
Darbininkų ReikalaiApie Taiką

PAKĖLĖ ALGAS.

TRŪKSTA NAMŲ.

NESUTARIA.
f nuo

L. D. S. NAMO BONAI.

BONAI JAU GATAVI.

negausite.

IŠVAŽIAVO RYMAN.

Mass.

SUGRĮŽO DARBAN.

LIGONINĖS DARBI
NINKŲ STREIKAS.

GELEŽINKELIŲ DAR
BININKŲ STREIKAS.

Penktas nuošimtis už bonus 
jau eina nuo Bal. 1, 1920.

Paderevskis, buvusis pirmsė- 
dis lenkų Ministerių Taryboje 
Varšuvoje.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS PRIE AMERI

KOS R. KRYŽIUS.

Lanrence, Mass. — 600 
streikavusių budavotojų nu
tarė grįžti darban už 75c. 
valandoj. Gaudavo po 55c.

Anglijos premieras Lloyd 
George išvažiavo Ryman. 
Ten tarsis apie taikos reika
lus.

Ar atsimenate?

NEBUS DEMOKRATŲ 
KANDIDATU.

EKSPLIODAVO PALAI
DOTA BOMBA.

Hoover buvo klaustas- ar 
sutiktu priimti kandidatūrą 
į prezidenttis Suv. Valstijų, 
atsake, kad nesutiktų.

LIETUVOS PASIŪLY
MĄ PRIĖMĖ.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

NAMAS JAU NUPIRK
TAS.

Arti miesto Cambrai 
ariant buvo paliesta užkasta 
bomba. Ji sprogdama už
mušė 12 žmonių.

Salėm, Mass. — Malioriai 
padarė naujų sutartį. Gau
davo po $5.20 dienoj, dabar 
gaus po $7.20. x

Bernai parsiduoda tiktai 
po $25.00.

SPROGO LAIVAS.

“Perku-1 Neapolio prieplaukoj,, I-

NEWARK, N. J.

Tautos Fondo 1-mo skyriaus 
susirinkimas įvyks 16 d. balan
džio šv, Jurgio dr-jos salėj.

Gerbiamieji nariai malonėkite 
netik patys ateiti į susirinkimų, 
bet ir kitus atsivesti prirašyti. 
Šiame susirinkime bus labai daug 
naujų ir svarbių dalykų, todėl 
prašome nepamiršti vigų ateiti.

T. F. 1-mo skyr. pirm.
A. K. Masandukas.
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Japonai pliekia Rusus
GAL IR LIETUVIAI NU

KENTĖJO.

W ashington, bal. 8. — Mū
šiai tarp japonų ir rusų jė
gų Chabarovske pasibaigė 
vėlai utaminke su bolševikų 
pasidavimu. Tokių žinių ga
vo Japonijos ambasada.

Mūšis tęsėsi 10 valandų. 
Japonų nukautais ir sužeis
tais buvo 260, o rusų nukau
ta 408, nelaisvių paimta 1.- 
500 ir 7 anuotos.

(Nesenai esame gavę iš to 
miesto laiškutį rašytų kovo 
7 d. š. m., kur štai kas ra
šyta: “Šiuomi Chaborovs- 
ko lietuvių kolonijos vardu 
meldžiu jei galima siuntiėti 
mums laikraštį kol kas be 
užmokesnio, nes nesant pi
niginio susisiekimo krasa su 
Amerika, negalime išsiųsti 
prenumeratos, o žinių labai
ištroškę, nes jokių neturi
me”. Kartu atsiuntė 6 nu
merius “Sibiro Lietuvių Ži
nių”, kurio paskutinis num. 
6 turi datų lapkr. 8, 1919. 
Spauzdintas Tomske. Matyt 
spauzdintas dar prieš bol
ševikų užviešpatavimų tame 
mieste. Num. 6 šaukė į skai
tytojus popieros siųsti, nes 
Tomske nebuvę galima gau
ti pirkti jokios popieros. 
Veik visi to laikraščio nu
meriai atspausti ant rudos 
popieros. Laikraštis buvo 
“leidžiamas po artimiausia 
profesoriaus Būgos priežiū
ra”. To laikraščio num. 5 
paskelbta keistas girdas: 
“Lietuvoje dabar esųs jau 
naujas prezidentas M. Če- 
pinskas”. Pirmame nume
ryje “S. L. Žinių” paminė
ta, jog Chaborovske, kur 
pliekėsi rusai su japonais e- 
sų į 50 lietuvių šeimynų).

Springfield, Mass. — 
Wesson Maternity ligoninės 
darbininkai sustreikavo, 

kuomet ligoninės globėjai 
nesutiko pakelti algas. Nie
kam nieko nesakę išėjo peč- 
kuriai ir ikti darbininkai, 
nors ligoninėj buvo apiė“40 
moterų su jų nesenai gimu
siais kūdikiais. Ant greitų
jų rasta pečkuris, kurs suti
ko skebauti ir kūrenti kros
nį.

DIDINA JĖGAS.

Siberijoj ir Mandžiūrijoj 
Japonija didina jėgas. Ga
bena daugiau kariuomenės. 
Japonija paėmė visą gele
žinkelį tarp Vladivostoko ir 
Chabarovsko. Chabarovsk 
guli prie Amūro upės ir yra 
apie 400 mylių atstu nuo 
Vladivostoko. Geležinkelis 
eina per svarbius punktus 
— Nikolsk ir Ussuri.

Tarpe alijantų jau 
senai buvo apsireiškę nesu
tarimų, bet dabar tas dar 
labiau iškilo. Franci j a ir 
Anglija ypač nesutaria. An
glija stovi už tai, kad taikos 
sutarties išpildymo reika
lauti visiems bendrai. Gi 
Franci j a laikosi to, kad 
svarbiuose jai dalyknuose ji 
viena galinti veikti savaran
kiai. Taip pavyzdžiui ji 
savarankiai pasiuntė savo 
kariuomenę per Reinu, kuo
met Vokietija pasiuntė mal
šinti maišto Ruhr klonyje. 
Anglija ir kiti alijantai 
Franci jos „žygiui nepritarė 
ir iš to kilo piktumo. Bal. 
19 d. buvo pienuota turėti 
alijantų konferencija, tai 
Franci j a atsisako joj daly
vauti.
, Franci j ai rūpi Vokietijų 
kuolabiausia smaugti, o An
glijai tas nerūpi.

Vokietija jau atšaukė sa
vo kariuomenę iš Ruhr.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo. •
SUTALPINA savyje daug rašalo. ;
NEBtOA—Siunčiame per paštg ir expresu j visas 

Salia pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos Jai 
lygio*. ,

RAŠYS taip greit, kad su jokia kitų plunksna 
negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsianL 

kaina su gerumu yra visiškai Žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščlaus.

Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 
garantuojame.

DR. STASYS ŠALKAUSKIS.

Lietuvių tauta nedaug tetu
ri mokslo vyrų, bet ir tie pa
tys ne visiems tėra žinomi. 
Priežastis greičiausia tame, 
kad savo veikalus rašo sveti
mose kalbose. Užsienyje gy
venant kitaip ir būti negali. 
Kalba nors ir svetima, bet dva
sia lietuviška. Toki asmenys, 
įgiję garbingą vardų užsieny
je ir sugrįžę tėvynėn atneš 
gausių naudų tautai, skleisda
mi mokslų einančio jaunimo 
tarpe tyrų ir sveikų žmonijos 
gyvybės principų supratimų. 
Mūsų tautoje vienu tokių daug 
žadančių asmenų yra dr. Sta-

Iš Rymo.
Roma, 20 kovo, 1920. — Va

kar 19 kovo, gražiuose salo
nuose viešbučio “Minerva”, 
kunigas Bonne (belgas gyve- 
nusis keliolikų metų Rusijoje), 
ukrainiečių attsovas prie Šv. 
Sosto, davė iškilmingus pie
tus, kad pagerbti Benedikto 
XV naujai paskirtąjį Ukrai
nos Vizitatorių, Tėvų Genoc
ehi (Ženokki), vienuolį drau
gijos Širdies Jėzaus. Tėvas 
Dženokki, buvęs keletą kartų 
Rytiečių reikaluose Šv. Tėvo 
pasiuntiniu, šį kartų bus tai 
Ukrainos Ratti, kad ištirti te
nai lenkų darbelius su Antvys- 
kupu Ščeptickiu ir su unijotų 
kunigais.

Pietuose dalyvavo J. E. Kar
dinolas Marini, Rytiečių Kon
gregacijos Sekretorius (perdė- 
tiniu yra patsai šv. Tėvas, 
Antvyskupis Čeretti, Monsig
noras Tedeschini, kun. Chris- 
terson, Finlandijos atstovas 
prie Šv. Sosto, profesorius 
Grinenko, p. Kossak’as, p. 
Badrivski’s, ukrainų Misijos 
narys karo belaisvių reikaluo
se, p. Onatski’s ukrainų spau
dos biuro vedėjas, p. Sembra- 
tavičius, ukrainų atstovo prie 
Kvirinalo padėjėjas, Monsig- 
norai Benedetti ir Pucci.

Padavus užkandžius kunigas 
Bonne, gražiai prabilo dėko-

Varsava, bal 10. — Pasak 
telegramos iš Vilniaus Lie
tuva pasiuntė taikos notą į 
Maskvą, prašant Sovietų 
pripažinti Lietuvą. Reika
lauja Kauno, Gardino, ir 
Suvalkų su sostine Vilniu
je-

Jei sovietai su tuo sutiks, 
tai bendrai bus nuskirta vie
ta deryboms.

Norvegijos laikraštis “So
čiai Demokraten” skelbia, 
jog Lietuvos pasiūlymų pra
dėti taikos dervbas bal. 15 v
d. Rusijos sovietų valdžia 
priėmė.

Neteisėtas geležinkelių 
darbininkų streikas kaikur 
plečiasi, kaikur mažinasi. 
Apskritai imant tai daugiau 
eina streikan, negu grįžta.

Naujojoj Anglijoj darbi
ninkai nutarė liktis prie 
darbo, bet kaikur buvo be
kilus streikas.

600 -switchmanų Colum- 
bus, O. nubalsavo grįžti dar
ban. Pitsburge streikuoja 
5.000.

Ant Erie linijos neina jo
kie traukiniai. Ant Balti- 
more ir Ohio linijos mažai 
traukinių teina.

/ Massachusetts Pirklybos 
Biuras buvo paskyręs komi
sijų ištirti toje valstijoje 
namų trūkumų. Komisija 
tyrinėjo 40 miestų ir rado, 
jog trūksta 16.000 pagyve
nimų. Yra susidarę namų 
kompanijos, kurios bando 
trūkumų užpildyti.

SVARBIOS DIENOS.
Ar jūs atsimenate, jog.bal. 

