyčios, teatrai, krautuvės. Už 8 mylių yra antras musų kolonijos miestas LŪDINGTON, 
MICH. prie kurio prieina EŽERAS MICHIGAN j kurį miestų daugybė laivų kas diena atplaukia iš-Chicagos, Mll- 
waukee ir kitų miestų, šiame mieste yra daug fabrikų ir 3 naujus fabrikus budavoja kur musų kolonijoj yra viso
kių darbų ir uždarbių. Mes turime ir kitose 3 vietose ūkių parduoti j kurias atvažiavusius su automobiliu nuve- 
žšime ir aprodysime visas ukes, kurios yra ant pardavimo.

HART, MICHIGAN, yra 22 mylios nuo Scottville, Mich. Apielinkėj Hart, Mich. mes turime daug ūkių paėmę 
ant pardavimo. Tik turime pasakyti, kad ten ūkės tik tikusios sodnams Pyčių. Vyšnių ir Aviečių auginimui ir 
RUGIŲ, GRIKŲ sėjimui. Lietuviškiems javams auginti netinka, nes ten žemė yra ŠMIELIS su ŽVYRU Ir kalnuo
ta. Pakalnėse šaldžemiai parkan ten yra daug ūkių tuščių parduoti ir lietuviai tokios žemės nenori kur per 4 metus 
led 6 ar 7 lietuviai ten apsigyveno ant tų sodnų žemių. Atvažiuokite, mes jus į ten nuvežšime.

PEACOCK IR IRONS. MICHIGAN yra 29 mylios nuo Scottville, Mich. Apielinkėj Peacock ir Irons, Michigan 
laukai lygus. Mažai apgyventi. Kelminiai ir pustynės. Labai geros užsiėmimu gyvulių auginimui, o javų sėjimui ma
žai tikusios. Vietos mes turime daug nedirbtos, parduodame nuo $5 ligi $18 už akrų ir turime ten parduoti su ma
žais budinkais. Pradėtų ūkių suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes jus ten nuvežšime.

FOUNTAIN, MICHIGAN yra už U mylių nuo Scottvilie, Mich. apielinkėj žemė vidutinė. Mes ten tarime 
daug ūkių paėmę ant pardavimo su budinkais ir su gyvuliais ir mašinoms. Atvažiuokite į Scottvilie, mes Jus visur 
apvežlosime. ' „ , >

? Parsitraukite per mus iš musų kolonijų VALGOMŲ PRODUKTŲ ir parsitraukite iš musų apie namus pasiso
dinti puikiausių rožių, žydinčių krūmų ir visokių geriausių vaisių medelių gatavų inčiepytų ir visokių vuogų, diegų 
mes turime šimtus tūkstančių Jų parduoti.

UšSIRAšYKITE musų išleidžiamų bepartišivkų Ūkiškų Laikraštį “ŪKININKŲ ŽINIOS”, - kurios išeina kas 
dvi savaitės, iliuostruotos. kuriose tilps geriausi raštai Ųklninkystės ir gnspadorystės pamokinimo. Geriausios ži
nios ir linksmiausi visokie pasiskaitymai ir turgų žinios. Kaina metams $1.50. Pusei metų $1.00. Užrubežyje me
tams $2 50. Užrašykite sau ir savo giminėms J Lietuvą

ATVAŽIUOKITE ūkių pirkti j Scottville, Mich. Kuomet atvažiuosite, užeikite f mnsų ofisų Ir kreipkitės J 
musų LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių ANTANĄ KIEDIS. kuris jums suteiks visas žinias ir 
aprodys fermas. Laiškus rašykite ant adreso: —

,.1.
LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

o
J- _

^■1

“ Darbininke’ <. 
apart žinių telpa 
naudingą straip
snių, eilių ir ft

“DARBININKAS” patenkina savo skai
tytojus dar ir tuomi, kad gaunamas paskirtame 
laike.

“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.

“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje 
darbo žmonių užtarėjas.

“DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės 
susispietę į Lietuvių Darbininkų Sąjungą.

“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai- 
v tę: utarninkais, ketvefgais 4 pusi., ir subato

mis 8 puslapių.
“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose 

‘ Valstijose arba Amerikoje:
Metams 3 sykius į savaitę....................
Pusei metų 3 sykius į savaitę ........ 
Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .

Į Lietuvą arba Užrubežyje:
Metams 3 sykius į savaitę................................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę........................ $2.75
Vieną sykį į savaitę metams..............  $2.50

Užsirašyk ir kitiems patark tą padaryti. 
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu” 

arba čekiu siųsk Šiuo adresu:

“DARBININKAS.”
242-244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTO

■

$4.00
$2.25
.5.00

B
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. gi siuntiniai iš Lietuvos ėjo 
per Vokietiją, tai ten kilusis 
maištas matyt sutrukdė paštą.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
TREČIO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS, SO. 
BOSTON, MASS.

IŠVAŽIAVO.
Pereitą utarninko vakarą 

Jonas J. Romanas, jo žmona, 
J. Ciunys ir p-lė Marelė Duse- 
vičiutė apleido Bostoną. Ket
verge sės laivam Oscar II ir 
vyks Kopenhagon, o iš ten Lie
tuvon. Į So. Station palydėti 
buvo susirinkę daugybė jauni
mo. Laimingos kelionės ir ge
ros kloties Lietuvoje.

Nuolatai ateina laikraščių 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš 
“Darbininko”. Už doleri-' 
nę gausi 12-15 ekz.

PAIEŠKOJIMAI IR
DAR VIENAS ŽINGS

NIS. REIKALAVIMAI.

Kovo 25 d. šv. Petro Bažny
tinėj svetainėj įvyko Katalikų 

Į Vienybės susirinkimas.
Pirm. P. Petrauskas atidarė 

i susirinkimą 8 vai. vakare. 
F . Protokolas buvo skaitytas ir 
priimtas.

Nutarta pasiųsti laišką Šv. 
Jono draugijai, su užkvietimu 
prigulėti prie Katalikų Vieny
bės.

P. Petrauskas išdavė rapor- 
š buvusių Katalikų Vieny- 
prakalbų.
utarta surengti metinį iš

važiavimą. Komisijon įėjo šios 
ypatos: P. Špokas P. Milius 
ir P. Petrauskas.

Nutarta rengti naujam de
legatui gerb. kun. Mironui pra
kalbas. Prakalboms surengti 
įgaliota stovinti valdyba.

P. Petrauskas aukojo boną iš
leisti ant Katalikų Vienybės 
išvažiavimo. Tikietų kaina 10 
c. Tikietų padaryti 3,000.

Nutarta remti Prienų pro
gimnaziją. Buvo padaryta ko- 
lekta ir aukojo šios ypatos: J. 
Glineckis $1.00, F. Virakas 
$1.00, M. Sakalauskaitė $1.00, 
A. Kneižis 50c. ir D. Antanavi
čius 50e. Viso su smulkiais 

5.05.
Nutarta nupirkti Katalikų 

lenybei knygos.
Nutarta prižiūrėti, kad Va

irinės Mokyklos komitetas 
radėtų savo darbą ir būtų 
iromas pasekmingai.
Šios draugijos bei kuopos 
ssimokėjo į Katalikų Vieny- 
į Vyčių 17 kp. per Z. Gurk- 
itę, Pilnųjų Blaivininkų 49 
3. per M. Kilmoniūtę, S. L. 
. K. A. 21 kp. per A. Dagį, 
. D. S. 1 kp. per S. Noreiką 
Šv. Petro bažnytinis choras 

jr P. Milių.
Pavienės ypatos įstojo į Ka
likų Vienybę ir užsimokėjo 
y $1.00: A. Šapalis, M. Saka- 
uskaitė, O. Jankienė, S. No- 
ika ir T. Blužienė.
Viso pinigų pribuvo $10.00. 
Susirinkimas tapo uždarytas 

):30 vai. vak. per pirm. P. 
etrauską.

