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Amerikos mėsos pakau- 
ninkai sutiko duoti Vokieti
jai mėsos ant kredito. Tas 
labai nepatinka Francijai.

Išsirašykite iš “Darbinin
ko” laikraščių iš Lietuvos. 
Už dolarinę gausite 20 ekz., už 
50c. (siųskite stampomis) 
gausite 10 ekz.

Darbininkų reikalai.

Clinton, Mass. — Wich- 
wire-Spencer plieno korpo
racijos pusė darbininkų su
streikavo. Reikalauja pa
kelti algas ant 10 nuoš.

SAULĖLEIDIS LENKŲ 
GALYBĖS DIENELIŲ 

ROMOJE.

AMERIKOS LIETUVIAMS.
_________ i yra skaitlinga. ir 

priseina. Lenkai 
tato šimtus tūks- 
frontas su mumis 
ilometrų. Mes tu-I
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Lenkai Ryme neteko gero ATSIŠAUKIMAS

1 M M. e O &u

Dar keletą mėnesių atgal, 
lenkai buvo, galima sakyti, 
vieninteliais informatoriais 
bažnytinių reikalų plotuose 
senovės Lenk.-Lietuviškos val
stijos. Lietuvis, latvis, balt- 
gudis ar ukrainietis—katali
kas, buvo Čionai vadinami 
lenkais. Lenkas tai katalikas, 
o Rusijos katalikas — be abe
jo lenkas. Kad ir šitoji klai
dinga nuomonė, senai jau bu
vo triuškinama lietuvių raš
tais, knygomis, memorialais ir 
visokiais spaudos straipsniais, 
vis-gi jinai gyvavo ir laikėsi 
gan gerai, ačiū tam, kad len
kų daug, o mūs visų tik sau
jelė ir kad Europos spauda 
tiesiog buvo lenkų rankose.

Tik šit Spalių mėnesyje pe
reitais metais, atvažiavo Ro
man lietuvių atstovas Kanaun. 
Jurgis Narjauskas, kiek vė
liau atsirado latvių pasiunti- 
ys Kan. Rancans, finlandiečių 
Kunigas Christians ir ukrai
niečių Kunigas Bonne, belgas 
gyvenusi s kelioliką meti} Uk
rainoje ir gerai mokąs rusiną 
kalbą.

Atsakančiai savąją valdžią 
įgalioti, šitieji vyrai, tiesiog, 
be jokio lenką tarpininkavi
mo, galėdami prieiti' prie Šv. 
Tėvo ir Jo sekretoriaus Kar
dinolo Gasparri, pradėjo gy
vu žodžiu su dokumentais 
rankose išguldinėti gražius 
lenką darbelius, kurie kaip 
tik neturi nieko bendro nė su 
Evangelija nė su kataliką baž
nyčios dvasia ar idealais. Čio
nai tat ir pradėjo veržtis aikš
tėn. ko ištikrųjų vertas yra 
pasisavintas “Polonia Semper 
fidelis” (visuomet ištikimoji 
Lenkija).

Nekalbant plačiau apie kun. 
Narjausko memorialus, kas 
link lenkiškąją šunybių Sei
nuose, Vilniuje ir apskritai 
lenką užimtuose Lietuvos plo
tuose, nesvarstant kun. Ran- 
zana memorialo, ačiū kuriam 
vietoj ’ atsisakiusio vyskupo 
O’Rurko, ką nemoka latviš
kai, į Rygą paskirta vyskupu 
Kun. Springavičiij latvį, rei
kia pridurti, kad kun. Chris
tians taiso lenką čionai pra- 
platvtą nuomonę, būk Finlaru 
dijos katalikai—tai tikrą-tik- 
riausi lenkai ir kad šiomis die
nomis, ukrainiečių atstovas 
kun. Bonne įteikė memorialą 
Šv. Tėvui, apie katalikų uk- 
rainų padėjimą ir lenkų tenai 
viešpatavimo laikais ir nūnai, 
kuomet užėmę kaikurins Uk
rainos ir Galicijos plotus, len
kai įniršo prieš unijotus-rusi- 
nus, naikina jų bažnyčias ir 
kunigus, uždarę Lvove jų 
Antvyskupį Sčeptickį, kad nė 
jisai, ne jo balsas negalėtų 
prieiti prie jo avelių.

Paliekant memorialo turinį 
kitam laikui, čionai paduo

du vien audienciją kun. Bonne 
pas Šv. Tėvą, taip kaip jį ap
skelbė ukrainiečiai — antai:

“30 kovos m. dieną, lOį va
landoje rytmety’ Šv. Tėvas, 
privatiškoj’ audiencijoje priė
mė Ukrainą atstovą prie Šv. 
Sosto kun. Bonne ir Misijos 
sekretorių p. Petrą Karmans- 
kį. Audiencija tęsėsi visą pus
valandį. Audiencijos tikslas 
buvo įduoti Šv. Tėvui memo
rialą apie tą, kaip lenkai per
sekioja ir kunigus ir katalikus 
ukrainiečius, rytų Galicijoje. 
Kunigi} suėmimai apskritai o 
labiausia įmetimas kalėjiman 
kun. Juziko, šv. Tėvo Šambe- 
liono, padarė didelį įspūdi Į 
Jo Šventenybę. Anot žodžių 
kun. Bonne, Šv. Tėvas netik 
žingeidavo sužinoti padėjimą 
ukrainiečių, bet dar iš jo vei
do buvo matoma„kaip jam bu
vo ir skaudu ir gaila tą nelai
mingų lenkomanijos aukų ir 
kaip Jo Šventenybė buvo pasi
ryžęs ateiti pagelbon nu- 
skriaustiemsiems.

Toliau Šv. Tėvas pasakė a- 
čiū kun. Bonne už pietus, ką 
jisai iškėlė, kad pagerbti Uk
rainos naujai paskirtąjį Vizi- 
tatorį Tėvą Genocclii (Dženo- 
kki) ir už prakilnią prakalbą, 
kurią kun. Bonne toje iškilmė
je buvo pasakęs, dėkojant Šv. 
Tėvui, kursai pirmutinis Eu
ropoje gyvai parodė kaip jam 
rūpi Ukrainos reikalai.

Kadangi kun. Bonne, neku- i 
riam laikui išvažiuoja iš Ro
mos, kad palydėti Ukrainos 
Vizitatorį. todėl, baigiant au
dienciją Šv. Tėvas kreipėsi į 
Misijos sekretorį, kad jisai, 
nebesant atstovo, visais savo 
reikalais tiesiog kreiptųsi į Jo 
Šventenybę. Galutinai, atsi
sveikindamas Šv. Tėvas palai
mino ir juos ir Ukrainą.

Pažymėtina, kad kun. Bon
ne iškėlė pietus viešbutyje 
“Minerva” ir kad iškilmėje 
dalyvavo kardinolas Marini, 
Rytiečių Kongregacijos per- 
dėtinis.

Kun. K. Prapuolenis.

Romoj ą.
4 Balandžio 1920 m.

Loudon. — Maskvos be
vieliu telegrafu pranešama, 
kad Cičerin, Rusijos užsie
nio reikalu ministeris gavo 
Lietuvos vyriausybės suti
kimą vesti taikos derybas 
Maskvoje. Lietuvos taikos 
delegaeija atvyks Maskvon 
gegužio 3 ar 4.

London. — Maskvos be
vieliu telegrafu pranešama, 
kad latvių taikos pasiūly
mas atmestas dėlto, kad lat
viai reikalavo žemių, kur 
vien rusai gyvena. Paskir
ta komisija nustatyti rūbe- V" zių..

Mes turime savo kariuome
nę. 'Kiek jausmų sužadina 
mumyse ta mintis. Prieš ke
liolika metų žodžio tarti ne- 
drįsome viešai. Rusų žanda
ras atiminėjo prie bažnyčios 
durų lietuviškas maldakny
ges. Už lietuviškas knygas 
mūsų žmonės varomi buvo Si
biran. Mūsų žemė buvo iš 
mūsų atimama ir atiduodama 
arkliavagiams ir kitiems tam
siems ateiviams. Rusų kazo
kai Kražių ir Kęstaičių bažny
čiose arkliais mindžiojo besi
meldžiančius.

šiandieną mes turime savo 
kariuomenę. Tai neišpasaky
ta ir netikėtina laimė. Mūsų 
kariuomenėje atgimė didvy- 
rių-protėvių dvasia.

Vokiečiai pradžioje tyčiojo
si iš jos, bet jau mėnesiui pra
slinkus po pirmo su bolševi
kais mūšio, sakė, kad lietu
viai kaujasi, kaip vokiečiai 
Vilhelmui valdant. Kova su 
bolševikais atlikta baisiose ap
linkybėse. Viso ko trūko. Dau
guma kareivių buvo neapgin
kluota, neaprėdyta, neapauta. 
Kareiviai tuomet parduodavo 
iš namų atsineštus batus, pirk
davo iš vokiečio slaptai šau
tuvą, sakydami: “Mes jiems 
ir neapsiavę, parodysim”.

Nepraėjo metų—bolševikai 
tapo išvaryti.

Atsistojo mūsų kariuomenė 
prieš antrą priešą. Vokiečiai 
gausiai apginkluoti, su šim
tais armotų ir tūkstančiais 
kulkosvidžių, perpiovė Lietu
vą pusiau nuo Mintaujos iki 
Tauragės ir plėšė lietuvius 
žiauriai. Santarvė pati neiš
manė, kaip juos prašalinti. 
Lietuvis kentė dantis griežda
mas, kentė, jėgas taupydamas, 
kentė tiek, kad svetimieji į- 
tarinėti ėmė, būk mes palinkę 
esame su vokiečiais susiben
drauti. Bet plyšo Lietuvių 
kantrybė. Ir Santarvei prisė
jo vokiečius gelbėti nuo Lietu
vių. Į savaitę vokiečių Lietu
voje nebeliko.