14-15 dd. t. y. seredoj ir ket
verge šios savaitės Lietuvoje 
įvyks rinkimai į Steigiamąjįsvs Šalkauskįnosoniai kai- j ? ° m- • i j i įvy.KS nnlomai i Steigianiaji -kūne oar nesąZ ka«; Se^- ^ ne^<Sv2: Plukite,

gijoje. • "JZriZTk. Ūkta™ ?“ iyykis, tai istoriškas dar- negan
vizitatorium iš ko tikimasi 
daug gero suvargintai Ukrai
nai. Toliau naujasis vizitato
rius pakėlė stiklinę už J. E. 
Kardinolo Marini sveikatų, ką 
savo prielankumu daug yra 
prisidėjęs ukrainiečių gerovei 
paskyrime jai tam tikro dele
gato. /

Pažymėtina, kad iki šiol 
Ukrainų katalikų reikalai Ro
moje buvo lenkų Galicijos vys
kupų globoje, nūnai gi ačiū Jo 
Šventenybei Benediktui XV 
įsteigusiam Rytiečių Kongre
gacijų ir paskyrusiam atsa
kantį delegatą, dalykai pasi
rodys savo tikroje šviesoje.

Gaila, kad lietuvių atstovui 
Kan. Narjauskui, neprisiėjo 
dalyvauti šitame gražiame su
siėjime. Kad ir pakviestas 
kunigo Bonne į tųjų iškilmę, 
Lietuvos atstovas nespėjo lai
ku sugrįžti iš Paryžiaus, kame 
buvo iškeliavęs.

Ktm. K. Prapuolenis.

P. S. 20 kovo Šv. Tėvas pri
ėmė audiencijoje atvykusius 
čionai: Mogilevo antvysfcupį 
E. Roppų ir kun. Bronislovą 
Žongolavičių, pavadytų Vil
niaus Universitatės dekanu. 
Šiandien rytmetyje atkeliavo 

-A Dr. S. Šalkauskis netrukus Romon, garsusis muzikantas

Dr. S. Šalkauskis yra gimęs 
Airiogaloj, 17 gegužės d. 1886 
metais. Gimnazijų ėjo ir bai
gė Šiauliuose, 1905 m. pastojo 
į Maskvos universito' teisių 
skyrių ir jį baigė 1911 m. Bai
gęs mokslų išvažiavo klimato 
delei Turkestanan (Centralėj 
Azijoje) ir ten advokatavo iki 
1915 metų. Tais pačiais me
tais dar atvyko Šveicarijon ir 
pastojo į Friburgo universitų 
filiozofijos fakultan. 1920 m. 
kovo mėnesyje išlaikė kvoti
mus į daktaro laipsnį, prista
tęs jau anksčiaus disertacijų į- 
vardįta: “L’ame du monde 
dans la Philosophie de Vladi- 
mir Soloviev”. Pernai dr. S. 
Šalkauskis parašė veikalų apie 
Lietuvos kultūrą įvardintų 
“Sur les confins de deux 
mondes”. Dar'būdamas Tur
kestane 1913 m. rašė straips
nius “ Draugijon” apie proble
mų “Bažnyčia ir kultūra”.

Dr. S. Šalkauskis yra netik
tą^ filiozofas, bet ir žymus pe
dagogas, kurie šiandie mums 
tėra reikalingiausi, ypatingai 
savo mokslų pamatuojantieji 
tikėjimo bei doros dėsniais.

apleidžia Šveicariją ir vyksta 
tėvynėn, kame jo seniai jau 
laukiama.

Prie progos galima tarti žo
dį “Tautos Fondo” pagerbi
mui. Organizacija, kuri tarp 
daugelio kitų tautos reikalų 
rūpinasi suteikti lėšas pasko
los būdu Europos universitus 
lankančiam jaunimui, verta 
pagerbimo, nes atlieka milži
niškų darbų. Jeigu ne “Tau
tos Fondas”,- daugelis mūsų 
talentų žlugtų, neatnešę jo
kios naudos tėvynei. Ameri
kos lietuvių visuomenė priva
lo apkainuoti “Tautos Fon
do” nuopelnus ir visu gausus 
mu remti organizacijų, kuri

bas. Po rinkimų išrinktieji de
legatai bus pašaukti susirink
ti ne vėliau, kaip už mėnesio, 
t. y. nevėliau, kaip gegužio 
14-15. Seimų sušauks ir atida
rys Lietuvos Valstybės prezi
dentas.

Lietuvos seimas bus Lietu
vos šeimininku.

Te Dievas padeda mūsų 
brangiai Lietuvai šitame svar
biame žygyje.

Kam laikyt bankoj padė
tus pinigus tik ant 4 nuoš., 
jei pirkdamas bonus gali už
dirbti 5 nuošimtį ?

Bankoj tavo pinigai gal 
prapult, nes banka gal su- 
bankrūtyt, o jei pirksi bo
nus, tai niekada neprapuls. 
Todėl naudokitės visi šia ge
ra proga savo pinigų taupy
me bei apsaugojime.

Kas gyvas pirkime po bo
nų o neleiskime morgičiaus 
ant namo užtraukti. Atmin
kite, jog iki 15 šio mėnesio 
turime sudaryti $15,000.00. 
Tad kas gyvas prie darbo!

“DARBININKAS”, 
244 W. Broadway, 

So. Boston 27,
vo namuose. Iš Vatikano urė
dų, buvo tenai Antvysk. Oe- 
retti, •Maggiordoma’s Tacci, 
Maestro de Camera Samper’is 
ir Monsignoras Tedeschini. Iš 
lenkų gi patsai Afitvysk. Rop- 
pasį lenkų atstovybės bažnyti
nis patarėjas prelatas Skif- 
muntas; svietiškis patarėjas p. 
Lioret’as su žmona. Toliau 
naujasai Ukrainos vizitatorius 
tėvas Genocehi (Dženokki) ir 
du lietuviu unionistu, antai 
Patriarka Žaliauskas, ir Vil
niaus Universiteto Teologijos

t "

Roma, 23 kovo. — Vakar iš
kilmingoj’ audiencijoje tapo skyriaus dekanas, dvasiškis 
viešai šv. Tėvo primtas, Oe- 
ko-Slovakų atstovas prie Šv. 
Sosto p. Kamilius Krofta, pe
reito j’ savaitėje tokis pats pri
ėmimas buvo padarytas Serbą 
atstovui prie Vatikano. Sa- 
vaimi mes Romos lietuviai ne
kantriai lankiame, kuomet ga
lutinai ir mūsą atstovui bus 
lemta viešai persistatyti Šv. 
Tėvui, kad įteikus Jam Lietu
vos valdžios įgaliojimu^?
. Lankų prie atstos ta tenai patriarkos Zaliansko

kad ir tėvo Ledochovrskio—-jezavi- 
Mo- to ienerolo.

Žemaičių vyskupijos kun. Bra- 
nys Žopgolas. Pažymėtina, kad 
nė vieno kardinolo šitoje iškil
mėje nedalyvauta. Tuom tar
pu priėmime pas Argentinos 
atstovų, duotame pagerbimui 
vyskupo de Andrea, rektoriaus 
katalikiškojo universiteto Bue
nos Airese, dalyvavo visi Ro
mos kardinolai, daug vyskupų, 
monsignorų ir įžymiausi^ Ro
mos aristokratų. Iš lenkų bū-

Prieš karę, nesunku buvo 
! mūsų žmonėms (lietuviams) 
* apsieiti šioje šalyje ir ulaiky- 
Į ti jos įstatymus. Karei pasi
baigus, ir pastaraisiais lai
kais, Lietuviai, kaip ir kiti a- 
teiviai, nėra taip liuosi, kaip 
kad buvo. Dabar turi išpildy
ti privalumų, kurių pirmiau 

i nesirado, k. t., mokėjimas tak
sų nuo ineigų, etc.

Atsiranda daugelis “agen
tų” ir kitų, kurie, tyčiomis ir 
netyčiomis, išnaudoja nežinan
čius žmones. Saugoti ateivius 
nuo tokių išnaudojimų, pagel
bėt jiems, ar tai patarimais 
ar patarnavimais, yra tikslas 
“Foreign Language Informa- 
tion Service” (seniau buvusi 
valdiška įstaiga prie “Commi- 
tte on Public Information”,"o 
dabar Civiliškos Pašalpos Sky
rius prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus).

Lietuviai gali kreiptis prie 
šio Biuro su visokiais reika
lais, pav. — įvairius Amerikos 
lietuvių paliečiančius santy
kius su Amerikos valdžia^ kaip 
tai, pilietybės, apsaugos, išva
žiavimas iš šios šalies, ir pa
našiais reikalais, o mes duosi
me teisingų patarimų ir patar
navimų veltui. zVisi raštai lai
komi konfidencialiai.

Ypatingai Biuras užsiima su 
taksų reikalais. Jei žmonės 
permoka, pagelbėsime atgauti 
permokėtus pinigus, o jeigu 
turėjo mokėti taksus antrų 
kartų, taip-pat-gi atitaisysi
me. Lietuviai gavę kuogeriau- 
sių pasekmių per šį Biurų, 
pav., su pagelba Biuro, per 
vienus metus, Lietuviams bu- 
vo*šugrųžinta suvirš $15,000 
permokėtų pinigų.

Su visokiais reikąlais, lai 
žmonės kreipiasi į

Lithuanian Division, 
American Red Cross, 
124 East 28th Street, 
New York City.“Perkūnui” reikalingi tuo

jau smarkūs perkūniški a-, 
gentai rinkti “Perkūnui”* 
prenumeratų, z pardavinėti) 
“Perkūnų” pavieniais nu-' 
meriais ir ieškoti 
nui” šėrų. Kam iš lietuvių talijoj buvo ištikus didelė 
netrūksta drąsos ir yra no-’ ekspliozija laive Bastia. Ja
ras liuosu nuo darbo laiku' me buto benzinas ir žibalas, 
uždirbti keletą dolerių, atsi-1 Laivo viešus ir žmonės buvo 
šaukit tuojau šiuo antrašu: I blokšti augštyn ir i

“PERKŪNAS”, j skeveldrai krito 20( 
206 Cordoni Ate.. nuo laivo. Nuoet<
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"Entered as second-class mater Sept 
22. 1915 at tbe post office at Boston, 
Kastu, under the Act of March 3, 1879.”

‘Lietuviškų” komunistų 
laikraštis “Laisvė” num. 82 
rašo:

“Kiekviena valdžia “nuo 
dievo paeina”.

> Tai kaip su Sovietų val
džia?

“Neseniai Maskvoj buvo 
debatai ant temos ‘Krikš
čionybė, kaipo religinė dok- 

i trina’.
U.