Rast. D. Antanavičius.

• v

AUKOS L. VYČIŲ 
SPAUSTUVEI.

■Kovo 28 d. laike L. Vyčių 
' kp. prakalbų L. Vyčių spau- 
uvei aukavo šios ypatos: 
Gerb. kun. K. Urbanavičius 
.00; po $1.00: Ant. Bendo- 
itis, P. Milius, Z. Gurkliutė, 
Klapatauskas, V. Valatka, 
Dilis, V. A. Tumasonis, L. 

mielins. Smulkių aukų su
nkta $3.47. Viso $16.47.

USINEŠIMAI SU LIE
TUVA PABLOGĖJO. 
Pastaromis dienomis neatėjo 

ei laikraščių nei laišką iš 
ietuvos. Pirmiau tai po ke- 
b laikraščius ir po daug laiš- 
ą ateidavo kasdien. Kadan-

.•f

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

So. Bostono nuterioti ir ki
tokie draugai dar vieną žings
nį padarė savo' ofensyve prieš 
Lietuvių Prekybos Bendrovę. 
Bet tai buvo nepasekmingas, 
kaipir visi kiti. Pradžioj jie 
tik tuščius gandus leido apie 
B-vę. Paskui nuteriotų drau
gų prakalbose daugiausia 
prieš B-vę ir buvo kalbama.'] dvs iš drūto medžio. Gražioj vie- 
Pagalios elektrikierių laikraš
tis “Keleivis” ir jot talkinin
kė “Sandara” atidarė savo 
špaltas pliurpalams prieš B-vę. 
Kadangi tas viskas pasirodė 
tuščiu darbu, tai padarė nau
ją žingsnį—panedėlyje iš poli
cijos headąuarters ir pašto’a- 
tėjo Bendrovės ofisan viršinin
kai. Policijos kapitonas teira
vosi, kaip pinigai siunčiami ir 
kaip baksai pasiųsti, o pašto 
viršininkas gavęs skundą kad 
paštas esąs naudojamas apgau
lingam bizniui. Pašto virši
ninkas lik truputį pažvelgęs į 
biznio vedimą, tuoj pamatė, 
kad viskas tvarkoje. Polici
jos kapitonas giliau tyrinėjo, 
žiūrėjo kokiais būdais pinigai 
siunčiami, kaip baksai išsiųs
ti, skaitė iš kompanijų prane
šimus kur baksai randasi. Pa
sakė kapitonas: “You’re all- 
right”. Paskui su Romanu 
kapitonas ilgai kalbėjo apie 
tai, ką B-vė pienuoja daryti 
Lietuvoje. Kapitonas išeida
mas pasakė: “I wish 
success”.

Ant pardavimą namas Dorches- 
ter’yje, 2 šeimynų, 16 ruimų, 
pastatytas paties savininko, grin-

toj, arti karų linijos. Parsiduoda 
be agentų. Norintieji pirkti krei
pkitės į “Darbininko” redak. 244 
W. Broadtvav, So. Boston, Mass.

Parsiduoda vienas | tonų 1917 
Stewart trokas su uždarytu vir
šum, geras dėl bekėrių arba sal
dainių išdirbėjų su keturiais nau
jais rataplaukiais, parsiduos 
giai.

D. Olseika,
285 Broadway, -

■ So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 167-R.

pi-
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SUSIRINKIMAS.