Šiandieną stovime prieš tre
čiąjį priešą—lenkus. ,

Jie užėmė kuone pusę mūsų 
Lietuvos. Senąją mūsų sosti
nę Vilnių jau skaito savo nuo
savybe. Plėšia žmones bai
siau už vokiečius ir bolševi
kus. Uždaro mokyklas, Seinų 

i Vyskupą, kunigą Grigaitį ir 
daug kitų kunigų ir šviesesnių 
žmonių, arba išvarė, arba su
kišo į kalėjimus. Bažnyčiose 
išgirdę lietuvišką pamokslą— 
šaudo. Yra atsitikimų, kad 
prie ligonių kunigams lietu
viams važiuoti neleidžia ir su 
Švenčiausiu Sakramentu va
žiuojančius grąžina. Su kru
vinomis ašaromis prašo atsiųs
tieji iš ten lietuviai, kad juos 
greičiau mūsų kariuomenė 
gelbėtų. Ir ji išgelbės. Praeis 
metai, bet pagaliaus prablai- 
vės Lietuvos dangus, ačiū mū
sų didvyriškai kariuomenei.

Bet atsiminkime visi, kad 
tie mūsų vyrai—ąžuolai, tie 
dainose dainuojami berneliai- tos kareiviam kūčios, įsteigta

dobilėliai baisų vargą vargsta. 
Kariuomenė 
dauginti ją 
prieš mus s 
tančių. Jų 
tęsiasi 400 k 
rime jiems atsispirti. Jie pina 
pinkles užrubežyje, stengiasi 
maištus kelti, viduje, visokiais 
būdais nori Lietuvą praryti ar 
pasmaugti. Bet giname tiesą 
ir ginamės. Prieš dešimtį len
kų užteks mūsų vieno. Jau ne
be vienas tai atsitikimas, kad 
vienintelis mūsų kareivis su
laikė lenkų būrį iš 40 žmonių 
ir dar belaisvių atsivedė.

Tik reikia, kad tuos mūsų 
kentėtojus už tėvynę sustip- 
rintūmėm musą užuojauta ir 
meile, kad f palengvintūmėm 
jų vargus.

Lietuvos Vyriausybė juk 
visoko padaryti neįstengia, 
nes iš karto priseina varyti vi
są milžinišką atstatymo dar
bą. Visuomenė turi jai padė
ti

Kariuomenei trūksta ir ap
daro ir maisto. Nėra baltinių; 
mėnesiais priseina tokiu būdu 
vargti, ir tai neturint doros 
pastogės, n« stovėti reikia 
kuone tyrame (ore) lauke, kur 
karas išdegino visus trobesius. 
Pačiame ' Kaune kareivinių 
(kazermių) daugybė tapo vo
kiečių išardyta. Prisiartins 
žiema ir vėl prasidės šalčiai, 
ligos, maras. Daugiau žūti ga
li ligoninėse, negu karo lau
ke. Gi ligoninėse trūksta pa
galvių, ko ne ant plikų lentų 
ligoniams priseina gulėti. Ge
rai, kad maistui užtenka ir 
vaistams. Jei visuomenė tą 
vargą matydama, nepadėtų 
nieko, neduok Viešpatie. Ne
būtumėm verti, kad dėl bešir
džių labo tiek savęs aukotų. 
Dabar jau matyti invalidų. Be 
kojų, be rankų, be sveikatos 
jeigu jiems priseitų badauti — 
jie būtų gyvais mūsų niekšu- 
mo paminklais. Bet to nebus, 
negali būti. Mūsų tauta ne
tik didvyrių, bet ir meilės že
mė. Mes aprūpinsime visu- 
kuom galima, ko reikalinga 
mūsų kariuomenei. Ir apda
ro, ir maisto ir dvasiai pagel- 
bą — knygų, laikraščių, su
teikti jiems reikia. Jų poilsio 
valandas pagražinti; nukentė- 
jusiems, sergantiems visokią 
paguodą teikti, invalidams &- 
matą į rankas duoti, žuvusių
jų šeimynas aprūpinti — tai 
vis mūsų šventa pareiga.

Tiems visiems kariuomenės 
reikalams aprūpinti ir sustvė
rė Lietuvoje — Kareivių Prie
telių Draugija. Jos tikslas: 
“rūpinties visais kareivių 
dvasios ir kultūros reikalais, 
bei tenkinti visokius kareivių 
gyvenimo medžiaginius trūku
mus” (įstatų § I).

Lietuvoje visuomenė, karo 
nualinta ir pati vargstanti, de
da tam tikslui tūkstančiais, li
gi šiol sumesta apie šimtas 
tūkstančių auksinų.

Už tuos pinigus išsiuntinėta 
dovanų praeitoms Kalėdoms į 
frontą, Kauno įguloje sureng-

Per visą mėnesį visose kata- j 
likų bažnyčiose prie gražiai 
žolynais išpuošto Panelės 
Švenčiausios Aukorio gieda
ma ir skaitoma pritaikytos 
maldos.

Gražiausios skaitymui mal
dos kiekvienai dienai per vi
są mėnesį telpą “Gegužės Mė
nuo” knygelėje. Iš vokiško 
versta kun. Pr. Žadeikio, iš
leista Šv. Kazimiero Draugi- 
jo Kaune.

Amerikoje tokių knygą be
veik visiškai neturime.

Dabar, artinantis tam gra
žiausiam GEGUŽES mėnesiui 
mes dedame visas pastangas, 
kad parūpinus tokią knygelę 
ir Amerikos lietuviams katali
kams. Pasikalbėję su neku- 
riais gerb. klebonais nutarėme 
perspauzdinti išleistą Šv. Ka
zimiero Draugijos Kaune 
“Gegužės Mėnuo”. Nors po- 
pieros kaina nesvietiškai pa
kilo, bet mes ją parduosime 
už labai prieinamą kainą.

Atspauzdinta ant gražios 
baltos popieros ir gražiais vir
šeliais. " Papuošta paveikslė
liais ir vinjetėmis.

KAINA 65 CENTAI.
Gerb. Klebonams ir agen

tams imant po daug ant sykio 
ir apmokant iš anksto žymiai 
nuleidžiame.

Užsakymus siųskite tuo- 
jaus, nes spauzdinsime apru- 
bežiuotą skaitlių ir vėliaus 
gauti užsakymai gali pasilikti 
neišpildyti. Mat tikimės, kad 
atsidarius geresniems susine- 
šimams su Lietuva gausime tą 
knygelių iš Lietuvos.

Su užsakymais siųskite ir 
piningus čekiu, money orde
riu arba pašto ženkleliais šiuo 
adresu:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway ,

So. Boston 27, Mass.
P. S. Užsakymai bus išpil

dyti prieš 1 d. gegužės.

4 kareivių klubai, ligoniam su
teikta pašalpų maisto pageri
nimui ir tt.

Bet tai tik lašas jūroje.
Jeigu Jūs, užjūrio broliai, 

nepadėsite—neįstengsime. Jū
sų geroji širdis mums žinoma. 
Jūs patįs norite stoti į Tėvy
nės gynėjų eiles. Sušelpkite 
tuos, kurie jau lieja kraują, 
kurie sveikatos nebeteko.

Jums už tai žūnantieji už 
Tėvynę tars amžiną ačiū.

Kareivių Prietelių Draugi
jos Valdyba:

Pirmininkas —
DR. P. SLIŽYS.

Vice-pirmininkas —
M. POPIKAITŽ.

Iždininkas —
KUN. B. BUMŠAS.

Nariai —
M. KRUPAVIČIUS.
P. RADZEVIČIUS, 
PR. MAKAUSKAS.

Sekretorius —
A. KRAKAUSKAITĖ.

Milane, Italijoj, sustrei
kavo 350 daktarų, 1.000 gra- 
bininkų. 350 pribuvėjų. 80 
gyvulių gydytojų ir keli 
tūkstančiai kitokių darbi
ninkų. Streikuoja gazo, e- 
lektros ir vandens darbinin
kai. Iki streikas nepasi
baigs negalima laidoti. Dar
bai prasidėjo Turine, Pa
vijoj. Milane ir Alexandri- 

' joj,, kur streikai ėjo per tu- 
i lą laiką.

Lawrence, Mass. — Mies
to Taryba nubalsavo pakel
ti algas gaisrininkams ir 
policistams po 50c. dienoj. 
Buvo reikalauta pakelti po 
$1. dienoj.

“ DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Masa.

KAINA 4 CENTAI

Kaip gyvena Lietuvos 
Mokytojai.

i tojams, tai kuoblogiausia. Nes 
neturim nei mokyklų, nei kny
gų, reikiamųjų dalykų, sei

' 1 • 1 V V • • 1 • •
Garbinga Redakcija!

Kuoširdingiausiai dėkoju į laikraščių, nei duonos, nei pi- 
Tamstoms už laikraštį 
bininką”, kurį apturėjau jau 
antrą kartą. Ypač dabar ga
vau kalendorių 1920 m. ir kny
gutę “Naujos Gadynės Prie- 
aušry”. Bet gaila kad aš jo 
užsisakyt negaliu, nes mūsą, 
tai yra Lietuvos mokytoją 
neneša kišenė. Norint siųsti 
Amerikon 4-5 dolerius, tai 
reikia 400 auksiną vokiškoms 
markėms. O tiek pinigą, tai 
mes gaunam tik per vieną mė
nesį algos. Neminėsiu koks 
pas mus yra dabar skurdas ir 
trūkumas visa ko, tik noriu 
pažymėti, kad mes su tiek pi
nigą vargiai galim prasimai
tinti, o apie rūbus ir apavą, 
tai nėra nei kalbos. 1 gami- 
turis moka 2000 auk., o pora 
menką batu 700 auks., tai yra 
kad reikia visi metai mokyto
jauti ant vien aptaiso Mais
tas: pūdas rusiškas rugiu 100 
auk. taipogi ir kiti dalykai ku
rią vargais galima gauti ku
rių kainų nerašysiu, nes Tam
stoms nesvarbu, nes kas ne
serga, tam ir liga nesunki. 
Tiek tik noriu pabrėžti, kad

, kam, kam, o Lietuvos moky-

“Dar- nigų nei užsivilkti kuo. Gali-
ma persistatyti, koks dabar 
gali būti ir darbas kuomet nuo 
šalčio ir bado dantys ir pilvas 
barška. Bet darbuojamės iš 
visų spėkų laukdami geresnės 
ateities, ypač St. Seimo. Esam 
linksmi, kad mes jau ponai, 
o ne koks gudas meški} me
džiotojas.