“Į griežtų Lunačarskio 
. užklausimų ar kunigas W. 

sutinka su tuo seniai baž
nyčios skelbiamu principu, 
kad kiekviena valdžia nuo 
dievo paeina—kunigas at
sakė, kad sutinka. Štai jo 
žodžiai: ‘ir mūsų Sovietų 
valdžia yra nuo dievo... 
dievas jų davė mums už 
nuodėmes’.

“Popui publika karštai 
plojo. Tai, visgi valdžia 
dievo siųsta”.

Visgi indomu, kad “Lais
vės” redaktoriai ant tiek 
žiopli, kad nesupranta, jog 
šis atsitikimas kaip tik 
jiems kerta į ausį. Juk ku
nigas netiesioginiai pasakė, 
kad sovietai yra pragaras, 
o kuo yra komisarai, visi ga
li suprasti.

Bet daug iš jų negalima 
norėti, nes jie kaip matote 
ant tiek mažamoksliai, kad 
Dievą rašo mažąja raide

Tasai žmogus kurs anuos 
žodžius Lunacarskiui atrė
žė, ar jis buvo katalikų ku
nigas, ar pravoslavų popas 
ar kas ten kitas, vistiek bu
vo teisingas, drąsus ir tvir
tai tikintis. Bile koks šiau- 
dadūšis taip gudriai, teisin
gai, griežtai ir tiesmukai 
teisybę bolševikų galingam 
komisarui į akis akyveizdo- 
je daugybės žmonių nebūtų 
išdrįsęs pasakyt. Jeigu Ru
sijoje daug tokių žmonių 
atsirastų, tai atgytų Rusų 
liaudyje švento tikėjimo ug
nelė, kurią pravoslavija 
jau veik buvo užgesinusi sa
vo kreivatikystės pelenų 
sluogsniais:

Gal būt kad to žmogaus 
teisybė yra, kad Rusijos So
vietų valdžia yra duota nuo 
Dievo kaipo bausmė Ru
sams už jų išdidumą, ištvir
kimą, ir skriaudimą kitų 
silpnesniųjų tautų.

Juk ir Leninas nebereika- 
lo skelbia kovą “utėlėms” ir 
“miesto brudui”. Jisai nors 
ir diktas bedievis, bet kai
po toli permatantis politi
kierius mato, kad bedievy
bės įdiegtas ištvirkimas jo
kiais tikybiniais įstatymais 
nevaržomas yra tautos gan
grena arba puvimu. Dėlto 
Leninas kaip matosi iš kar
tas nuo karto telpančių kad 
ir bedieviškoje Rusų spau
doje pranešimų, rimtai gal
voja apie Rusų .tikybinius 
reikalus, apie perorganiza
vimą pravoslavų cerkvės, ą- 
pie pasikinkymą eerkpfe 

Sovietų valdžios politikon 
ir tam panašiai.

Gal kam atrodyt, kad Le
ninas su savo komisarais at
virsta prie tikėjimo, gal ma
nyt, kad jis išsižadės krau
geriško bolševizmo? — ne, 
to niekuomet turėt nebus, 
perdaug iš jo kietas užsispy
rėlis ir revoliuei j orderius, 
bet jisai gana gudrus valdo
vas ir supranta tikėjimo 
naudingumų : Rusų tautai, 
Rusų viešpatijai. Aš visiš
kai nesidyvyčiau ir nesiste
bėčiau, jeigu Leninui dar 
keletą metų paviešpatavus 
Rusijoje išgirsčiau paskelb
tą įsakymą, kad pripažįsta
ma Rusų Sovietų valstybėje 
pilniausia laisvė visiems ti
kėjimams ir kad iš Sovietų 
valstybės iždo skiriama pa
šalpa tikybinėms organiza
cijoms kovojančioms su de
moralizacija ir ištvirkimu.

Prie to Rusijoje greičiaus 
ar vėliaus prieis. Jau iš
tvirkimo purvą ir skurdo u- 
tėles Leninas su savo komi
sarais pradeda pamatyt, 
jeigu jisai ištikrųjų turi 
bent pusę to geniališkumo ir 
gudrumo kurį jam bolševi
kai pripažįsta, tai jis pama
tys ir tą blėdį, kurią neša 
Rusijai tikybų varžymas, 
taip-pat permatys tą naudą, 
kurią atneštų tikybų pakan
ta arba toleravimas ir jis 
politiškais išrokavimais pri
verstas bus Rusų tautoje ti
kybinio atgijimo judėjimo 
bangas paremti.

Tuomet išeis teisybė ir 
pasakyti žodžiai kad Sovie
tų valdžia yra duota nuo 
Dievo kaipo bausmė rusų 
tautai. Jinai jau nubaudė 
ištvirkusių, ištižusią ir pasi
leidusią aristokratiją ir bur
žujų klesą, jinai atnaujins 
supelėjusi ir gęstantį Rusų 
tautos tikėjimą. Kaip auk
sas išėjęs iš ugnies skaisčiau 
žiba, taip Rusų tikėjimas 
išėjęs iš po bolševikų kūjo, 
bus stiprus kaip plienas ir 
žibės kaip aukso debesėliai 
rytų saulutei tekant.

Kitą kartą pranašas pa
sakė, kad ir iš akmens Die
vas gali padaryti sūnus Iz
raelio.

Taip pat Dievas, ir Bolše
vikišką Sovietų valdžią gali 
panaudoti kaip gerą lazdą. 
Su ja gali kaltiems šonus 
apvanoti, tai Rusų biuro
kratams, buržujams ir viso
kiems skriaudikams. Taip 
pat gali silpnakojams duoti 
kaipo atramą, kaipo kriukį 
pasirėmimui, tai Rusų nu
silpnintiems įvairių carų u- 
kazais krikščionių tikėjimo 
groblams-kaulams.

Mes jau apie tai iš Rusi
jos girdime.

Jau tenai senovės didikų 
mažai teliko, bolševikai juos 
baiga novyti, o Rusų tikėji
mas nuo caro išlepintos pra
voslavų dvasiškijos ištižu
sias ir į niekus pavirtusios 
dalies bolševikizmo ugnyje 
ir revoliucijos kalvėje apsi
valęs, pradeda kur ne kur 
rodvt tikros šviesos spindu
lėli.*

Ir gamtoje audra rodosi 
naikina viską, bet audrai 
praėjus, dangus išsiblaivo 
ir saulutė šviečia rodos daug 
maloniau negu kad prieš 
audrą švietė ir oras kvepia 
ir žolelės Žaliuoja ir žydi 
tarsi daug gražiau...

Visokia valdžia paeina 
nuo Dievo, o Dievas tautai 
duoda tokią valdžią kokios 
jinai yra verta.

Dabar ateina kvotimai ir 
Lietuvai. Steigiamasai Sei
mas parodys kokios valdžios 
lietuviai verti yra.

Kokios yra verti tokią ir 
išsirinks.

Duok Dieve, kad toji val
džia būtų nuo Dievo, bet ne 
kaipo už... nuodėmes.

F. V.

L. D. S. Conn. Apskr. ber- 
taininis susivažiavimas įvyks 
18 d. balandžio, Hartford, Ct. 
Šv. Trejybės parap. salėj 41 
Capitol Avė.

Sesijos prasidės 1-mų valan
dų po pietų.

Malonūs L. D. S. delegatai 
ir delegatės, kurie esat išrink
ti į šį suvažiavimų malonėkit 
nesivėlijit ir pribūti į laikų.

Conn. Apskr. Rašt.
B. Matulevičiūtė.

EASTON, PA.

balių,LDS. 40 kp. rengia 
kuris įvyks 17 d. balandžio, 
Lietuvių salėj. Kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuvaites kaip 
vietinius taip ir iš apielinkės 
skaitlingai aetsilankyti o atsi
lankę nesigailėsit, nes už į- 
žangos tikietų gal laimėsit fon- 
taninę paauksuotų plunksnų. 
Grieš puiki orkestrą visokius 
šokius. Bus prirengta gardžių 
valgių ir skanių gėrimų.

Prasidės 8 vai. vakare 
trauksis iki vėlumos.

Širdingai kviečia
40 kp. Komitetas.

ir

NORWOOD, MASS.

Klaidos atitaisymas.

Korespondencijoj iš Nor- 
vood’o surašė aukotojų vardų, 
kurie aukojo dėl L. R. Kr. įvy
ko klaida. Vietoje S. Jakštie
nės, turi būti S. Akstinienė, 
vietoj Gedevičienės turi būti 
Sekevičienė, vietoj M. Gedie- 
nės — M. Fedienė.

BALTIMORE, MD.

L. D. S. Susirinkimas.

Bal. 18 d. 5-tų vai. vakare 
bus L. D. S. 30 kp. susirinki
mas. Kiekvienas narys bei 
narė, kuriam apeina L. D. S. 
organizacijos gyvavimas ir vi
sokį jos reikalai yra kviečiami 
būtinai atsilankyti ant to susi- 
rinkimos, nes bus daug ko pra
nešta naujo ir naudingo dėl 
mūsų kp. sutvarkymo ir visos 
organizacijos gerovės.

Dar noriu priminti mūsų kp. 
nariams: Mūsų kuopa turi na
rių veik apie šimtinę, bet ka
da sueina ant susirinkimo, tai 
žiūrėk kokie 5-ki, bet jei 10 
tai jau daug. — Brangūs bro
liai darbininkai, ar-gi jums 
tik tiek terūpi jūsų org. liki
mas, ar tik tiek jų tebrangi- 
mat kiek ant susirinkimų atei
nat? Aš vis-gi manau kad ne. 
Tad visi, kam rūpi L. D. S. or
ganizacija, kam brangus jos 
likimas, visi ateikime ant su
sirinkimų neapleisdami nei 
vieno. Nes visos organizaci
jos gyvavimas priklauso nuo 
'mūsų. Tad dirbkime'visi dėl 
L. D. S. labo. Tobulinkime jų 
kiek galėdami. Ypatingai jei 
mes šių metų laike nepabusi
me, neišauginsime mūsų kp. 
į milžiniškų kuopų, tai jau nie
kados nieko padaryti negalė
sime.

Mūsų kp. šįmet turi veiklę 
valdybų, ypatingai pirm. J. 
Pautięnius ir nut rašt. K. K. 
Zvinklis, kurių darbo vaisiai 
žymiai matosi. O tai yra pri
rašymas prie kp. 10 naujų na
rių. Kuris matomai yra pa
vyzdžiu kiekvienam kp. na
riui. Juodviejų tikslu yra 
varyti tų organizatyvį darbų 
nenuilstančiai, kad išauginti 
kp., o paskui iš jos geriausių 
ir žymiausių narių sudaryti 
didžiulę grupę veikėjų, kurie 
dirbtų išganingų darbų kp. ir 
visai organizacijai. Visi L. D. 
S. nariai stokime petys į petį 
ir dirbkime prakilnų darbų.