PARSIDUODA FARMA
13 akerų žemės pusė dirbamos 

ir pusė miško. Derlinga žemė, 
naujas namas, ant dvejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais base, didelis viš- 
tininkas ir užsodintas jaunas sod
nas obelių, grašių, pyčių, slyvų, 
agrastų, aviečių; 2 karvės, vie
nas arklys ir labai graži vieta. 
Nueiti iki karai 5 minutas, iki 
stoties 8 minutas o į miestą Brid- 
gewater 20 minutų; 4 čeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė jr taipgi 3 vežimai darbi
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima ap
rašyti.
Frank Znotin,

108 Compart St. 
Bridgewater, Mass.

vilo, Kauno rėd. Telšių apskr, 
Pikelų parap. ~ ' 
Meldžiu atsišaukti '*1 
malonėkit pranešti.
Kaz. Radvilaitė (Barkauskienė) 

1011 Lasoll St.
Racine, Wis.

Paieškau brolio Kaetono Rad-
T

STOGAS PRAKIURĘS

Paieškau Juozo Dabašinsko, 
Suvalkų rėd. Marijampolės apsk. 
Sasnavos par., Lašimbudė kai
mas. Girdėjau, kad gyvena apie 
Pittsburgh, Pa. o dabar nežinau 
kur. Jis pats ar kas kitas atsi
šaukite šiuo adresu:
Vincas Kališius, /

254 Bowen St.,
So. Boston, Mass.

Parsiduoda farma. 26 akrai 
žemės, 5 kambarių namas, dide
lė bane, vištininkas,- 20 vištų, 3 
ahtys, 2 geros karvės, dailus 
sodnas, arti marių kranto. Arti 
miestas, žemė gera, viskas auga. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
serga'. Platesnių žinių kreipkitės 
per laišką ant šio adreso: 
Mr.xAlex Barnosky,

, Woodland Avė.
Bloomfield, Conn.

Paieškau draugo Antano Zer- 
ding. Paeina nuo Pumpenųf-10 
metą atgal gyveno Rygoje. Mel
džiu jo paties arba kas žinot atsi
šaukti.
Juozas Kurklinskas,

58 Traut St.
Montello, Mass.

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

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

At-

Reikalauju siuvamos mašinos. 
Kas tokią turite ant pardavimo, 
malonėkit pranešti j “Darbinin
ko” ofisą. J. D.

Parsiduoda namas ant trijų lu
bų labai pigiai. Savininkas gyve
na tam pačiam name ant pirmų 
lubų. 101 Sirver St., So. Boston, 
Mass. Kitą namą-turiu ant par
davimo netoli City Point.

-
Ant trijų kambarių ir virtuvės 

parsiduoda rakandai. ’
Matyt galima dieną ir vakarais. 

Ant antrų lubų.
138 Athens St.,

South Boston, Mass.

%

Paieškau Juo/apo Karaliaus, 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskr. 
Vadaklių parapijos. Pirmiau gy
veno Detroit, Mich. Girdėjau, kad 
buvo kariuomenėj paimtas ir da
bar nežinau kur. Labai norėčiau 
susižinot. Mano antrašas: 
Mr. John King,

256 Gratiot St.
. ' Detroit, Mich.

Reikalingos merginos prie .dir
bimo lėlių (Dolls). Nereikalingas 
prityrimas. Atsišaukit:
New Doll Mfg. Co.

621 Albany St., 
Boston, Mass.

Susiv. L. R. K. Amerikos 21. 
kuopos susirinkimas atsibus 
Šv. Petro Bažnytinėj Svetai
nėj. Susirinkimas pripuolė 
Velykų dienoje, bet yra per
keltas po Velykų ketverge 8 
d. balandžio 7:30 vakare. 
Taigi kviečiam visi nariai, 
nes yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti; taipo-gi nepa
mirškit atsivesti ir naujų na-_ 
rių, nes žinome kad yra vie
na iš geriausių ir prakilniau
sių pašalpinių draugijų šioji 
organizacija.

21 kuopos Rašt. Blužienė.

Paieškau tėvo Stepono Anta
navičiaus ir dviejų seserų, Pagel- 
šių kaimo, Merkinės valšč. Vil
niaus rėd. Meldžiu atsišaukti ant 
šio antrašo: 
Rokas S. Antanavičius,
Alytaus apskr.,
Alytaus pašto,
Kauno gatvė No. 142. • 
LITHUANIA.