Aš tikiuosi, kad Amerikai 
gal nebūtų persunku, kad pri
siųstų mums po keletą knygu
čių mokyklų reikalams, o1 y- 
pač laikraščių kurių pas mus 
dabar yra kuodidžiausis ba
das. Tegul ir mūsų neužmirš
ta stovinčių ant nedėgulių ir 
plytgalių kurie liko dar nuo 
karo gaisro. Visi esam bro
liai. visi vieno Dievo vaikai, 
tai-gi turėtų sotus alkaną at- 
jausti, skęstančius pagelbėti, 
nuogus pridengti.

Tai-gi brangūs broliai iš- 
klausykit mūsą balso žūstan
čių, o nereikalaukit iš ubago 
tarbos. Dovanokit. Sudiev, 
sudiev.

Antrašas: Lithuania. Moky- . 
tojas Meškeris Juozas. Troš
kūnuose, Panevėžio apskr.

KODĖL GELEŽINKE
LIŲ DARBININKAI 

STREIKAVO.
Geležinkelių darbininkų 

streikas jau kaipir pasibai
gė. Tas streikas Chicagoj 
prasidėjęs tuoj rado atbalsį 
daugelyje kitų miestų. 
Streikas vadinta neteisėtu. 
Taip vadinta todėl, kad jis 
kilo iš apačios, o ne iš vir
šaus. Tai yra streikan ėjo 
patys darbininkai, o ne sa
vo unijų vadų iššaukiamu 
Dabar unijų vadai nurodo, 
jog čia žymi kaltė puola ant 
prez. IVilsono. Jam senai 
reikėjo nuskirti komisiją, 
kuri nustatytai algas gele-

Dar-
įse-

Kietųjų anglių kasėjų ir. žinkelių darbininkų, 
kompanijų atstovų derybos 
New Yorke tebeina. Kom
panijos pasiūlė pakelti 15 
nuoš. Angliakasiai reika
lauja pakelti 30 nuoš.

bininkai nesulaukdami 
jo iš kantrybės ir pradėjo 
išeidinėti streikan.

Airijos kovotojai už ne- 
prigulmybę Sinn Feineriai, 
esantiejiWormwood Shruba 
kalėjime, išėjo bado strei
kam Jų yra 179.

Palestinoj įvyko susikir
timą tarp arabų ir Anglijo* 
kariuomenių.

Vokietijos atstovas Pa
ryžiuje fnteikė Francij 
premierui notą, kur skelbia
ma, kad visi Vokietijos ka
reiviai jau atšaukti iš Ruhr 
provincijos. Dėl inėjimo 
Vokietijos kariuomenės 
neutralę provinciją 
Francija buvo labai 
šiaušusi.
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“Draugo” num. 94 ran
dame šitokį dalykėlį:

Vyskupo Pranciškaus Kare
vičiaus laiškas “Draugo” 

Redaktoriui.
Gerbiamas Tėveli:

Gailestauju, kad
laukiame Šv. Kazimiero Se
serų. Kad bent trejetas iš 
ją Kaunan atvyktą novici- 
jatą įkurti. Prel. Januše- 
vičius Šv. Trejybės bažny
čios klebonas Kaune greta 
Seminarijos turi senuosiuo
se Tėvą Jėzuitą rūmuose 
vietą Šv. Kazimiero Sese
rims. Tėvas Soc. Jesu An- 
druška, Kauno Seminarijoj 
profesorius mielu .noru pa
tarnautą seserą dvasios rei
kalams. Novicijatan susi
bėgtą iš Lietuvos jaunimo 
net gimnaziją ir augštes- 
nius kursus išėjusią, 
gi Gerbiamas Tėveli 
stengk, kad minėtos 
rys Kaunan atvyktą.

Tamistos laišką padaviau 
Vyskupui Jurgiui Vilniun.

Lieku su pagarba ir pa
linkėjimu viso gero iš V. 
Dievo.

t Vyskupas Pranciškus 
Karevičius.

1920 m., 11 sausio. 
Kaune.

Kunigas Bučvs žinoma, 
džiaugiasi gavęs laišką iš 
taip augšto asmens ir rūpi
nasi išpildyti Jo Ekscelenci
jos norą. Bet novicijato į- 
kūrimas yra brangus daly
kas, o seserys pinigą netu
ri nei tiek, kiek reikia sa
vo namui išbaigti . Šiemet 
jos turės išmokėti apie 70,- 
000 dolerią, o neturi nei 
ketvirtos dalies. Bepig bū
tą jei atsirastą žmonią, tu
rinčią skatiko ir galinčią 
palengvinti taip didelį ir 
taip naudingą sumanymą, 
kaip seserą novicijatas Kau
ne. Daug įvairią projektą 
turėjome seniau ir jiems ne
sigailėjome auką. Šitas nau
dingesnis už kitus, nes tie
siog tarnauja Lietuvos mer- 
gaičią apšvietai. Nei vie
nas centas aukotas šitam 
tikslui nepragaiš ir nenueis 
kitur. Seserys nenor poniš
kai važiuoti į Lietuvą. Bet 
be pinigo vis gi negali reng
tis į kelionę, o Lietuvos 
vyskupai pinigą neturi.

Yra dar ir kita kliūtis. 
Seserą neištenka nei Ameri
koje esančioms liėtuvią mo- 

- kykloms. Mergaitės nega
li šelpti tą naudingą įstaigą 
pinigą aukomis, bet jos ga
lėtą jį sustiprinti pačios į- 
stodamos į jį. Tik žinoma 
ne kiekviena gali tapti sese- 

E rim, o parinkto būdo ir 
iviesios išminties mergi
nos.

I Kiekvienas katalikas pa- 
kad kas nors čia reikė- 

i. Reikėtų kas nors

daryti, kad surasti ištek
liaus aprūpinti kazimierie- 
čią reikalus Amerikoje ir 
padėti joms įsisteigti Lietu
voje. Tą reikėtų padaryti 
greit, be atidėliojimo. Kad 
visą reikalą aprūpinti, tai 
reikia $100.000. Tokią su
mą sudėti Amerikos lietu
vių katalikams būtų toks 
mažmožis, kaip niekas. Ar
gi yra Amerike lietuvių ka
talikų mažiau, kaip 100.000 ? 
Be abejonės jų yra daugiau. 
Jų yra gal penkis syk tiek. 
Todėl gerų katalikų, uždar- 
biaujančiii be abejonės yra 
100.000 Todėl reikia jiems 
dėti tik po dolarinę ir rei
kalinga suma bus sudėta. O 
ką-gi reiškia aukuoti šiais 
laikais dolarinę? Taip, kaip 
niekas.

Šita aritmetika labai len
gva ant popieros. Praktiko
je, žinoma, kitaip yra. Ne
gausi tos sumos vien atsi
šaukimais, išrodymais rei
kalo svarbą ir raginimais 
dėti po dolarinę.

Štai kas galima ir kas rei
kėtų padaryti.

Rengiame spaudos savai
tes, rengia organizacijos 
savo savaites. Kodėl nesu
rengti “Katalikų Savai
tės”? Neišpasakyta judėji
mą būt galima sukelti. Pa
sistatyti grynai katalikiš
kus, tikybinius tikslus ir o- 
balsius. Visose Amerikos 
lietuvių kolonijose kelti ko- 
didžiausią judėjimą, kad 
prisirengti prie tos “Kata
likų Savaitės”, arba “Ka- 
talikii Dienos”. Visų kata- 
likų frontas būti} vienas ir 
kuostipriausias, toks, kokio 
nei kame kitame negalima 
sudaryti. Kolektas pada-. 
ryti bažnyčiose. Jei ne, tai 
salėse per prakalbas.

Reikia, kad kas nutartų 
tokį ofensyvą padaryti ir 
paskirtų tam Sekminių ar
ba kitokią savaitę ar dieną. 
Nutarti ir dieną ar savaitę 
paskirti galėtų Kunigų Są
junga, arba Federacijos 
valdyba, arba seserys—ka- 
zimierietės su savo dvasios 
vadovu, arba visi kartu.

Jei toks judėjimas būtų 
padarytas po visą Ameriką 
vienu sykiu, tai reikalingos 
aukos plauktu gaivališkai. 
Atsirastų tuomet ir gauses
nių aukuoto  jų.

Valio Moterą Są-gos 37 kuo
pa! Ilgiausią jums metą už 
tokius gražius vakarus!

Užganėdintas.

CAMBRIDGE, MASS.

Nepaprastos prakalbos.