Kp. Korespondentas, katalikai pažįsta vilkus avių

PROTOKOLAS L. D. S. CHI- 
| CAGOS APSKR. BUVU

SIO SUSIRINKIMO 
- KOVO 28.

Lietuvių Darbininkų Sųjun- 
gos Chicagos apskr. atsibuvo 
susirinkimas nedėlioję kovo 28 
d. Šv. Jurgio parap. svetainėj 
ant 33 gatvės ir Auburn avė. 
Susirinkimų atidarė pirm. Al. 
Krenčius su malda. Perskai
tytas protokolas iš praeito su
sirinkimo tapo priimtas su pa
taisymu. Delegatai buvo iš 
šių kuopų: 25 kp. V. Jodelis,
M. Zizas; 29 kp.: A. Globis, 
B. Jakaitis; 49 kp.: M. Mažei
ka, Al. Krenčius ir Pr. Zdan- 
kus.

Raportai. M. Mažeika atsi
sakė iš komisijos rengiamojo 
pikniko dėl stokos laiko, palik
ta veikti tame darbe likusiai 
komisijai: Pr. Zdankui ir P. 
Budriui. Raportas iš komisi
jos bonų pardavinėjimo dėl L. 
D. S. namo; nepribuvus komi
sijai paaiškino V. Jodelis, kad 
kvitas tik paėmė iš centro ir 
bonai pardavinėjami. Ilgai už
truko centras pareikalavus, 
greitai neprisiuntė kvitų. M. 
Zizo raportas iš rengiamųjų 
maršrutų L. D. S. Chicagos ap. 
paaiškino, kad laiškus'išsiun
tinėjo su pakvietimais kalbė
tojams, atsakymų dar negavo. 
Raportas M. Mažeikos: paaiš
kino, kad komisija pasiunti
mui rezoliucijų į centrų nieko 
neveikė, palikta ant tolesniai 
projektų komisijai; 29 kuopa 
pasiketino darinkti iš kuopos 
vienų narį prie esamosios pro
jektų komisijos. V. Jodelio 
raportas iš būtojo vakaro ko
vo 14: paaiškino, kad per bu
vusį vakarų įplaukų buvo 
$643.67, išlaidų $567.91, pelno 
liko $75.76. Susirinkimas iš
reiškė dėkingumų Lietuvos 
Vyčių 5-tos kuopos artistams 
už atlošimų veikalo “Kantri 
Alena” LDS. naudai. Finan
sai kovo mėn. 28 d. pridavė 
iždininkui $70.89, išmokėjo M. 
Mažeikai $15 už daržų pikni
kui, $5 p. Varakuliui. B. Ja
kaitis davė sumanymų, kad 
aprubežiuoti laikas laikyti su
sirinkimui, visada pradėti pa
skirtu laiku ir kaip greičiau 
užbaigti negaišinant laiko. Se
kantis susirinkimas įvyks ba
landžio 25 d. Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, 38-kuo
poje West Side. Susirinkimas 
uždarytas su malda per pirm. 
Al. Krenčių.

Pirmb. Al. Krenčius, 
Rašt. M. Zizas.

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Dv. Vad. — Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd PI., 

Chicago, Dl.
Pirm. Al. Krenčius, 

1420 — 48 Court,
Cicero, UI.

Rašt. M. Zizas,
1817 So. Union Avė., 

Chicago, III.
Ižd. J. A. Globis,

617 W. 37 St., 
Chicago, III.

PR0VTDENCE, R. I. 

Praeitos nedėlios “Kelei- 
vyj” patėmijau koresponden
ciją iš Providence, po kuria 
pasirašęs “Parapi jonas”. Ma
tyt, kad minėtas parapijonas 
priguli prie elektrikinės “Ke
leivio” parapijos, tą patvirti
na jo korespondencija, kuri 
tik melais ir dvokia.

Parapijos susirinkimas atsi
buvo pilnoj tvarkoj ir nutarta 
darbas varyti pirmyn. Nupirk-1 Brockton, Mass 
ta bažnyčia. Bet kaip visur, Į Nevark, N. J. 
taip ir čia amdasi išsigimėlių, 
kurie norėjo suardyti tą šven
tą darbą, bet buvo prašalinti 
iš susirinkimo, kurių -buvo a- 
pie pusė tuzino. Matydami, 
kad nieko nelaimės, nes vietos

kaily) ir prašalino iš savo tar
po. Ilgai kentėjom dvasinį 
vargų be savo dvasiško vado
vo, dabar kas kita. Susilau
kėm gerb. kun. P. Vaitonį, ku
ris nenuilstančiai darbuojasi. 
Tad mieli broliai • ir sesutės 
stokim į pagelbų savo Dyasiš- 
kam vadovui. Suvienykim sa
vo jėgas, nes vienybėje galy
bė.

Panemuniškis.

WORCESTEB, MASS.
Kovo 21 Labdarybės dr-ja 

parengė prakalbas. P. Monkus 
atidarė vakarų ir perstatė kal
bėtojų kleb. kun. J. J. Jakai
tį, kuris nurodinėjo naudin
gumų Labdarybės dr-jos. Po 
jo kalbėjo kun. J. Čaplikas, ir 
ragino visus prisidėti prie mi
nėtos dr-jos kuom kas išgali. 
Buvo daug padėkavo nių nuo 
tų ypatų, kurias sušelpė minė
ta dr-ja. Tarpais buvo dekla
macijų. Prisirašė 16 naujų 
nųrių. Aukų įplaukė $20. Lai
kytame susirinkime 21 kovo 
nutarta paaukoti $20 pavargė
liams ir našlaičiams kaip Ve
lykų dovanų. Per mišparus 
tam tikslui buvo padaryta ko- 
lekta. Kviečiame ir tuos, ku
rie dar nepirguli prisidėti 
prie šios dr-jos.

Susirinkimai būna trečių ne- 
dėlių kiekvieno mėnesio 2:30 
vai. po pietų bažnytinėj salėj. 
Su informacijomis ar aukomis 
kreipkitės prie vietinio kleb. 
kūn. J. J. Jakaičio, 41 Provi- 
dence St., T. Čepkauskaitė, 95 
Ward St., P. Senkuvienė 105 
Arthur St., M. J. Kamilai 16 
Columbia St.

0. V.

LIET. RAUD. KRYŽIAUS 
RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 

KAMPELIS.

Prakalbos.

Kun. J. Petraitis, Liet. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
pirmininkas žada aplankyti vi
sas Amerikos lietuvių koloni
jas. Tuom tarpu su gerb. kun. 
Mironu, Lietuvos Valstybės 
Tarybos nariu lankosi po Nau
jų Angliju, t. y. po Conn. ir 
Mass. valstijas. Balandžio 25 
d. bus Chicagoje ir apielinkės 
kolionijose ir vėliau grįš į New 
Yorkų aplankydami pakeliui 
didesnes lietuviais apgyventas 
vietas. Kiekvienai lietuvių 
kolionijai, kur yra Liet. Raud. 
Kr. Rėmėjų skyrius, pranešta 
oficialiai, kokia dienų pas 
juos kun. Petraitis, su svečiu, 
gerb. kun. Mironu bus. Lai jos 
pasistengia tatai surengti 
jiems prakalbas.

Kareivių dovanos.
Kareivių dovanas L. Raud. 

Kr. R. skyriai teiksis prisiųs
ti Centran ne vėliaus balan
džio 16 d., nes yra tikimasi, 
kad bus galima jas jau pasiųs
ti Lietuvon. Matysime, kaip 
pasiseks šis mūsų dovanų rin
kimas, bet yra viltis, kad lai
mėsime.

Prisiųsti Daiktai ir Pinigai.
Gerb. A. Šaučiūnas, iš Fo- 

rest Cty, Pa. padovanojo savo 
200‘Svarų, vertų 200 dol. siun
tinį Lietuvon, L. B. K. Rėmė
jams, nes buvo pervėlai Ben- 
drovėn prisiųstas pasiuntimui. 
Labai ačiū jam už tat. Ho- 
mestead, Pa. moterėlės šiomis 
dienomis prisiuntė 21 numegz
tų sveterį Lietuvon karei
viams. Reikia pagirti jų pasi
šventimų ir gražų darbų.

Pinigai gauti iš sekančių 
kolionijų: 
Athol, Mass.

Pittston, Pa. ... 
Rumford, Me. .. 
Linden, N. J. .. 
Moline, UI. ..... 
Scranton, Pal .. 
Baltimore, Md. .
Chicago, I11.'(BP,

..$50.50

..123.92

..103.00

..265.20
.......9.60
...24.00
....2.00
...31.75
..100.00• • •

Norwood, Mass.............. 18.00 Laikas trumpas.
Visiems aukotojams tariama 

ačiū.

Naujas Skyrius.
Schenectady, N. Y. susitvė

rė naujas L. Raud. Kr. R. Dr. 
skyrius. Valdybon inėjo: pirm. 
Vinc. Čepulis, raštin. Ant Za- 
bielskas, iždįn. Stan. Gadikis. 
Jie žada gražiai pasidarbuoti 
vietos lietuvių tarpe.

Visais reikalais kreipkitės 
pas sekretorių:

* J. Tumasonis,
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lenktynės.

i

LENKTYNĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARPE.

Vai varge, varge,
Vargeli mano, 
Kada aš tavę
Jauna išvargsiu... dainuoja 

lietuvaitė, šienelį griebdama, 
prakaitų braukdama. Jauna 
Lietuvos Respublika to varge
lio šiandien turi iki valios. Ko
va su okupantais Lietuvoje 
kaip ir baigiasi... iš trijų be
liko tik vienas ir tas pats pa
žabotas. Neužsibaigus kovai, 
lenkų fronte, naujas frontas at
sivėrė—kova su skurdu. Rei
kia užbaigti galų gale su oku
pacijos likučiais, reikia mesti 
visas pajėgas į ekonominį 
frontų. Visur matosi darbo 
kalnai tik darbininkų perma- 
ža. Daug jų paviliojo Ameri
ka.

Lietuviai, atgal į Lietuvą — 
prie savojo darbo! Pirmyn 
liuosnoriai, pirmyn Lietuvos 
atstatymo darbininkai.