Paieškau Tad. Stockaus, Sto- 
porų kaimo, Gasčiunų parap. Šiau- 
lių apskr. ir jo sesers Rumbaus- 
kienės. Gavau laišką nuo jų bro
lio Vinco Stockaus iš Lietuvos ka
riuomenės. Jie patys ar kas ki
tas meldžiu pranešti šiuo adresu: 
-J. Bernotas,

414 N. 7-th St.
Philadelphia, Pa.

VOKIŠKU MARKIŲ
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) j 
Lietuvą, gali jų pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

i
Paieškau savo pusbrolių Jur

gio ir Veneento Makare vičių. Su
valkų rėdybos, Seinų apskr. Ku
čiūnų parap. Akmenių kaimo. Pra
šau atsišaukti jie patys arba kas 
apie juos žinot, turu svarbų rei
kalą. • z
Antanas Launikonis,

33 Spring St.
New Britain, Conn.

Paieškau brolio Motiejaus Ge- 
nevičiaus. Pirmiau gyveno North 
Dakota o dabar nežinau kur. Pra
šom atsišaukti arba pranešti man 
šiuo antrašu:
Vincas Genevičius,

147 Ames St.,
Montello, Mass.

Paieškau savo sunaus
Lapeikio, prieš karę gyveno Bal- 
timore, Md. Neturiu jo antrašo. 
Jis pats ar kas apie jižinot mel
džiu man pranešti už Ką aš busiu 
labai dėkingas. Mano antrašas: 
D. Lupeikis, Troškūnai, Kauno 
rėd. Lithuania.

Paieškau Jono Vaitkaus.' Jis 
pirmiaus gyveno ant Third St. 
So. Boston. Dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą. Atsišaukite. 
Povilas Vaitkus, -

315 Walnut St. 
Newark, N. J.

Jono

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,

So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sizth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka.

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

■ Charlestovm, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno n?.ėneio 3-čią 
val.^po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

Siunčiame daiktus į Lietuvą, 
parduodame laivakortes, parūpi
name pasportus, parduodame vo
kiečių markėms. Siunčiame pini
gus j Lietuvą, kurių dabartinis 
kursas $2.00 už 100 auksinų. 
Lithuanian Information Bureau

774 Bank St., 
Waterbury, Conn.

NAUDOKITĖS PROGA PIRKTI 
LIETU VIII PREKYBOS BENDROVĖS 

ŠĖRUS PO 56.00.
Bendrove, prasidedant Bal. 4. 1920 paskyrė dėl išpardavimo 50,- 

000 šėrų po $6.00 kiekvienas. Kada tie Šerai bus oti tada kaina
bus $7.00 už Šerą. Daugelis lietuvių pirko Šerus po bet kiti kurie
atidėliojo dabar apgailestauja Todėl norintieji pirkti šėrus, pirkite 'kol 
dar galite gauti po $6.00.

Siųsdami pinigus arba klausdami informacijų, rašykite ant

SO. BOSTON 27.

Paieškau savo draugų Jono 
Grigaliūno ir Romaldos Kaunie
čio, gyvenančių kur apie Chica
go, III. Valiuliškių kaimo, Pan
dėlio parap. Kauno rėd. Meldžiu 
atsišaukti, busiu tamstoms 
kingas. 
Pranas Janiūnas,

167 Washington St., 
Cambridge 39, Mass.

dė-

Paieškau brolio Stanislovo Ur- 
lakio, v. Kauno rėd. Panevėžio ap
skričio, Rozalino valš. Moniunų 
kaimo. 12 metą atgal gyveno 
Taskaror, Pa. Jis pats ar jo pa
žįstami meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso:
Mr. John Urlakis,

616 W. Lombard St 
»Baltimore, Md.

— - --- --- 11
Ručinskienė iš Karkasą kaimo, 

Plokščią valšč., Šakių apekr. pra
šo atsiliepti Amerikoje gyvenan
čią prieš karą Petrone Rastien 

Ijoe adre buvo toks;
Petronė

10.

PLAUKAI!
Kas tunte 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., Berea, Ohio.