Galas”— 
atliko D.

dialogas, 
N. Bruz-

— labai atsa- 
D. Miknienė,
M. Vailionie-

Nedėlios vakare 18 d. bal. į- 
vyko didžiai svarbios ir nepa
prastos prakalbos miesto mo
kyklos salėje. Į šias prakal
bas buvo atvykęs gerb. kun. 
V. Mironas, Lietuvos Valsty
bės atstovas, atsiąstas į Ame
riką kad išaiškintą amerikie
čiams lietuviams dabartinį pa
dėjimą ir jos kovą su įvairiais 
priešais. Gerb. svetys kalbėjo 
daug apie Lietuvos ekonominį 
padėjimą ir politinį nusistaty
mą tuomi laiku, iki Steigiamo
jo Seimo. Daug pasakė apie 
bėgančius dalykus, o ypatin
gai apie mūsą sostinę Vilnią. 
Kada Vilnią lenkai užėmė, tai 
žmonėms prižadėjo duoti už
tektinai miltą, druskos ir cuk
raus, bet niekšai apvylė Vil
niaus gyventojus. Po triją 
dieną šimtai suvargusią išba
dėjusią su maišeliais traukė į 
Lietuvą ieškoti duonos kąsnio 
kad apsigynus nuo bado šmė
klos. Sakė Vilniaus liaudis 
nekenčia lenką imperialistą, 
apgaviką, o laukia kada ateis 
lietuviai ir išvys legijoninkus. 
Su latviais santikiai buvę ne- 
kokokie, bet dabar pagerėję. 
Latviai pavėlina savu geležin
keliu lietuviams važiuoti į 
Liepoją, o tas pats yra duoda- 
lietuvią latviams važiuoti per 
Mažeikius ir kitas dalis. Pirmi 
nesusipratimai tarp tą dvieją 
valstybią buvę sukelti lenką. 
Jisai kalbėjo plačiai apie mū
są tėvynės padėjimą ir jos 
vargus. Pasakė ir daug džiu
ginančią žinią kurias jis yra 
patsai patyręs ir persitikrinęs 
dar būdamas Lietuvoje. Vie
tomis įpindavo ir juoko, kas 
labai buvo publikai smagu. 
Ragino grįžti i savo gimtinę 
šalį ir padėti 
nuvargusiems 
nybę ir remti 
būdais. Ūpas
tyla neapsakoma laike jo kal
bos. Jį pakvietus kalbėti, žmo
nės sustojo ir sušuko tris sy
kius valio, tegyvuoja mūs 
tauta. Bažnytinis choras su- 

[ dainavo Lietuvos himną. Kal- 
; bėjo adv. K. Česnulis, ragino 
pirktis paskolos bonus ir nu
rodė liėtuvią apsileidimą pir
kime šią Liet. boną. Žydai 
ir kitos tautelės geriau atjau
čia savuosius negu mes, kloja 
milijonus dol., o lietuviai dar 
toli pasilikę nuo to ir tam pa
našiai. Kalbėjo gerb. kun. 
P. Juškaitis. Puikiai pašoko 
p-lė Kazlauskaitė, buvo at
šaukta antru sykiu. Buvo da
linami diplomai paliudijimai 
tiems, kurie aukojo seniaus. 
Kolektos surinkta apie 100 
dol. Žmonią buvo daug atėję 
ant prakalbą, nes įdomavo ir 
norėjo išgirsti gerb. svečio V. 
Mirono kalbą. Ištikrąją pa
siliks daug žodžią ant ilgos at
minties mūsą širdyse. Beklau
sant mums jo kalbos apie mū
są tėvelius, brolius ir seseris, 
nepajunti kaip ašaros pasiro
do akyse ir širdį suspaudžia 
meilė gimtinės. Vakaro vedė
ju buvo V. Širka. 11 vai. pu
blikai sustojus atgiedota Lie
tuvos himnas ir su tuom už
baigta.

savo broliams 
nešti tą sunke- 
visais galimais 
kuogeriausias,

vyste varg. sudainavo keletą 
dainelią. Buvo ir deklamaci
ją,. kurias pasakė maži vaiku
čiai. Kalbėjo P. S. Alekna. L. 
D. S. reikalais.

Žmonią buvo atsilankę į tą 
pramogą pusėtinai ir visi iš
siskirstė gerame ūpe—paten
kinti.

P. S. A.

Knei-
Alek-

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. buvo parengus 

prakalbas 11 bal. 1920. Pub- 
liko sbuvo prisirinkę viduti
nis, būrelis, vaakro vedėju bu
vo J. Balita, LDS. 36 kp. pirm. 
Pirmiausia buvo sudainuota 
Lietuvos himnas, pijanu prita
riant p-lei M. Blažauskiutei. 
nuoširdžiai ačiū ištariam virš- 
minėtai p-lei už jos prielankų 
patarnavimą mūsų tarpe, taip- 
pat ir turim džiaugtis kad ji 
ir pasiliko mūs draugė, prisi
rašydama prie LDS. 36 kp.

Toliaus sekė kalba A. 
žio iš So. Botsono ir P.
nos iš Waterburv, Conn. Abu 
kalbėtoju plačiai ir aiškiai iš
dėstė darbininką reikalus ir 
daug aiškino apie svarbą L. 
D. Są-gos, ragino’ kiekvieną 
prigulėti prie šios organizaci
jos. Supratę kalbą ir svarbą 
šios mums brangios organiza
cijos ir prisirašė šie nariai 
prie LDS. 36 p. užsimokėdami 
po dol. įstojimo: Jonas Rage
lis, P. Kardokas, P. Baravy
kas, A. Vyšniauskas, J. Mi
lius, M. Plukas, A. Narašis, A. 
Mičiunas, J. Andreičikas, B. 
Jonavičia, M. Blazauskaitė, 0. 
Kniziutė, P. Matuliutė. Šir
dingai sveikinam visus naujus 
narius ir kviečiam visus prie 
darbo sau ir savo tėvynei.

L. D. S. 36 kp. laiko mėne
sinius susirinkimus kas tre
čias nedėldienis mėnesio ,tuo
jaus po sumai šv. Andriejaus 
parapijos salėj ant Church gt.

Kp. rašt. B. M—kė.

NE W ARK, N. J.

(Į dailės mylėtojus)

publiką. Pasakė eiles A Ma
ciūtė ir O. Jokubaičiutė mažos 
mergaitės. Eilės puikiai pa
sisekė.

Ištikro reikia priminti kad 
labai puikiai pasidarbavo dėl 
surengimo šio vakaro ne vien 
sąjungietės, bet ir darbštus 
būrelis vyrą stojo į pagelbą. 
Linksma yra sąjungietėms 
dirbti matant kad joms prita
ria vyrai. Vardan Moterą Są
jungos tariu širdingai ačiū vi
siems vyrams kurie prisidėjo 
prie surengimo šio vakaro. 
Taip-gi tariu ačiū mūsą gerb. 
klebonui kun. V. P. Karkaus- 
kui už jo puiki} patarnavimą 
dėl mūsą.

Negalima praleisti progos 
neištarus ačiū p-lei M. Paukš- 
čiutei už jos puikias daineles. 
Brangios sesutės sąjungietės 
dirbkim visos dėl gerovės mū
są brangios organizacijos.

Kalbinkim visas savo drau
ges prisirašyti prie Sąjungos.

Korespondentė.

WORCESTER, MASS.

S. L. R. K. A. 98 kuopa lai
kytam susirinkime 11 dieną 
bal. nutarė surengti prakal
bas. J. M. Vieraitis pranešė, 
kad yra rengiamas Bostono 
apskričio prakalbą maršrutas 
ir yra užkviestas L. Šimutis, 
“Garso” redaktorius. Kuopa 
tą sumanymą priėmė ir nuta
rė partraukti p. L. Šimutį ant 
prakalbą. Prakalbos atsibus 
2 dieną gegužio 2 vai. po pie
tą Šv. Kazimiero liėtuvią pa
rapijos bažnytinėje svetainė
je-

Tai-gi kataliką visuomenė 
meldžiami susirinkti koskait- 
lingiausia, nes turėsit progą 
išgirsti kalbą garsaus kalbė
tojo.

J. M. Vieraitis.

ROCKFORD, ILL.

sia kalbėjo kun. Mironas. Jis 
labai gražiai papasakojo apie 
Lietuvos našlaičius ir prieg
laudas. Aiškino kaip tai Lie
tuvoje yra labai reikalinga 
Raudonojo Kryžiaus pagelba. 
Antras kalbėjo kun. Petraitis. 
Jis kalbėjo apie tai ką Raudo
nasis Kryž. nuveikė iki šiol, 
ką veikia dabar ir ką turi 
veikti toliau. Ragino visus, o 
labiausia merginas, kad su
rengtą dovaną Lietuvos ka
reiviams. Taip-gi ragino vi
sus prisidėti prie L. R. K. R. 
Paskui vėl kalbėjo kun. Miro
nas antru syk. Antroje savo 
kalboje jis aiškino apie Lietu
vos mokyklas, kokia jose tvar
ka, kiek ją yra -ir kiek turėtą 
būti.

Abu kunigai kalbėjo labai į- 
domiai ir publika prakalbomis 
buvo užganėdinta, nes visi ra
miai užsilaikė. Žmonią buvo 
pusėtinai. Buvo taip-gi ren
kamos aukos. Surinkta $100.

Koresp.

HARRISON-KEARNEY, 
N. J.

Vietinė Moterą Są-gos 37 
kuopa, 5 d. balandžio, suren
gė tikrai grąžą vakarą dėl 
naujos bažnyčios. Iš gražaus 
ir naudingo vakaro, buvo gra
žios ir pasekmės. Pelno gauta 
$125.00. Ne tankiai tas čia at
siekiama. Mat ne bile kas čia 
sugeba tokius puikius vaka
rus surengti. Sąjungiečią 
moterų vietinė kuopa nuo pat 
pradžioj savo gyvavimo yra 
puikiai atsižymėjus savo uoliu 
darbštumu ir tikrai sumanin
gu surengimu gražią, naudin
gi} ir įspūdingą vakarą. Už- 
tad DuBoisiečiai nesigaili nei 
laiko nei pinigo Sąjungiečią 
vakarams. Jie noriai lankosi 
ant tokią vakarą, nes turi iš 
ko tikrai pasigerėti.

Programas buvo sekantis:
1. Įžangos žodis ir vakaro 

tikslas — kun. M. J. Urbonas.
2. Pasveikinimas — Daina- 

ir Žaislas. Tą puikiai atliko 
12 sąjungiečią pasirėdžiusią 
trijose Lietuvos vėliavos spal
vose, kiekvienoje spalvoje po 
keturias. Įspūdis padaryta la
bai gražus ant visą.

3. “Apsivesiu ir 
monologas, gražiai 
Mikšienė.

4. “Pabūgo” — 
tinkamai atvaidino
gienė ir F. Kvederavičienė. 
Pirmoji turėjo giltinė rolę, o 
antroji pražilusios senutės, 
kuri nuolat šaukėsi mirties, 
bet pamačius giltinę pabūgo.

5. “Jaunavedė” — monolo
gas, pagirtinai atliko T. Mik- 
niutė.