Pereitų vasarų, kada Lietu
va sunkiai kovojo trijuose 
frontuose su rusais, vokiečiais 
ir lenkais, pasklydo gandas, 
kad Amerikos Lietuviai ruo
šia savo broliams galingų ka
rinę pagelbų. Koks džiaugs
mas apėmė tada Lietuvos lie
tuvius, kiek simpatijų buvo 
reiškiama Amerikiečiams! 
Laukta su ištiestomis ranko
mis, bet... nesulaukta. Štai 
ateina antra vasara. Lietuvai 
dabar nereikalinga trukšmin- 
ga karinė galybė su tankais, 
kulkosvydžiais, artilerija, ka
valerija ir t. Lietuva šiandie
na tik nedidelio būrelio liuos- 
norių Amerikiečių belaukia: 
penkis. šimtus specijalistų, 
penkis šimtus kad ir nespecija- 
listų. Kų tai reiškia didžiau
siai Amerikos lietuvių koloni
jai iš 700,000 lietuvių! Argi 
neatsiras iš 700 po vienų vyrų, 
kuris sutiktų pastovėti už Lie
tuvos laisvę drauge su savo 
broliais Lietuvoje? Neabejo
jama kad apie 25,000 lietuvių 
tarnavo Amerikos S. V. armi
joje. Tai pusėtinai geras bū
relis. Bet kame jie?

Amerikiečių atvykstant lau
kia Lietuvoje visi: Visuome
nė ir kariuomenė, vyrai ir 
moterys, seneliai ir vaikai. 
Nejaugi ir dabar nesusilauks?! 
Argi tas gali būt?

Ne! Neapsileis Amerikos 
lietuviai. Jie parodys, kad 
tebemyli savo Gimtinę, jie pa
rodys, kad nevien gražių žo
džių moka prikalbėti, bet ir 
daug darbo padaryti. Ameri
kiečių garbė turi būti išgelbė
ta. Todėl šiuomi ir yra skel
biamos lenktynės tarp Ameri
kos lietuvių organizacijų ir 
šiaip jau tarp atskirų grupių 
plačiosios Amerikos lietuvių 
visuomenės. Lenktynės nepa
prastos, istorijoje minėtinos! 
Lenktynėse kviečiama daly- 
vaut: i) L. L. Sargų Sąjun
ga, 2) Amerikos Lietuvių Ka
reivių Susivienijimas, 3) Vy
čiai, 4) Lietuvių Mechanikų 
Sąryšis, Eks-Kareiviai, sar
gai, Vyčiai ir mechanikai! Į 
jus žiūri visa Lietuva ir Ame
rika Jums tenka sunki, bet 
garbinga užduotis. Jūs turite 
duoti Lietuvai reikalingų skai
tlių Įiuosnorių-darbininkų. 
Nors Lietuvai svarbu ne tas: 
kas juos duos, bet svarbiu 
kiek jų bus, tačians visgi į- 
domu, kam teks pirminybės 
vainikas, kuri iš organizacijų I

ParIž iltinė 
lenktynių diena yra 1 Gegužio. 
Lenktyniavimo rezultatai bus 
viešai paskelbti.

Liuosanoris nėra samdiny- 
kas. Vien Tėvynės meilės ve
damas, Jis eis į savo brolių ei
les, kad sykiu su jais dalintis 
ir džiaugsmais ir vargais. Vi
sų jau Amerikiečių lietuvių y- 
ra šventa pareiga padėti tiems 
liuosanoriams jų garbingą pa
siryžimą, įvykdinti: reikia 
juos kelionėje sušelpt. Lietu
vos Valdžia nėra dabar turtin
ga ir negali visiems tinkamą 
pagelbą duoti, nors pripažįsta, 
kad reikalas vra labai svarbus. 
Kiekvienam liuosanoriui rei
kėtų bent po $100. kelionės ^iš
laidoms įteikti. Dauguma liuo- 
sanorių kaipo tikri patrijotai 
žada savo lėšomis važiuoti. 
Bet gi jie visi nėra turtingi do
leriais; nemaža ir tokių, ku
rie visai dolerių neturi, bet 
trokšta Tėvynei patarnaut.

Kada liuosanoriai rengiasi į 
Lietuvą, tai ką veiks mūsų 
turtingos Bendrovės, kurios 
tūkstančius varto, ką mano 
daryti mūsų pramoninkai,ban
kininkai, pirkliai ir kiti tur
tingi piliečiai? Ar nejaučia
ma priedermės šiame istornid- 
me Amerikos lietuvių darbe? 
Lauksime ir tikėsimės, kad ži
nomi ir Lietuvoje duosni Ame
rikiečių mecenatai nenuže
mins savo vardo. Todėl šiuo
mi skelbiama lenktynės tarp 
minėtų organizacijų iš vienos 
pusės, kurios stato liuosano- 
rius, ir Amerikos lietuvių 
bendrovių, draugijų, bankų, 
bankininkų ir visų pasiturin
čiųjų — iš kitos pusės. Kiek
vienam liuosnoriui reikalinga 
šimtas dolerių pašelpos kelio
nei. Tad ir statomas klausi
mas: Ar šimtinių, ar liuosa- 
norių bus daugiau Paskuti
nis terminas aukuotojams ski
riama 15-ta Gegužio. Rezulta
tai bus paskelbti, vardai atski
rų aukautojų bus paminėti. 
Beto ištisas šių lenktynių re
zultatą* su vardais atskiru or
ganizacijų, su pavardėmis at
skirų aukautojų ir atkeliavu
sių į Lietuvą liuosanorių tam 
tikrame memoriale bus persta- - 
tytas Lietuvos Steigiamąjam 
Seimui.

Pirma, o rasi ir paskutinė 
proga. Amerikos lietuviai pa
rodykite, kų galite!

P. žadeikis,
L. A. Majoras.

Ne kova, tik teisybė ir 
meilė turi sutaikinti žmonių 
gyvenimų su žmonėmis.

Su dykaduoniais reikia 
kovoti kaip su visų kitų rū
sių niekšais, nepriskaitant 
jų niekšystę jų prigimčiai, 
o kaltinant jų valios nedoru
mų už ką negerai apseina.

Darvvin’as ir Marks’as 
beveik vienu laiku gyveno ir 
turėjo daug bendrų stambių 
ypatybių. Darvvin’as mokė
jo plačiai ir įtikrinančiai 
paskleisti žmonėse kovos 
reikšmę gyvulių gyvenime. 
Marks’as taip-pat plačiai ir 
smarkiai paskleidė mintis a- 
pie kovą žmonių gyvenime. 
Darwin’as perdėjo tos ko
vos reikšmę gyvuliuose, 
Marksas perdėjo kovos reik
šmę žmonėse.

Darwinizmas tvirtino, būk 
nesą skirtumo tarp gyvulio 
ir žmogaus. Marksizmas ar
ba socijalizmas tą tvirtini
mą kalte kalė į galvas vi
siems, kuriuos tiktai priėjo. 
Iš to kalimo darbininkams 
nėra nei kokios naudos, bet 
yra dar nuostolis, nes prie 
socijalistų negali prisidėti 
visi tie, kurie jaučiasi turį 
savyje amžiną dūsią Jeigu 
socijalizmas būtų mokėjęs 
pasitenkinti vieną kapitaliz
mo kritiką, tai tarptautinis 

I darbininkų suvienijimas ne- 
ą dusyk iširęs.

(“Draugas”)



Didvyžis.

I

1

Montellietis.

I

I

M. Žukauskaitė.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ VOKIŠKŲ MARKIŲ

I

BENDROVĖ FARMOSBANKIERIAI

į
i Reikalaudami platesnių.

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

A S A B I S.
Džiova.

tas vpatas, kurios visuomet su 
L. Vyčiais dalyvavo. Atsilankę 
smagiai praleisit laiką ir gražiai 
pasilinksminsit, taip-gi bus gera 
proga susipažinti jaunimui su kitų 
kolonijų jaunimu.

Kviečia Rengimo Komisija:

P. Bajorinas,
N. Barzdaitis,
J. Sabaliauskas.

CORPORATION,
414 Broadway,

LIAUDIES BALSAS.

Rengia L. Vyčių New Yorko ir 
New Jersey Valstijų apskr. bal. 
17 d. Knopp Mansion Bedford Av. 
Brooklyn, N. Y.

Tikietai porai $5.00, pavie
nėms ypatoms $2.50. Vakarienė 
prasidės 8 vai. vakare. Kviečia
me dalyvauti kaip merginas taip 
ir vaikinus. Taip-gi kviečiame

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame visiems lie

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

Musų tikslaus duoti gerus bf 
sveikus valgius, prielankiai pa
tarnauti lietuviams.

Taigi kviečiame lietuvius ir lie
tuvaites užeiti ir persitikrinti.

Rokas Gelžims, Savininkas,
VICTORYCAFE

208 Broadway, So. Boston.

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

‘ .Agt..

DARBININKAS

Misijos Pranešimai MERKINES GIMNAZIJA AVIS ir ŠUO

LIETUVOS LAISVES PA- Idžios nustatymo). Be tokių 
SKOLA. 'dokumentų nuvažiavę Lietu-’

Paskolos Bėgis.

Paskola, arba užsirašymai 
bonų eina paprastu tempu, 
kaipo iki šiolei. Tiek reikia 
pažymėti, kad jau ir Pensyl- 
vanijos valstija pradėjo išsiju
dinti. Shenandoah, Pa. aps
kritys, po misijos tenai atsi
lankymo, pradėjo gerai dar
buotis. šiomis dienomis misi
ja važinėja po Wilkes-Barr? 
apskritį ir, kaip reikalas iš
rodo, galima tikėtis gerų pa
sekmių.

Atkreipiame visuomenės do- 
mą, o ypatingai veikėjų, kad 
nevilkintų pravedimo pasko
los. Laikas bėga, o paskolos 
nustatyta kvota 
pusės nepasiekė, 
skubinti.

į Lietuvę.Išvažiavimas
Daugelis kreipiasi į Misiją 

prašydami suteikti pasportus. 
Jau Lietuvos Atstovybė iš 
Washingtono laikraščiuose pa
skelbė, kaip reikia pasportus 
įsigyti. Misija pasportų neiš- 
davinėja. Kiti vėl klausia a- 
pie išeinančius laivus, laiva
korčių prekes. Kiek suspėta
me, paaiškiname. Bet visgi 
būtų daug patogiau, kad apie 
laivus klaustų informacijų ne 
misijoje, bet laivų kompanijų, 
kurie geriau tuos dalykus ži
no, nes jie kas kartas kompa
nijų informuojami. Misija gi 
nėra jokis laivų kompanijų a- 
gentas.