Jei jūsų namo stogas pra
kiuręs, tai šaukitės lietuvio 
Stogų Taisytojo, kuris turi 
savo amate ątsakantį pati- 
rimą. Darbą atlieka koge- 
riausiai. Jei tik jums reikia 
stogas pataisyti ar naujas 
uždėti, tai šaukitės prie DR. J. C. LANDŽIUS | i

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — »

J. Kaąalinas,
63 Gold St.,

So. Boston, Mass.
Protokolą Rast. —

J. Stukas,
542 6-th St.,

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — .

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius----

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
PRANEŠIMAS.

-Draugystės S. Š. Jėzaus se
kantis susirinkimas bus pane- 
dėlyje balandžio 5 dieną.

SEYMOUR
Gydytojas ir Chirurgas ;

489 Broadway, S. Boston, Mass.
OFISO 9-10 ia ryto,

I VALANDOS:

I
l

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

P*NvoStHtpopM. Nna7 iki 8 vakar* 

HSW BOADWAT Car. ST 80. BOSTON.
TaliOtS. B. I

u
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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

JĮ
ŠĮ
U .. . .P gaut, kokios tik pasaulyj yra

i
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiusiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, SaT Boston, Mass. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

TeL S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Pitkiria akinius

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

Worcester, Mass.

i! 
n i 
$ ni

)

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

{Dr. M. V. Kasparavičius) 
42S Broadvay, So. Boston, Mass.

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

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

/

n
n

a
Tel. S. Boston 21014 ir 21013 j

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

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

GEO. J. BART AŠIŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų | Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus i visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Paruptnam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

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

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi | musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B ARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

pas

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietą, ė 
nuo 7 Iki 9 vakare.

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

469 Broadway, S. Boston, Mass 
i

1

i

■

PRIE DOCHESTER ST. 
Valandos Nedėliomls

Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare iki 4 vaL vaka.

s

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
GaZiata unikali f ti ir Haluvitakai

Ofiao valandos: 
Ryt iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

[ 536 Broadvay. So. Boston.
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DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sinrtt Ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite až iėegzaminuoaiu dykai ir pasakysiu kaip ai galiu 
jums padėti. Ai turiu suvlri 26 metus praktikos medicinoje -Ir gy
dyme skaudžią, kriniiką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą Ir mo
torą. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatlikallšegzamlnuoju jus 
kiekvieną sykj. Ai vartoju santlplfikus elektrlkos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniiką ligą. Kada reikalinga lšeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Ai visados vengiu klaidos 
diagnose arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS- * 
Iežkodami gydymo pagalvokite gerai Pasinaudokite kitą 

prityrusiais, jei Kenti puvo, vianniĮ btm ja&niį. ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispeps ;prietvarią etc. J4 turi reu-
natizmą, sdatieą, arba subrinkusius sąnarius,
ikausmu8 galvoje, i skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje pasitark ra manim

, Atlik tą darbą!
*gu lklilol niekas negelbėjo, ateik ai sutelksiu patarimus dy- 
Tamsta sutauplsi laiką, pinigus ir panaikinsi kanSas. Jeigu 
aMstu nieko pagelbsti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge- 

jrttiurtjimo. Ligos niekados nestovi, tat vtaa- 
idM pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
Imti pervfiu. Ėgnamlnavlmas dykai!

iRAS MORONEY
art’. Boy’stnu SL) BOST'* MAFS
P. M. Nedaliomis nuo 10 A_ K 2 P. M.

Bell Pbom DiclctaMO 3806 M

Dr. Ignotas Stankus
i210S.BrariSL,PUxWĮAia,Pi.

Yioturū Daktaru ir Chirurgas.

Ofiso v
į Nuo 9 rito iiri 5 po pieta z 

Vakarais, Katrerąa nuo6tki9P.M_ 
" " “ ’ s —
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PLAUKU SLINKIMĄ.
•oUlka p’iakn «Uaki-
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JUS GALITE SULAIKYTI
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