6. “Ar aš nesakiau” — dia
logas, atvaidino tikrai natura- 
liškai M. Urboniutė ir M. Vai- 
lionienė.

7. “Moterą Globėjas” — 
monologas, kurį maloniai ir 
meilingai atliko V. Volskienė.

8. “Dvi Magdės” — dialo
gas. Šis dialogas padarė daug 
jąoką, nes jį labai juokingai 
atvaidino M. Baliutienė ir N. 
Bruzgienė.

9. “Izabelė” 
kančiai atlošė 
motinos rolėje,
nė, tėvo rolėje; E. Vailioniu- 
tė mažos dukters rolėje; V. 
Volskienė, kaipo gydytojas; 
A. Batiuškienė ir A. Lukoše
vičienė plėšiką rolėje.

10. “Pasikalbėjimas lietu- • 
vaitės su lenkaite”. Atsakan
čiai atliko A. Lukoševičienė ir 
M. Baliutienė.

11. “Katra Neišmanė”, — 
įspūdingai atlošė T. Markelio- 
nienė, geros katalikės moters 
rolėje; M. Baliutienė, Jes- 
tromskienės, o B. Uzdilienė, 
Jestromskaitės, rolėse; M. 
Vailionienė geros kaiminkos 
rolėje.

12. “Kur bėga Šešupė” — 
Daina ir Žaislas. Čia pasiro
dė labai puikus Lietuvos regi
nys. Jis visus užžavėjo. Są
jungietės, čia begiedant, vie
na po kitai išėjo ant scenos 
lietuviškai pasirėdę su lietu
viškais įrankiais — A. Luko
ševičienė ir M. Kartavičienė 
kaipo artojos su žagrele ir kai
po piemenėlės; T. Mikniutė ir 
M. Urboniutė kaipo grakščios 
Lietuvos merginos; F. Kvede
ravičienė, kaipo Lietuvos mo
čiutė; V. Volskienė, kaipo 
Lietuvos kunigaikštis, Vytau
tas Didysis; N. Bruzgienė ir 
M. Boliutienė, kaipo Lietuvos 
kareiviai.

Tarpuose padainuota gra
žią, tam vakarui pritaikintą 
dainelią. Viskas užbaigta su 
Lietuvos himnu, kurį pagie
dojo sustojus visa kuopa.

' _ Po tam visi išsiskirstė su
Iš Suv. Valstiją mėsos iš- gražiais ir maloniais įspū- 

gabenama į kitas šalis tiek, džiais, o Sąjungietės turėjo 
kiek jos Francija sunaudo- gardžią visos kuopos surengtą 
ja per vienus metus. vakarienę.

SENA GIESMĖ.

The Russian Information 
New Yorke, išleido trečią 
New Yorke, išleido trečia 
up-to-date laidą A. J. Sacko 
The Birth of the Russian • 
Democracy. Įžangoje sa
ko:

“Kaip negalimas daiktas 
Rusijai sugrįžti į senąjį su
rėdymą, su savo grynai cen
tralizuota sistemą, taip ly
giai nėra galimu daiktu Ru
sijai užsilikti po bolševiką 
tironija, su jos paikais “ko
munistiniais” bandymais. 
Taip-gi mes negalime da- 
leisti tveriantį Rusijos bal- 
kanizavimą, su jos artifi- 
cialėmis valstybėmis Esto- 
nijos, Latvijos, Lietuvos, 
Ukrainos, Gruzijos, Azer
baidžano ir tt. tvirtai įsi
steigusiomis”.

Tasai rusą informacijos 
biuras yra nelaimingos at
minties Kolčako, Denikino 
ir p. idėją išreiškėjas. Reiš
kia jie tebgieda seną giesmę 
apie atsteigimą Rusijos ca
riškos Rusijos rubežiuose. 
Kitose įžangos vietose ta 
mintis gęrokai pabriežta.

L. Vyčią 29 kp. benas kvie
čia visus dailės mylėtojus no
rinčius mokintis groti įvai
riais įstrumentais, kaip tai 
ant: slide trombonu, altu, ba
ritonu, cometu, saxophonu, 
clametu, french homu, flutu, 
bassu ir dromu. Minėtas be
nas yra žinomas ne tik lietu
viams, bet ir svetimtaučiai 
daug kalba apie jį, nes jis jau 
nekartą pasirodė viešai.

Laikytame susirinkime pla
čiai apkalbėjus nutarė beną 
padidinti iki 50 ar daugiau 
narią. Tad kurie turit norą 
ir talentus prie muzikos kad ir 
nemokanti, kviečiami prigu
lėti, greitu laiku pramoksi!

Kaip negerai daro daugelis 
lietuviško jaunimo praleisda
mi veltui laiką, kurio beabejo 
gailėsis, bet gal bus pervėlu. 
Tad šiandien mes ir atsišau- 
kiam į savo brolius lietuvius, 
kad nieko nelaukdami stotą į 
eiles veikiančią ir vystytą sa
vo gabumus ir talentus.

Norėdami gauti informaciją 
kreipkitės prie beno narią ar
ba prie beno pirmininko su 
laišku šiuo antrašu:

J. Baurušaitis, 
210 North 2-nd St., 
Harrison, N. J.

NEW HAVEN, CONN.

Mūsą miestely yra nemažai 
lietuvių ir nemažai visokių 
partiją susitvėrusią. Viena iš 
visą yra galingiausia, vadina
ma nezaležninką parapija,kat- 
ra jau antri metai kaip gy
vuoja ir beveik jos visi para
pijonai baigia proto nustoti. 
Galima sakyti, kad jie mažai 
tupėjo proto, o dabar matyt 
kad visai neturi. Per metus 
laiko perleido 4 vyskupus, ko
kią pusę tuzino kunigą. Tū
las klierikas, katras dalyvavo 
su anais iš vieno, pradėjo ku
nigus mokyti, nes aiškiai ma
tyt kad ją kunigužiai nieko 
nemoka, kad turi klierikai 
mokyti. Tai-gi ant galo tam 
klierikui patys parapijonai no
rėjo sukurti gerą pirtį. Mat, 
surado kokios ten merginos 
pamestą paveikslą ant skudu
rą; bet klierikas ikvaliai ga
bus, nepaisydamas nieko dar 
labiaus pradėjo tarkuoti, ne- 
zaležninkai netekę kantrybės 
išbėgo laukan keikdami. Da
bar visi eina iš proto nežino
dami kaip tą klieriką išmufv- 
ti iš Rockfordo miesto; bet 
klierikas sako kad nevažiuos 
pakol kirkužė užbaigs amžiną 
atilsį ir su pamaldoms palai
dosiąs kaip palaidojo kituose 
mieštuose: Chicago, UI., Cle- 
veland, Ohio ir Detroit, Mich. 
Tai-gi ir mes lietuviai linkime 
gerą pasekmią ir mulkinyčiai 
laimingos mirties. Tegul gy
vuoja klierikas.

“Lietuvis”.

Labai retai tenka patėmyti 
laikraščiuose ši mūsą koloni
jos žinučią, o ypač “Darbi
ninke”. Skaitant iš kitą ko
loniją žinutes apie ją veikimą, 
rodos mūsą kolonijos gyvą jau 
nėra bei nieko neveikiama. 
Vienok visai priešingai, tur
būt mūsą korespondentai už
snūdo. Štai aš nors trumpai 
pabriešiu apie mūsą kolonijos 
veikimą.

Šiuomi tarpu labiau šia vi
si užimti tai L. P. Boną parda
vinėjimu. Darbas gerai varo
mas ir pasekmės geros, par
duota daug.

L. R. K. gyvuoja gerai, tu
rėjo fėrus, pelno gerai liko. T. 
Fondas mažai veikia. L. Vy
čiai visai miega. LDS. sieko 
neveikia, tik nariai tai patys 
pasimoka.

Sulaukėme naują vargoni
ninką J. Hodelį. Buvęs V. Se
reika išėjo į, biznį. Labai ap
gailestauja visi parapijonai V. 
Sereikos, nes visiems tikdavo. 
Jis savo nepaprastai gražiu 
balsu sujudindavo ne vieno 
širdį kaip bažnyčioje taip ir 
viešuose susirinkimuose. Prie 
to geras veikėjas. Jam pasiša
linus, mūsą bažnytėlė paliko 
kurčia.

Parapijonas.

WEST LYNN, MASS.
i

<

F. Vargdienis.

HARTFORD, CONN.

Pereitą nedėlią LDS. 6 kp. 
buvo parengusi teatrą; buvo 
lošta “Grafas Kaimiečio Ber
nu’*. Aktoriai savo roles at
likom buvo prisirinkę viduti- 
Šv. Cecilijos choras, po vado-

18 d. bal. A L. R. K. Mote
rą Sągos 33 kp. surengė pui
ką vakarą, kuris susidėjo iš 
teatro, dainą ir deklemaciją. 
Buvo suloštas veikalas “Na- 
stutė”, kuris puikiai pasise
kė. Artistai visi savo roles 
puikiai atliko’. Gaila kad ma
žai žmonią atsilaskė. Taip-gi 
puikiai padainavo dvi daine
les p-lė M. Paukščiutė. Ji sa
vo maloniu balseliu žavėjo ‘ rengė L. R. K. R. sk. Pirmiau-

WORCESTER, MASS.

Prakalbos.