Atkreipiame išvažiuojančių 
domų į tai, kad pasistengtų, 
įsigyti įvairius dokumentus. 
Ypač kurie čia apsivedė, ar 
vaikučių susilaukė. Turėtų 
pasirūpinti apsivedimų ir gi- 
mimų metrikus ir juos Lietu
vos atstovybėje užtvirtinti. 
(Mokestis už metrikų užtvirti
nimą $2.50 sulyg Lietuvos val- 

Paieškau savo moteries Marės Bushmienės po tėvais Svetakutė. Vilniaus gub. 
Trakų apskr., Kruonio valšč., Kalvų parap. Šnipelių sodos. Ji nuo manęs pabėgo 
9 d. vasario, 1920 m. su Kazimieru Stankūnu. Jis paeina iš Utenos apskričio, A- 
nyksčių valse. Pasiėmė su savim 3 metų mergaitę Bronę ir $4050 pinigų. Moteris 
tamsiais dideliais plaukais, tamsaus veido, aukstin 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 patėmytų ir man praneštų kur jie randasi, gaus $50 do
vanų. Prašau kožno skaitytojo pasistoroti ir paduoti policijai

FRANK BUSHMAN,
213 Pine St. Gardner, Mass.

HARTFORDO IR APYLINKĖS UETUVIŲ 
ARDAI!

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

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

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

WAŠKEUAUČHJS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn.
y - J T ei. Charter 2393

von vedę žmonės gali būti pa
laikyti nevedusiais ir tt. To
kių nesmagumų patartina iš
vengti.

Pinigų Reikalas.
Lietuvos Atstovybė iš Wash- 

ingtono paskelbė, kad tie žmo
nės, kurie buvo pasidėję rub
lių į Rusijos bankas, tų ban
kų knygutes pridėję 50c. pas
tos markėmis registruotuose 
laiškuose siųsti Lietuvos Ats
tovybei AVashingtonan nes 
Lietuvos valdžia bandys tuos 
pinigus atgauti. Dabar dau
gelis Misijai prisiuntė. Prašo
me visų, turinčių tokias kny
gutes siųsti ne Misijai New 
Yorkan, bet Lietuvos Atsto
vybei (Representative of Lith- 
uania in America, 703—15-thdar toli nei

Reikia pasi- >St. N. W., Washington, D. C.).
Persiuntimas-pinigų Lietu

von kas kartas didėja. Patar
tina pasiskubinti siųsti, nes 
auksino kursas sparčiai kįla. 
Jau šiandien (IV-9-20) siekia 
apie $2.00 už 100 auksinų.

Sekantis kurjeras (p. P. 
Norkus) išvažiuos Lietuvon 24 
balandžio.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Biuras.

I

SAUSIS.
\

Sveikatos Nurodymai.
Sveikata tai turtas.
Geriausias sveikatos gelbė

tojas yra tyras oras.
Taikyk drabužius prie laiko 

(sezono).
Laikyk miegamojo kamba

rio langus pravertus.
Nevartok viešus abrūsus ir 

gėrymo puodukus.
Švarus maistas, čystas van

duo ir tyras oras visų privile
gija.

Geros sveikatos apystovos y- 
ra ypatiško naudingumo pa-

i! 
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?
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Plaučių džiova nepaveldėta. 
Šviežias oras, ganėtinas at- 

silsėjimas ir tinkamas valgis 
yra priešai plaučių džiovos.

Artimas bendravimas st 
džiovininkais pavojingas.

Spiaudymas ne vietoj yra 
kriminališkas darbas.

Saugokis nuo džiovulingo 
žmogaus, kuris kosti neužsi
dengęs savo burnos.

Kovoti prieš plaučių džiovų 
yra priedermė kožnos draugys
tės, ir kožna ypata tame rei
kale turėtų imti veiklų dalyvu- 
mą.

Taip vadinamos “patent 
gyduolės neturi vęrtės.

Svarbiausia sąlyga kovoji
me plaučių džiovos yra švaru
mas.

KOVAS.
Svarbūs Sveikatos Nurody

mai.
Turėk generališką valymo 

dieną.
Švarumas ir sveikata eina 

ranka rankon.
Dulkės gimdo daug ligų.
Palaistykite savo gatves, ir 

visuomet namuose dulkes va
lant vartokite drėgną skudu
rą.

Laikyk savo darželius taip 
švariai kaip savo namus.

Šviežias oras ir saulės švie
sa reikalingi sveikatai.

Dulkės randasi tamsiuose 
kampeliuose.

Švarumas ir dailumas pa
matas gyvenimo. »

Švarumas būtinai reikalin
gas sveikatai.

BALANDIS. 
Vanduo.

Paprask gert šviežų vande
nį-

Šaltiniai ir šuliniai turėtų 
rastis toli nuo srutų duobių.

Vanduo, kuris išrodo čys
tas nevisuomet čystas. Praša
link abejones ir išviryk.

8V. JONO EVANGELISTO 
PASALDINĘS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

Prot Balt — Jonas Glineckis, 
fej 277 Silver St, S. B. 
fin. Rašt. — M. Brikaitė,

47 Vale St, S. B. 
Km. — Andr. Naudžiū as,

16 Vinfield St, & B. 
Maršalka — Step. Navickas.

Draugija laiko susirinkimus 
kas trečią nedėldienį k‘ ^vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ton, 
Mass.

Nors taip-toli už okeano, 
Nuo gimtinio tėvelio namo, 
Gyvena daugel lietuvių, 
Tarp miesto dūmų ir purvų.

Išsiilgę jie brangios gimtinės, 
Tėvelių, brolių... Jų krūtinės, 
Suspaustos ilgesio skausmais, — 
Kas dėjosi su jų namais?

Kur juos močiutė užliūliavo, 
Lopšinę dainų jiems dainavo. 
Širdyse uždegė jausmus: 
Mylėti gimtinius namus.

Atgal jau daugel, dangei metų, 
Per jūrių vandenynų platų 
Atplaukę ilgisi savųjų 
Ir skursta tarpe svetimų.

• •
Nutilo baubti jau kanuolės, 
Ir mūs jau tėviškės varguolės 
Taip daug kentėjusios vaikai, 
Atsikvėpė šiandien liuosai.

Išaušo jau giedri dienelė, 
Rytuos sužibo jau saulelė. 
Bet vėl staiga tiršti rūkai, 
Apniaukė saulę kaip matai.

Užplūdo lenkai mūs gimtinę, 
Ir užėmė jau Merkinę 
Ir lyg išalkusie vilkai, 
Terioja gimtinę nūnai.

Nors taip toli už okeano, 
Išgirdom kaip jinai dejavo 
Ir šaukėsi, kas jai išties 
Pagelbos rankų nuo žūties.

Ir štai sulaukėm narsaus vado, 
Pas jį jėgų daugybė rados. 
Susuko: “Broliai, mes čiopai, 
Mus šaukia motina tenai!

Nedaug jinai nuo mūsų prašo, 
Mokyklų stoka, mokslo, rašto. 
Ir mes pakloję dešimtinę, 
Apšvieskim visų Merkinę”!

Rugiagėlė ir Rože.

Melsva laukinė rugiagėlė 
Pateko su rože į vieną vainikėlį.
Ir ką?—Nuo josios ėmė ir pati kvepėti.
Geroj draugijoje gali tiktai laimėti.

Didvyžis.

Kįla balsai į padangę 
Liaudies skurdą kentančios 
“Ginkim, ginkim tautos laisvę, 
Mums nereik lenkų valdžios”!

Mes karštai mylim Lietuvą, 
Dėl jos dirbam... ir todėl 
Mūsų viltis lai nežūva;
Štai, jau švint’ laisvės žvaigždė!

Jau karžygių tiesios eilės, 
Kelia blizgančius kardus. 
Ir baltam jam lenkų arui, 
Nukirs snapą ir sparnus.

• Neponausit Lietuvoje, 
Kaip jūs manėt, taip nebus.

-Mūsų karžygiai sustoję,
Jums tuoj šitaip užgiedos:

“Išsineškit iš' tėvynės, 
Iš derlingų dirvų jos.
Nesulauksit tos gadynės... 
Ne dėl jūsų turtai jos.

Jei geruoju neklausysit, 
Gausit smarkiai kailin pert. 
Kas ne jūsų, negraibysit, 
Gana mūsų žemę teršt!

Vilnius, Vilnius mūs sostinė, 
Tai vainikas mūs garbės.
Ir Vilija, motė upių, 
Amžinai pro jį tekės!

Norintieji pasiųsti laiškuose 
vokiškų markių (bumaškų) j 
Lietuvų, gali jų pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ,

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ PREKYBOS

Avis su šunim nuo senovės draugai 
Vienų sykį šnekėj apie savo vargus: 
“Man”—sakė avis:—“akis niaukia verksmai 
Atsiminus kaip mūsų gyveninis kartus: 
Tu—žmogaus vergas, prieš jįjį lenkiesi, 
Atsidavęs tarnauji, visuomet klusnus
Ir teisingas, o pelnų renkiesi 
Nuolatinį barimų, skaudžius mušimus.— 
Aš duodu jam rūbų, kad šalta nebūtų 
Ir trešiu jo laukus, o nėra tos dienos, 
Kad nors vienas iš mano šeimynos nežūtų 
Nuo jojo.—Tu jam dirbk nuolatos, 
O jis tikras tau vilks!”—“Sesyte”:— 
Tarė šuo: —“nesiskųsk niekados, 
Geriau kęsti bloga, negu jįjį daryti”.

Tarnauja lietuviams a 
Siunčiame Pinigus Lee-; i 
jvon: doleriais arba auk- » 
nais pagal dienos kursą. ! 

^PARDUODAME !;
laivakortes! •

ŠRŪPINAM
PASPORTUS.S 

Siunčiame Tavorus j 
Lietuvon. <

..................... ‘ * j' 
’ormacijų. rašykite se- 

ančių adresu:
LITHUANIAN SALES

! 
!

So. Boston 27, Mass.;
Užrašome Lietuvos lakraščfasJ

Pirkite UKES didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje, kuri yra uždėta per ĄNTANA KIEDIS 
ir apgyvendintą su 480 Lietuviškais Ūkininkais, kur per praeitą vieną vasarą nupirko 69 Ukes lietuviai už $241,450.00 
dolarių vertės. Visoj Amerikoje tiek lietuviai neišperka Ūkių iš svetimtaučių, kiek musų kolonijoj. Čia turime 5 
Lietuviškas Ūkiškas Draugijas: Laisvas ir katalikiškas turime 2 parapijas ir kunigą; greitai tikimės įsigyti savo 
vaikams mokyklą. 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. laibai 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, Mlch. yra musų kolonijos 
stalyčia arba centras, kuriame yra ūkininkų turgai valgomų produktų su Kenavlmo, fabrikai sūrių, sviesto išdir- 
bystės, bankos, bažnyčios, teatrai, krautuvės. Už 8 mylių yra antras musų kolonijos miestas LUDINGTON, 
MICH. prie kario prieina EŽERAS MICHIGAN | kurj miestą daugybė laivų kas diena atplaukia iš Chicagos, Mil- 
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 sprodysime visas ukes, kurios yra ant pardavimo.