15 d. bal. apsilankė pas mus 
su prakalbomis didžiai gerbia
mi svečiai: kun. J. Petraitis, 
L. Raudonojo Kryžiaus Rem. 
pirmininkas ir gerb. kun. Mi
ronas, Lietuvos Valstybės Ta
rybos narys. Prakalbas pa-

Bal. 18 d. čia buvo sureng
tas koncertas dėl R. Kryžiaus. 
Dainininkai visi buvo iš Nor- 
wood, Mass., vedami V. P. 
Stasevičiaus. Visi savo už
duotis puikiai atliko. Publi
kos nedaug buvo tai ir pelno 
mažai liko. Kadangi toks mi
šinys pasitaikė kad visokios 
rūšies srovią draugijos viena 
paskui kitą lenktiniuoja, tai su 
baliais, koncertais ir su kito
kiais panašiais veikimais vie
na kitai nepasiduodamos ir 
viršminėtas koneertas pasitai
kė tarp tokio mišinio, o tas 
labai kenkia R. K. Pagalios 
dar atsiranda pas mus Lynne 
tokią gaivalą kad neišgali at
skirti juodo nuo balto ir ant 
tiek tamsūs, kad nežino nei 
vertės R. Kryžiaus. Stengiasi 
visokiais būdais užkenkti su
rengtam vakarui. Aktoriam 
pribuvus į svetainę vieni sakė 
kad svetainė bus užimta, girdi 
nebus koncerto, antri sakė, 
kad miestas nevelina rengti 
koncertą bei teatrą, nes dar 
gali suareštuot, galite važiuot 
namo. Bet ant laimės pribu
vo komitetas, sutaisė viską ir 
visi abejojimai nuėjo ant vėjo. 
Gaila tokią žmonelią kad ant 
tiek tamsus. Nežino nei ver
tės nei naudos kokią neša R. 
Kryžius. Juk jis šelpia naš
laičius ir kitais labdaringais 
darbais užsiima.

S. A
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L. D. S. New Yorko ir New 
Jersev Valstijų apskričio 14-tas 
suvažiavimas įvyks nedėlioj gegu
žio 2 dieną, 2-trą vai. po pietų 
Lietuvių salėj, 182 New Yorl: Av. 
Nevrark, N. J.

Gerb. L.D.S. kuopos kurios dar 
neturit ingalioję atstovų į šį aps- 

I kričio suvažiavimą, meldžiu pasi- 
| skubinti kiek vienai kuopai. Ne- 
r smagu butų jei kuri kuopa nepri- 
[ siųstų savo atstovų į susivažiavi- 
į mą, taipgi nepamirškit prisiųsti 
i naujų sumanymų ir raportus iš kp. 

veikimo visus ant rašto. Komusi- 
jos, kurios ingaliotos per apskritį 
jeigu kuopos neingaliotų kaipo 

I atstovą, turi teisę dalyvauti ap- 
I skričio suvaž. ir išduoti raportus 
■ iš savo veikimo.

Visi delegatai malonėkit pribut 
paskirtu laiku, nes laikas trumpa-, 
gi svarstymų turim labai daug. 
Pribuvę paskirtu laiku daug ką 
galėsim nuveikti dėl musij bran
gios organizacijos labo.

LDS. N. Y. ir N. J. apsk pirm.

J. A. Pelutis.

WORCESTER, MASS.

Balandžio 25 d. L. Vyčių 26 kp. 
turėjo ekstra susirinkimą kas link 
L. Vyčių N. A. Apskr. suvažiavi
mo, kuris įvyks AVorcester, Mass. 
Svečiii pagerbimui nutarė paruoš
ti gardžią vakarienę, o kas svar
biausia, tai vietinė L. Vyčių 26 
kp. rengia didelį koncertą ant ge
gužio 2 d. Veikėjai deda visas 
pastangas, kad koncertas butij 
tokis, kokio dar nebuvo AVorces- 
teryj ir apielinkėj.

Žymiausi Naujosios Anglijos 
•dainininkai pasižadėjo dalyvauti 
šiame koncerte, taip-gi Šv. Kazi
miero choras vienas iš didžiausių 
N. Angį., kurį vadovauja gabus 
muzikas A. Z. Visminas pasižadė
jo minėtame koncerte dainuoti. 
•Choras dainuos žavėjančias dainas 
■orkestrai lydint, nes ir lietuvių- 

rorkestrą dalyvaus minėtam,vaka
re.

Žodžiu sakant, džiaugsis vi«i. 
kurie tik atsilankys į minėtą kon
certą kaip svečiai taip ir vietiniai. 
{Koncertas bus visiems lietuviams 
žinomoj vietoj, tai yra Rialto Te
atre ant Millbury gatvės.

Ambasadorius.

Iš rudens nemažai buvo čio- 
nais atvažiavę lietuvių moks
leivių, išėmus keturis, visi ki
ti iš "VVorcester, Mass. Iki Ka
lėdų puikiai veikė, turėdavo 
mėnesinius susirinkimus re- 
guleriai, aptardavo bėgančius 
kuopos dalykus. Buvo kreip
tasi pas perdėtinį su prašymu 
lietuviškoms pamokoms kam
bario. Prašymas buvo išpil
dytas ir turėdavom kas ket- 
vergas lietuviškos kalbos pa
mokas. Mokytojum buvo V. 
Bačys, o kada jam laikas ne
leido pribūti, jo vietą užimda
vo P. Jurgelionis. Bet peikti
nas nekuriu nesilankymas. Be- 
to nedėldįenių vakarais buvo 
aiškinama istorija. Nuo Ka
lėdų kitaip virto. Vasario mė
nesyje likosi nutarta mokintis 
veikalą “Narymuntas Kuni
gaikštis” ir paskirstyta rolės. 
Viskas buvo gerai, darbas ė- 
jo pusėtinai. Nekurie išmoko 
keletą aktų. Bet štai V. B. 
pradėjo daryti permainas ir 
mainyti roles, tai visas darbas 
nuėjo niekais... Skaitlius su
mažėjo: iš 12 liko tik 7. Vis
gi nemažiausiai, galima šį-bei 
tą veikti. Bet nei susirinki
mai jau nelaikomi trečias mė
nuo. Čia kaltė mūsų pirmi
ninko. Kartą buvo užklaustas 

< kada bus susirinkąs, atsakė: 
ar turite ką svarbaus. Netu
rėtų taip būti. Pirmininko 
priedermė yra tuomi rūpintis 
kad mėnesiniai susirinkimai 
būt laikomi kiekvieną mėnesį, 
o kitaip yra priešais Susivie
nijimo įstatus.

Lietuviškų pamokų ir-gi jau 
trys mėnesiai kaip neturime. 
O tas reikalinga dėl visų, y- 
pač augusiems Suv. Valstijo
se lavintis tikrai lietuviškai 
kalbėti nemaišant svetimų žo
džių.

Moksleivis.
/--------------------

CAMBRIDGE, MASS. Didelės prakalbos.

L. R. Kryžiaus prakalbos.

■ Bal. 20, 7:30 vai. vakare Po- 
bažnytinėje svetainėje L. R. 
K. įvyko prakalbos. Turėjo 
būt sulyg pagarsinimo gerb. 
kun. Petraitis, L. R. K. centro 
pirmininkas bet jo nebuvo. 
Mat tame pat vakare turėjo 
kalbėti Montello. Geistina, 
kad daugiau vienu ir tuo pat 
laiku jokis kalbėtojas nieka
dos dviejose vietose neapsiim- 
tų kalbėti. Kiti išgarsinti kal
bėtojai ir-gi panašiai pasiel
gė. Labai gaila, nes didžiulė 
žmonių susirinkus minia tapo 
apvilta. Visą vakarą kalbėjo 
vietos gerb. kun. Pr. Juškai
tis. Jis aiškiai nupiešė dabar
tinį Lietuvoje šelpimo reikalą. 
Nurodė L. R. Kryžiaus veiki
mą čia ir Lietuvoje. Po pir
mos jojo kalbos buvo renka
mos aukos bei renkami užsa
kymai “bakselių”. Aukų ne
mažai tapo surinkta, bakselių 
ir-gi nemažai apsiėmė pripil
dyti. Į Cambridge 100 bakse
lių yra prisiųsta ir apie 70 su 
viršum jau užsisakė pripildyt. 
Netrukus ir likusieji bus pri
pildyti.

Tas pats kalbėtojas kalbėjo 
antru atveju apie svarbius 
šiandieninius klausimus ir a- 
pie moksleiviją, ypač Lietuvo
je. Liuosnoriai keletas auka
vo Lietuvos ateitininkams.

Žmonių buvo daug. Apvilti 
su kalbėtojais, bet galutinai 
po gerb. kun. P. Juškaičio 
kalbų išėjo namon linksmi.

Cambridgietis.

I

CAMBRIDGE, MASS.

Bal. 19 d. vakare S. L. R.
K. 127 kp. buvo prakalbos. 
Buvo garsinama jog P. Molis, 
Centro Raštininkas kalbės. 
Bet jis nepasirodė. Kalbėjo 
Jo kalba visus susirinkusius 

ATYDAl LIETUVIŲ

Čionai yra paveikslai tikrų kvitų gautų per Henry J. Schnitzer Statė Banka i* Lietuvos pačto Kauno, 
parodančiu teisinga patarnavina iio banko Lietuviams siunčent pinįgus į Lietuva.

“DARBININKAS”
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.
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ISTORIŠKA APYSAKA Ii JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YRĄ?
Joje rasi aprašymą atsitikimų ii senovės laikų prieš V. Ja

nus užgimimą, Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
Ak

u

. F

pilnai patenkino. Prie Susiv. 
prisirašė kėli nauji nariai Gai
la kad žmonių neperdaugįau- 
siai buvo susirinkę.

Vietinis.

CAMBRIDGE, MASS.

Bal. 18, vakare miesto sve
tainėje Thorndike and Spring 
gatvės atsibuvo prakalbos. 
Kalbėjo gerb. Dekanas kun. 
Mironas. Nebereikalo buvo 
garsinama kad jis yra iškal- 
bingiauisas kalbėtojas. Ilgo
se rakalbose dviejuose atve
juose tą aiškiai parodė. Žavė- 
jančiai nupiešė Lietuvos eko
nominį ir politinį stovį. Ne
vienam jo kalbos daug prida
vė ūpo prie geros ir laimingos 
Lietuvos ateities. Pareiškė, 
jog jau nūnai Lietuvoje žmp- 
nės nei nesapnuoja apie pra
radimą Lietuvos neprigulmy- 
bės. Sarkastiškai pašiepė lat
vius ir lenkus bei jų politiką.

Daugiau iš kalbėtojų buvo 
vietos gerb. kun. P. Juškaitis 
ir K. Česnulis.

Kalbų tarpais bažnytinis 
choras vadovaujant vargon. J. 
Rakiečiui gražiai dainavo ir 
Ona Kazlauskiutė maža mer
gaitė graižai pašoko. Eilių, 
deklamacijų ir-gi nestokavo.

Žmonių buvo daug. Aukų 
Lietuvos reikalams tapo su
rinkta apie $120.

• v

Buvęs.

PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijos cukraunės 
pakėlė mokestį, trečią nuošim
tį, tris centus ant valandos. 
Pirma gaudavo į vaalndą nuo 
45 iki 48 centų, dabar gauna 
nuo 1 d. bal. nuo 48 iki 50 c. 
į valandą. Bet ir cukrus krau
tuvėse pakilo virš 20c. sva
ras.

HARRISON IR KEARNY,
N. J.

L. Vyčių 90 kp. susirinki
mas bus utarninke, 4 d. gegu
žio po No. 756 Harrison Avė. 
Susirinkimas svarbus, reikia 
sužinoti kiek mūsų kuopos na
riai išpirko Lietuvos L. Pask. čią taip-pat pastatytume ir tokiu

bonų ir užsimokėt atsiliku- 
siem už 1920 m., nes kitaip bus 
išbraukti ir “Vytis” sulaiky
tas. Kurie negalės pribūti, 
perduokite savo mokestis per 
kitus narius.

Vyčių Pirmininkas.

DETROIT, MICH.
A. t A.

Kovo 27 d. persiskyrė su šiuom 
pasauliu Juozapas Juzumas turė
damas 28 m. Paliko dideliame nu
liūdime moterį su dviem mažais 
sūneliais, taip-gi brolį Dominiką 
seserį Seliomiją, švogerį, tris pu- 
seseres ir jų vyrus. Paėio iš Lie
tuvos Mažeikių apskr. Ilakių valš 
Bukausikno kaimo.
dotas su bažnytinėms apeigomis 
Šv. Jurgio bažnyčioje, Detroit, 
Mich. Velionį į kapus palydėjo 
kun.F. Kemėšis ir visi jo buvusie 
draugai. Te bunie jam lengva sve
timos šalies žemelė.

Nulindęs.

Buvo palai-Irių atsivesti,

WESTFIELD, MASS.

Vietinis Tautos Fondo skyrius 
rengia dideles prakalbas nedėlioję 
gegužio 9 dieną 1920 m. Prakal
bos atsibus penktą vai. po pietų 
Šv. Kazimiero Dr-jos salėje, 22 
Williams St. Ketina būti vienos 
iš įdomiausių prakalbų. Kviečia
mi yra visi atsilankyti.

T. F.

WORCEST£R, MASS.

Balandžio 11 d. laikė susirinki
mą pietinės dalies parapijos, ku
riame buvo apkalbėta kas link sta
tymo naujos bažnyčios pietinėj da- 
lyj (South Worcester). Mus gerb. 
kleb. kun. J. Jakaitis davė įneši
mą, kad leisti per balsus ar sta
tyti nauja bažnyčia ar ne. Tapo 
vienbalsiai nubalsuota, kad staty
ti. Gerb. kleb. paaiškino kaip 
reikia pradėti statymą ir kiek le- 
šuos. Jis sakė, kad apie $100.000 
tad reikią būtinai turėti $50.000 
ant pradžios ir paaiškino, kad rei
kia tūkstančio žmonių, kurie duo
tų po $100.00 ir sakė, kad Šv. Ka
zimiero parapija skiria $15.000 dėl 
naujos bažnyčios.

Man rodos, kad tai butų per- 
mažai, nes Šv. Kazimiero parapi
ja turi virš $40,000 tūkstančių do
lerių banke, prie kurių sudėjimo 
nemažai prisidėjo ir pietinės dalies 
parapijonai.

Ar nebūtų geriau, kad kaip 
mes statėm Šv. Kaz. bažnyčią kad 
ir dabar nesiskirstant kitą pažny-

budu nebūtų skriaudos nei vie
niem, ne kitiem, o tie pasižadė
jimai po 100 dolerių tai galėtų būt 
dėl pagražinimo viduryj bažny
čios. Kuomet iębudavos naują ba
žnyčią, tai tada galėsim atsiskirti 
ir kur kas norės ten galėsi prigu
lėti.

Ten buvęs.

kvie-

WORCESTER, MASS.

Spaudos Dr-jos po globa šv. Po
vilo susiripkimas įvyks 2 dieną ge
gužio 2:30 po pietų pobažnytinėj 
salėj. Visi- nariai ir narės
čiami atsilankyti, nes bus labai 
svarbus susirinkimas ir tie, kurie 
dar nėra gavę knygų tai prašoma 
atsilankyti ir atsiimti ir naujij na- 

nes tuojaus pareis 
kitas veikalas. Taigi dar kartą 
kviečiame, kad kiekvienas tuomi 
pasinaudotų prisirašydamas prie 
Spaudos Dr-jos, nes dabar gera 
proga.

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK
RAŠČIO

“MEILĖS”
4-TAS NUMERIS.

Kas trokšta meilės, lai užsisa
ko ir skaito “Meilę”.

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių lietu
vių visuomenes mėnesinis lai
kraštis.
Prenumerata metams 
Užrubežyje metams 
Pavieniai numeriai tik

“Meilė” meiliai žiūri 
sus.

‘‘Meilė” uždega meilę visų 
širdyse.

Pasiskubinkite užsisakyti
“MEILĖ”,

301 Statė St., Du Bois, Pa.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

P-LE BALTRUŠAIČIU T Ė
Žymi Naujosios Anglijos Dainininkė-Solistė.

$1.00
1.50
10c. 

į vi-

KONCERTAS
LIETUVOS VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS 

APSKRIČIO SUSIVAŽIAVIMO 
------------Rengia-------------

LIETUVOS VYČIŲ 26 KUOPA

GEGUŽĖS-MAY 2 DIENĄ, 1920 
RE ALTO’ TEATRE

Millbury Street, Worcester, Mass.

Tai bus vienas iš puikiausių koncertų kokį 
kada turėjome. Dainuos N. A. gabiausi pasižy- 
mėjusie solistai ir solistės.

Beto, Šv. Kazimiero Parapijos’^Choras, 
vedamas p. A. Vismino užpildys dalį programo 
naujausiomis lietuviškomis dainelėmis.

Į tą koncertą kviečiame vietos ir apylinkės 
lietuvius ir lietuvaites koskaitlingiausia ateiti. 

Širdingai kviečiame.

“ Perkūnui” reikalingi tuo
jau smarkūs perkūniški a- 
gentai rinkti “Perkūnui” 
prenumeratų, pardavinėti 
“Perkūną” pavieniais nu
meriais ir ieškoti “Perkū
nui” šėrų. Kam iš lietuvių 
netrūksta drąsos ir yra no
ras liuosu nuo darbo laiku 
uždirbti keletą dolerių, atsi- 
šaukit tuojau šiuo antrašu: 

“PERKŪNAS”,
206 Cordoni Avė.,

Detroit, Mich.

Rengėjai.

Išsirašykite iš “Darbininko” laikraščių iš Lietuvos. Už 
dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. (siųskite stampomis) gausite 
10 ekz. Rasite apie didelę rinkimų kampaniją ir partijų kan
didatų surašus.

DABAR LAIKAS PIRKTI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS PAVEIKSLUS.

Mes ir šiems metams parūpinome puikių 
Pirmosios Komunijos PAVEIKSLŲ su at- 
spauzdintais tam tikrais žodžiais ir tuščiomis 
vietomis, kur galima užrašyti vardas, pavardė, 
vieta ir laikas ir parašui klebonui.

Gerb. Klebonams parduosime su didele nuo
laida.

Reikalaudami kreipkitės:

5nbntanD<mritonbnE5iTt5nbhEnt5nt5nE5nbntanpnPnpnPnpnPnDnC3n5r

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Gefflie&u.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti; Pinigus siųskite “money order’iu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu:

242-244 W. Broadvay,



VIETINĖS ŽINIOS.

1

TĖMYKITE.
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PLAUKU SLINKIMĄ.
Deroafufira tūlai k a pintai Bliaki-

prašalina pleiskanas, niezejima

reikalinga įranta.malė
Dermafuura p adarys kad Jutu plau

kai bus tankus ivetnus ir skaistus, v
Oda Jutu galvoje bus tyra, pleis

neslinka dauffiaus’
Reikalaujant prisiusime Jum pač-

ta suvis dyksl išbandymui sampala.
Prlsiuskite M c. stampomis persi^n

timo lėtai, rausi išbandymui d ežiu te
Dermafuros .r brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO
BOX 87. PHILADELPHIA. ^A

REIKALE TAG DAY. 
Ateinančią pėtnyčią, ba

landžio 30 d, vakare po pa
maldų pobažnytinėje salėje 
bus susirinkimas, Kataliku 
Vienybės šaukiamas reikale 
Tag Day. Prašoma susirin
kti kuodaugiausia,' 
smarkiai veikti, 
Day įvyks gegužio 8 d.

Katalikų Vienybe.

reikia 
nes Tag

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k’ |xvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ’ ton, 
Mass.

PARSIDUODA RAKANDAI 
dėl trijų kambarių už prieinamą pre
kę. Savininką galima matyti nuo 6:30 
P. M.

ANDREW ADAMS,
244 E St, Sę. Boston, Mass.

. (Ant pirmų lubų)

Reikalinga mergina dirbti Re- 
storante. Gera užmokestis, dar
bas ant visados. Atkins Lunch 
Room, 81 Sawtelle Avė. ir 115 
Ames St. Montello, Mass. 
' Tel. 8012.

DARBININKAS
Ieškau švogerio Jono Girdvai

nio iš Šakynos par. Seniau gyve
no Lewiston, Me. Dabar nežinau, 
kur. Gavau nuo žmonos laišką 
iiš Lietuvos. Todėl tegu kogrei- 
čiausia atsišaukia arba kas jį žino 
tegu man praneša.
Jonas Tuzinas,

2 Cherdwick St.,
Roxbury, Mass.

EX-KARETVIAI.