HART, MICHIGAN. yra 22 mylios nuo Scottville, Mlch. Apielinkėj Hart Mich. bes 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 SMIELIS su ŽVYRU ir kalnuo
ta. Pakalnėse šaldžemtal parkan ten yra daug ūkių tuščių parduoti ir lietuviai tokios žemės nenori kur per 4 metus 
led « ar 7 lietuviai ten apsigyveno ant tų sodnų žemių. Atvažiuokite, mes Jus 1 ten nuvežšlme.

PEACOCK IR IRONS. MICHIGAN yra 29 mylios nuo Scottville, Mich. Apielinkėj Peacock Ir Irons, Michigan 
laukai lygus. Mažai apgyventi. Kelminiai ir peštynės. Labai geros užsiėmimu gyvulių auginimui, d javų sėjimui ma
žai tikusios. Vietos mes turime daug nedtrbtos, parduodamą nuo $5 ligi $18 už akrą Ir turime ten parduoti su ma
žais bučiukais. Pradėtų ūkių suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes jus ten nuvežšlme.

FOUNTAIN, MICHIGAN yra ui 11 mylią nuo Scottville, Mich. apielinkėj žemė vidutinė. Mes ten turime 
daug ūkių paėmę ant pardavimo su budinkals ir su gyvuliais ir mašinoms. Atvažiuokite j Scottville, mes jus visur 
apvežiosime. \

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 lučiepytų ir visokių vuogų. diegų 
mes turime šimtus tūkstančių jų parduoti. *

UASIRAšYKITE musų išleidžiamą bepartlšivką Ūkišką Laikrašti “ŪKININKŲ ŽINIOS", kurios išeina kas 
dvi savaitės. Illuostrnotos. kuriose tilps .geriausi raštai Uklntnkystės ir gaspadorystės pamokinimo. Geriausios ži
nios ir linksminusi visokie pasiskaitymai ir turgų žinios. Kaina metams $1.50. Pusei metų $1.00. Užrubežyje me
tams $2.50. Užrašykite sau ir savo giminėms | Lietuvą.

ATVAŽIUOKITE ūkių pirkti | Scottville, Mich. ' Kuomet atvažiuosite, užeikite Į mnsų ofisą Ir kreipkitės f 
musų LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių ANTANU KIEDIS, kuris Jums suteiks visas žinias ir 
aprodys farmas. Laiškus rašykite ant adreso: —
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VIETINĖS ŽINIOS. Lietuvos Misiją Amerikoje.
3 — Katalikai mobilizuoja

Nedėlioj tasai komitetas
buvo sušaukęs konferenciją,

steikių sodos, Skaudvilės valšč.

BUS KLIUBASBUS KLIUBAS. "
kolektorius pobažnytinėje sa
lėje, o Nuteriotos Lietuvos

kurion atsilankė apie porą tu
zinų žmonių. Ivaškevičius ir

Phone-Kensington SS16
DB. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Kas apie jį žinote. meldžiu pra-
nešti, labai busiu dėkingas.

Naujai nupirktame “Darbi
ninko” name yra patogus 
kambarys Kliubui. L. D. S. ir 
Vyčių vietinių kuopų nariai 
šneka bendrai tą kambarį pa
imti ir intaisyti kliubą, kur 
bus piano, knygynas,
rengiama savybės vakarėliai, 
paskaitos, diskusijos ir tt ir 
tt

Draugų Komitetas ten, kur Venis stovėjo už kokį nors tai Priėmimo vai.: 9—10 val-
Juozapas Saročka,

Bus

DAILĖS MYLĖTO

jam parankiau.
4 — Visi ženklai ir baksiu-

kai visų rinkėjų turi būti vie-
nuodi. 4

5 — Ženklus ir haksinlms
užsako, sunumeruoja ir viską,
kas su tuomi rišasi atlieka
bendrai katalikų išrinktas ko
mitetas su Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komitetu. Apie

kymąsi su katalikais. Bet Jur-
geliūnas, Norkus griežtai prie
šinosi, dergė kleboną ir kitus
katalikų veikėjus.

Bal. 13 bus veikalo Pono Fe
likso repeticija. įmautieji da^
lyvumą privalo suisrinkti 7:30
vai. vak.

6—8 ” vakaro
Po pietų pagal sutarti tiktai.
2538 E. Alleghery Avė.,

Phlladelphia, Pa.

T

797 Bank St.,
Waterbury, Conn.

Parsiduoda namas ant trijų lu
bų labai pigiai Savininkas gyve

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Paieškojimų ir reikalavimų

na tam pačiam name ant pirmų
lubų.' 101 Sirver St., So. Boston,
Mass. Kitą namą turiu ant par
davimo netoli City Point.

Paieškau brolio Aleksandro

DAILĖS MYLĖTO
JAMS.

padengimą lėšų tariasi ir-gi
bendrai.

SVEČIAS.
kainos L. D. S. nariams ir Baublio.

*

€

JAMS.
Pereitą pėtnyčią “Darbinin

‘Darbininko” kaitytojams 1 port, Pa.
Pirmiau gyveno Midlle-

Vilniaus rėd. Varėnos

Bažnytinis choras jau kovo 
pradžioj buvo nutaręs rengti 
antrą bažnytinį koncertą šv. 
Petro bažnyčioje naujų vargo
nų naudai. Ir buvo nutarta 
kviesti garsųjį ir So. Bostonie- 
jių mylimą dainininką. A. So
deiką. Dar pasirodė, kad A. 

|' Sodeika atvykęs Bostonan nu
šaus du zuikiu, t. y. 22 gegu
žio subatoj bus vien Sodeikos 
koncertas Municipal ar kitoj 
geroj salėje, o ant rytojaus 
gegužio 23 d. Sodeika daly
vaus bažnytiniame koncerte 
šv. Petro bažnyčioje. Bažny
tinis choras varginininko M. 
Karbausko vedamas, jau pra
dėjo koncertiniame programe 
lavintis nuo bal. 12 d.

APSIGYVENO ČIA
K. Česnulis, kurs darbavosi 

lietuvių reikaluose Washingto- 
. ne, dabar apsigyveno Cam
bridge, Mass. ir lanko Har
vardo universitete biznio ad
ministracijos kursus. Speciali
zuojąs odos ir čeverykų pra
monėje. Ofisą nusisamdę 
“Darbininko” naujai nupirk
tame name. Šią savaitę kam
barys ofisui bus ištaisytas. 
Česnulis darbuosis vietos lie
tuvių visuomeniškuose dar
buose. Neatsisakys jisai vyk
ti su prakalbomis ir į kitas ap
linkines kolonijas. Laiškus 
rašyti “Darbininko” adresu, 
244 W. Broadway.

L. R. A. K. Moksleivių 17 
kuopos susirinkimas atsibus 
balandžio 13, 1920 pobažnyti
nėj salėj 7:30 vai. vakare. Yra 
daug svarbių dalykų kurie 
reikės apsvarstyti. Meldžiu vi
sus koskaitlingiausia susirink
ti.

6 — Po rinkimo kolektoriai 
renkasi į tas vietas kur ženk
lai ir baksiukai buvo išduoti 
ir tam paskirti žmonės skaito 
pinigus.

7. — Dėl didesnio pasitikė
jimo vienų antrais prie pinigų 
skaitymo Nuteriotos Lietuvos 
Draugų Komitetas turės savo 
du ar tris žmones prie pinigų 
skaitymo pobažnytinėje salė
je, o katalikai turės savo du 
ar tris žmones ten, kur bus 
skaitoma kiti surinktieji pini
gai.

8. — Suskaitytieji pinigai 
tuojaus visi padedami į nu
skirtą banką.

9. — Pinigus išsiunčia ben
drai Katalikų Komitetas ir 
Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komitetas. Jei po savaitės po 
Tag Day, gegužio 8 d. dar ne
bus išsiųsti pinigai, tai kata
likai turi turėti teisę savo su
rinktus pinigus atsiimti ir tuoj 
pasiųsti Lietuvos Misijai.

10. — Bendrai rengiant pra
kalbas kiekvienas komitetas 
turi teisę kviesti abiem pusėm 
patinkamus kalbėtojus.

Nutarta rinkti į komitetą 
tris ypatas, kurie tartūsi su N. 
L. D. K. Išrinkta šie: A. F. 
Knežis, J. Jakubauskas ir P. 
Petrauskas.

Nutarta sušaukti kitac susi
rinkimas ateinančią petnvčią 
Šv. Petro bažnytinėj svetai
nėj 8 vai. vak., kuriamu bus 
išduotas raportas iš tarimosi 
su Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komitetu.

Nutarta į jų šauktą nedėlioj 
11 d. bal. konferenciją nedaly
vauti. Eiti tik tuomet, kada 
bus šaukiama susitarus abiem 
komitetam.

Susirinkimas uždarytas 10:30 
vai. vak.

Rašt. D. Antanavičius.

ke” lankėsi p. Čižauskas, Bal- 
timorės lietuvių vargoninin- i 
kas, žinomas chorvedys ir dai
nininkas. Užsuko į Bostoną ( 
grįždamas namo iš Worees- . 
;er’io, kur vakarykščiai ture- 1 
jo koncertą. So. Bostone ap- 
lankė gerb. komp. Miką Pet- ■ 
rauską ir gerb. vargom 
Karbauską. '

REPETICIJA

Raštininkė.

KATALIKŲ VIENYBĖS
ENTRA SUSIRINKI

MAS.

PROTOKOLAS.

Balandžio 9 d. šv. Petro baž
nytinėj svetainėj įvyko extra 
Katalikų Vienybės susirinki
mas. Atidarė pirm. P. Petrau
skas 8:45 vai. vak. Pastatyta 
klausimas ar dėtis prie Tag 
Day drauge su Nuteriotos Lie
tuvos Draugų Komitetu. Vi
siems išsikalbėjus, vienu bal
su nubalsuota dėtis su tam 
tikromis išlygomis.

P. Gudas paaiškino išlygas 
kokiomis galima eiti į bendrą 
aukų rinkimą su Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komitetu. 
Susirinkimas svarstė kiekvie
ną punktą atskirai ir po disku
sijų ir pridėčkų nubalsuota 
punktai šie: ■ . , .

1 — Nuteriotos Lietuvos 
Draugą Komitetas turi išduo
ti pilną ir smulkmenišką ats
kaitą, t y. kiek ir kada su
rinkta, kiek, kada ir kam iš
mokėta ir kiek dabar kasoje. 
Atskaita turi būti arba ant at
skirų lapelių, arba geriau kad 
sutaupyti išlaidas paskelbti 
vietiniuose lietuvių laikra
ščiuose ne vėliau, kaip savai
tėje laiko nuo bal. 9 d.

2 -t Snkolektuotieji per Tag 
Day pinigai ne vėliau, kaip 
savaitėje laiko po

Q ioon

M.

bus

sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Reikalingas vežikas turintis 
Chauffeur’io Liceaše. Važmėti su 
darbiniu Auto-care Truck.. Dar
bas geras, prie krautuvės taip- 
pat ir perkraustymo (movenimo). 
Užmokestis geras.' Reikalaudami 
platesnių žinią kreipkitės tiesiog 
į krautuvę.
Lithuanian Furnuture Co. Incr..

268 Broadvav,
So. Boston, Mass.

valšč. Perlojauų parap. Miloneškės
SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J±- 

ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 
ADRESAI.

Pirmininkas —
A. Kmitas,

284 5th St., 
So. Boston, Mass.

Vice-pirm. — 
J. Kavolinas, 

63 Gold St., ’ 
So. Boston, Mass.

Protokolą Rašt. —
J. Stukas, 
s 542 6-th St.

PLAUKAI!
Km turite nušipurius plau

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

The Westem Ohemic&l Oo^ 
Box J., Berea, Ohio.

DR. J. C. LANDŽIUS i 
SEYMOUR

Gydytojas ir Chirurgas

kaimo. Jis pats arba kas žinot,
meldžiu pranešti aš iškaščius ap-> 
mokėsiu. Adresuokit:
J. J. Baublis,

20 Havvard St.
Nashua, N. H.i

z

MES PERKRAUSTOME

489 Broadwav. S. Boston Mass.

veikalo ‘ ‘ Kantri Alena ’ ’ 
seredoje 7 vai. vakare Bažny
tinėj salėj. Malonėkit visi ak- 
toirai 
laiku.

atsilankyti pažymėtu
7

Komisija.

Bostoniečiai smarkiai 
paremti Lietuvius

So. 
rengiasi 
Krikščionius Demokratus Lie
tuvoje.

Buvusiame L. D. S. T kp. 
susirinkime padaryta pradžia.

Aukavo šie po $1.00: K. Žu- 
kaus iš Manchester, N. H., A. 
F. Kneižis, D. Antanavičius, 
D. Zabulionis, K. Jonaitis, J. 
Glineckis,.J. Petrauskas $2.00.

Smulkių aukų $3.02.
Išviso $11.02.

L. D. S. 1 kp. Sekr.

NENORI TARTIS.*
Pereitą subatą A F. Knei- 

žis telefonu pasiteiravo Ą. I- 
vaškevičiaus, Nuteriotos Lie
tuvos Draugų Komiteto pirmi
ninko, apie bendrą * -veikimą 
per Tag Day. Ivaškevičius 
atsakė, jog nesitars, o kas no
ri tą dieną veikti, tai lai de
dasi prie Nut. Liet. Draugų 
K-to. Be kitų daug dalykų 
užsiminta, apie Nuteriotos Lie
tuvos Draugų Komiteto ats
kaitas. Ivaškevičius pasakė, 
jog atskaitos buvę nuneštos į 
“Sandarą” ir “Keleivį”, nei 
vienas nesutikęs paskelbti.

i♦i*

Ant pardavimo namas Dorches
ter’yje, 2 šeimyną, 16 ruimą, 
pastatytas paties savininko, grin
dys iš drūto medžio. Gražioj vie
toj, arti karą linijos. Parsiduoda 
be agentą. Norintieji pirkti krei
pkitės į “Darbininko” redak. 244 
W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Aukos geram tikslui.

Pereitą nedėlią su nepa
prastomis iškilmėmis Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švč. dr-ja 
minėjo 10-ties metų savo gy
vavimo sukaktuves. Be kito 
ko buvo padaryta kolekta pa
rėmimui lietuvaičių, einančių 
augštus mokslus Šveicarijoj. 
Sudėta $23.03. Dėjo kun. P. 
Juškaitis ir Pr. Gudas po $5. 
Po $1 Stasys Luinis, Petras 
Skauda, Statys Jauga, Zig
mas Tamošiūnas, Juozas Smil- 
gis, kiti dėjo po mažiau.

Susirinkite.
LDS. 8 kp. laikys savo bef- 

taininį susirinkimą bal. 13 d. 
(utarninke) bažnytinėje salėje. 
Visi nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra sarbių reikalų ap
tarti.

Turime 4 didelius Auto-trokus 
dėl perkraustymo rakandų, pla
nų ir nežiūrint kur Bostone ar 
apielinkėje.

Persamdome pasilinksmini
mams arba pikninkams. Prie
lankus patarnavimas.

FRANCIS V. STARINSKAS,
291 Silver St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 605

Parsiduoda vienas į toną 1917 
Stewart trokas su uždarytu vir
šum, geras dėl bekėrią arba sal- 
dainią išdirbėją su keturiais nau
jais rataplaukiais, parsiduos pi
giai.

D. Olseika,
285 Broadtvay,

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

(17)

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

Pąieskau Juozapo Karaliaus, 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskr. 
Vadaklią 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.

Paieškau savo pusbroliu Jur
gio ir Vencento Makarevieią. Su
vaiką rėdybos, Seiną apskr. Ku
čiūnų parap. Akmenių kaimo. Pra
šau atsišaukti jie patys arba kas 
apie juos žinot, turu svarbą rei
kalą. 
Antanas Launikonis,

33 Spring St. 
New Britam, Conn.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street, 

* So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas Zarkauskas, 
128 Bowen Street, 

A So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas— 

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixtb St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

- Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass.
Kasierius— 

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimux kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po {rietą po nūm. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Shnanas 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.

Sutaisau receptus su didžlau-

TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

ii Į šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
■ i ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
!" ktarų. Tai vienatinė lietuviška
* > aptieka Bostone ir Massačhu- 
i! setts valstijoj. Gyduolių galit 
i Į gaut, kokiui tik pasaulyj yra 
jį vartojamos. Galit reikalaut per 
j į laiškus, o aš prisiųsiu per ex-

j presų.
• i v &rnT a TTGtr a a 

h
; * 226 Broadway, kamp. C St,, 
;Į South Boston, Mass.
i į TeL S. Boston 21014 ir 21013
< 1

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadnay, So. Boston, Mass. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 8-rd Si.

TeL S. B. 1196-W.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

TELIS NEW YORKE.

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

DR. F. MATULAITIS
visokiai ligat Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass. 
assasasasate

Tel. S. B. 1771 ' Į
DR. J. JONIKAITIS

Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Bostonl 
Valandos: Nuo 9 iki U ryto f 

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

Z PIRMOS KLESOS

DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS.
Įvyks 19 d. Balandžio-Apr. Kal

bės Lietuvos Valstybės atstovas 
gerb. kun. MIRONAS ir L. R Kr. 
Centro pirm. kun. J. PETRAITIS.

Rengia L R. Kryžiaus vietinis 
skyrius. ,

Meldžiame kitą dr-ją antros 
dienos nieko nerengti

Rengėjai.

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

DANTISTAS
Dantis ištrenkiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, bu nau 

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REULT

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare iki 4 txil. vaka.

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

GEO. J. BARTAėlŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų j Lietuvą 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 nftmą su 38 kambariais. Palydime ke

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

GEO. J. BARTABIUS,
498 Washington Street, New York City.

T*i. So. Ba*ts* 270
DR. JOBN PhcDONNELL, M. D.

Galime nuUolirti ir UrtuvitakeS 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai. 
Po pigių likis 
vakarais 6 iki 9 

586 Broadway, So. Boaton.
Paieškau savo brolių Pranciš

kaus ir Kazimiero Rumbino, Meš- 
kiučių valš. Rupeikią kaimo. Da
bar gyvena Amerikoje. Jie pa
tys ar kas žino apie juos meldžiu 
duoti atsakymą.
Petras Rumbinas,

Šiaulių apskričio,
Meškiučią vždščiaus, 

Rupeikią kaimo.

iEgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

Nuo 9 rite iki S pe pieta 
Vakarai*, Ketverge MO«iU»P.M.

Miiilaai* iM4 uoąHte •

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BtmASl, PUhHpbia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chiraigaa.
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti įtaigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš lšegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu surlrš 28 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kronlškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo- 

kiekvienų syk). Aš vartoju santipiškus elektrlkos ir Medicinos Įtai
sas, gydyme kraujo, odos ir kronlškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
samlnuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
dlagnąse arba gydyme. ________

PATARIMAS LIGONIAM8 IR APVILTIEMS-
Mkodand gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei- kenti pilvo, vidurių arba Jakną ligoms ne- 
žHbčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reu- 
natizmą, sdatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmuT galvoje, inkstą arba pūslės skausmui, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišlol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sntauplsi laikų, pinigus Ir 
ai negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
rlansto gydytojaus prižiūrėjimo, 
dės pleSasi ir niekados pačios 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egsaminavlmas dykai)

DAKTA^S MGRONEY
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Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) šulą kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau ' gyveno 
BrooTdyn, N. Y. ir Škotijoj, 
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

X ĮĮĮĮĮĮĮL,. . JflMIM
, “KARIŠKIŲ ŽODIS” aprašo visus Lietuvos kariuomenės &

žygius, kovas, smarkius muštus, kad brangiai Tėvynei laisvę * 
iškovoti, kad apginti musų brolių turtų, gyvybę nuo lenkų plė
šikų piktųjų, nuo vokleSų ir rusų grobonlą plėšriųjų.

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

“KARIŠKU? ŽODIS” skelbia nukautųjų (užmuštųjų), 
sužeistųjų, nelaisvėn patekusiųjų ar be žinios prapuolusiųjų 
bei kovose atsižymėjusiųjų- ir apdovanotų kariškių vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris T, lėtu vos Tėvy
nės išsiilgęs, kuris nori žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo 
krauju musų žmonėms laimingą kelią kloja, teskaito ir teplatlna 

“KARIŠKIŲ ŽODĮ”
"KARIŠKIŲ ŽODIS” eina vienų kartų | sųvaitę. Kaina 

metams 2 doleriu, kuriuos galite pasiųsti registruotame laiške.
A?— : ' =

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaiklnsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, 'pasirūpink ge- 

Llgos niekados nestovi, bet vlaa- 
nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos
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JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Domias* suteiks plsaka alinki

te prašalta* ptetakanu. aieMJtoa 
odos galvot, angina ataka* prttaete 
B* jite reikalinga Beirta.

Oemafaga padaryt kad Jn»< Pto- 
kai ta* tekat iveteu k įkaistu*. 
• Oda /art galvoje be* trr*. pleia- 
kanei Raviu ant rtado* ir plauki 
oetlin** dtagiaa*!

Reikalaajaat prlatnataa Jou peš
ta ra via dyktl ilbandyarai laarpala.

Prtaoktt* 10 e. ataspomi* pankai 
timo Hia, gasai iltendynai dettip* 
DemafBroa ir brotioia.

* SPECIALTIES cc

K>X 87. PMIlAMLmttA. FA.