Buvusieji kareiviai, kurie ne
gavo savo pilną atmokėjimą arba 
kurie norėtų atnaujinti savo ap- 
draudą (insurance) nuo valdžios, 
gali gauti pilną informaciją nuo 
ex-Sergeant Major B. Stefan dy
kai.

315 W. Broadtvay,
So. Boston, Mass.

L. Vyčių susirinkimas įvy
ko balandžio 22 d. 8 vai. va
kare. Narių atsilankė 
skaitlingas būrelis, 
p. Varakulis į L. 
kuopą.

gana 
Persikėlė 

Vyčių 17 
Pirmiaus prigulėjo 

prie 4 kp. Chicagoj. Džiau
giamės nauju veikėju. Po daug 
svarbių kuopos svarstymų 
buvo renkami delegatai į 9 su
važiavimą, kuris įvyks 2 d. ge
gužio AVorcester, Mass. Iš
rinkta šie: M. Sakalauskaitė, 
Z. Gurkliutė, F. Zaleckis ir 
A. Bendoraitis. Kuopa nuta
rė, kad jei rasis norinčių va
žiuoti galės ir daugiau, tik 
turi pranešti kuopos pirminin
kei ne vėliaus kaip iki ketver- 
gui, nes bus sutraukiami vi
sų vardai į mandatus. Pas
kui buvo išrinkta komisija pa
imti dėl Kliubo kambarius. 
Išrinkti šie: P. Milius, K. Kiš
kis ir F. Zaleckis. Susirinki
mas uždarytas 10:40 vai. vak.

Vytė.

ŲJ is
Už dolari- 

už 50c.

Kasdien gauname pun
dus laikraščių iš Lietuvos 
platinti tarp Amerikos lie
tuvių. Išsirašykite 
“Darbininko”,
nę gausite 20 ekz, 
(stampomis) 10 ekz.

Agentai norintieji tų lai
kraščių platinti savo kolo
nijoj tesikreipia į “Darbi
ninką”. Šiuo tarpu agen
tams turime apsčiai “Lais
vės” ir “Kariškių Žo
džio”. Atsišaukite tuoj.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS 

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

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

x ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St, 

So. Boston,
Vice-pirm. —

J. Kavolinas,
63 Gold St, 

So. Boston,
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,
542 6-th St, 

So. Boston,
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 nedė
lioję 2 d. gegužės.

Mass.

Mass.

Mass.

REIKALAVIMAI.
Paieškojimų ir reikalavimų 

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.

REIKALINGAS GERAS 
PARDAVĖJAS.

Reikalingas mokinys, pagelbi- 
ninkas aptiekoriaus arba šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėtų mo
kintis aptiekorvstės.

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

(Aptiekorius),
373 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA.

Paieškau savo vyro Jono Star- 
lkausko ir jo brolių Jurgio, Si- 
mano ir dėdės Jono Starlkausko. 
Prieš karą gyveno Waterbury, Ct. 
dabar nežinau kur. Jie patys ar 
kas apie juos žinot meldžiu man 
pranešti. Aš' labai esu suvargusi 
nuo karo. Kreipkitės .šiuo adresu: 

Starlkauskienė, Kauno rėdy
bos, Raseinių apskr. Kelmės valš. 
Saudininkų dvaro.

LITHUANIA

Ant pardavimo namas ant 3 
lubų, su gasinėm šviesom. Par
siduoda labai pigiai. Norinti pir
kti kreipkitės šiuo adresu:

110 Silver St.
So. Boston, Mass. 

Savininkas ten pat gyvena.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
AGENTŪRA.

Waterbury’o visuomenei žinotina.
Pas mane galima užsirašyti ir 

atnaujinti prenumeratas: “Dar
bininką,” “Draugą”,' “Garsą” 
ir kitus, galima gauti, ir pavie
niais numeriais nusipirkti. Taip
gi siunčiu pinigus j Lietuvą per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę pa
gal tos dienos kursą, parduodu šė
rus Liet. Prek. B-vės. Užeikite 
pas Joną J. Žemaitį, 912 Bank St. 
Waterbury, Conn.

Paieškau savo draugų Jonor H 
Juozapo ir Povilo Piragių, Kau- - 
no rėd.. Panevėžio apskr. Dauje- 
nų valš. Barklainitj kaimo, 
patys ar kas kitas meldžiu 
šaukti ant šio adreso:

Antanas Krikščiūnas, 
454-9 St.,

Mihvaukee, Wis.

Jie 
atsi-

13 akerų žemės pusė dirbamos 
ir pusė miško. Derlinga žemė, 
naujas namas, ant dviejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais, bane, didelė viš- 
tinyčia ir užsodintas jaunas sod
nas obelių, gružių, pyčių, slyvų, 
agrastų, aviečių; 2 karvės, vie
nas arklys ir labai graži vieta. 
Nueiti iki karui 5 minutas, iki 
stoties 8 minutas o į miestą Brid- 
getvater 20 minutų; 4 eeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė ir taipgi 3 t^žimai darbi
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi Įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima 
rašyti.

Frank Znotin,
108 Compart St., 

Bridgeivater, Mass.

Paieškojimas iš Lietuvos 
per Povilą Petrauską.

Ąš Ona Ambrozaitukė noriu surasti 
savo brolį Stasį Ambrozaitį, nes nuo 
1914 m. nieko apie jį nežinau. Kas ži
not ar pats malonėkit atsiliepti ant ad
reso : 244 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. arba tiesiai Lietuvon: šilinės 
kaimas. Jurbarko paštas, Baseinų ap
skritis.

Parsiduoda labai pigiai visi ra- į 
kandai ir namų reikmenos: Par- 
lioro pečius, parlioro įtaisai, mie
gamojo kambario įrėdymai, vir
tuvės pečius, karpetai, veidro
džiai ir t.t. Priežastis ta, kad sa
vininkai krinka.

S. HARRIS,
45 AVaverly St. kampas Providen
ce St. Prieš Šv. Kazimiero bažny
čią. Tel Park 6197-J.

Z)r. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS AUVOKATAS 
414 Broadicay, So. Boston, Mass.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.
Tel. S. B. 1196-W.

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q U l-RE R
Ofisas 4 Gatės St. 

Tel. S. B. 720
Tinkamiausis laikraštis 

So. Bostone

Phone - Kensington 5316
DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

_ .. . , 9—10 vai. rytoPru:mtm.o vai.: g_8 „ va^ro

Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė, 

Philadelphia, Pa.

I

Geras vyras gali padaryti dau
giau negu $100 j sąvaitę. 
R. RADLO Room 62,

45 Bromfield St., 
Boston, Mass.

Paieškau savo 
vyro Jokūbo 
Balčiūno. Jis 
mane paliko 
vargingame pa
dėjime su ma
žais vai kais. Jis 
apleido sausio 
mėn. 1919 m. 
šviesas veido, 
geltonais plau
kais, mėlynos 
akys apie 5 pė
dų aukščio, 
kalbai lietuviš
kai, rusiškai ir 
lenkiškai. Ant

Paieškau draugo Broniaus Žu
kausko ir jo sesers Michalinos Žu
kauskaitės. Pirmiau gyveno Chi
cago, III. Lapkalnių viensėdijos, 
Palėpių parap. Kauno rėd. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jų se
sers, prašo sužinoti apie juos. Jie 
patys ar pažystami atsišaukit šiuo 
antrašu:

Alex Komik,
42 NVillis St,

Bristol, Conn.

Paieškau Antano Duboso, ku
ris yra pabėgęs j Laivrence. Gir
dėjau, kad jis yra miręs, bet aš 
tam netikiu. Jis yra 22 metų am
žiaus ir-yra aukštas, baltas, gel
tonais plaukais. Jis yra pabėgęs 
jau du metai.
Mrs. Anna Savickienė,

26 Salėm St,
Boston, Mass.

VISI Į KONCERTĄ

I

/

N. P. P. Švč. parapijos choras, vedamas p. Rakiečio.

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS-MAY 2 DIENA, 1920
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

WINDSOR STREET, ' CAMBRIDGE, MASS.
Pradžia 7:30 vaL vakare.

Šiame koncerte bus daug ko naujo. Dalyvaus ne tik vietos choras 
su solistais, bet ir Bostono, Norvvoodo, Montello ir kitų apylinkės kolo
nijų žymūs daininkąi.

Širdingai visus kviečiame ateiti.
Rengėjai.

JOK. BALČIŪNAS.
sprando turi daug randų.

Kas pamatytų kur toksai randasi, 
meldžiu pranešti ant šio adreso: 

MRS. V. BALČIŪNIENE.
3 Ja.v St, So. Boston, Mass.

VYRO PAIEŠKOJIMAS.

i Leonas Teme
nąs 32 metų se
numo, šešių pėdų 
augščio, gelsvais 
plaukais, švie
saus veido, 230 
svarų sveriantis, 
rusva švarka, 
juodomis kelnė
mis. labai mėgs
tantis gerti, ba
landžio 19. 1920 

pabėgo, palikda
mas sergančią 
moterį su trimis 

pasiskolino iš

LEONAS 
TERMENAS.

vaikeliais. Bėgdamas
Rutskių 545 Main St, Cambridge $10. 
Pirmiaus gyveno Detroite. Mich, dir
bo American Production Co. per penkis 
metus. Vasario mėnesyje atvyko į Cam
bridge. čia niekur nedirbo. Jis savo 
pavardę kaip kada maino j JOHN 
BROtVN. Jei kas kur jį matysite bei 
sužinosite jį kur jis yra arba paties šir
dingai meldžiu pranešti šio adresu:

MORTA TERMENIENĖ,
545 Main St, Cambridge. Mass.

i 

Paieškau savo tikro brolio Prano 
Buslevičiaus ir dėties Prano Vosenke- 
vičiaus. Abudu paeina iš Vilniaus rėd, 
Trakų pa v, Varėnos parap. Kaš apie 
juos žinot, malonėkit man pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas.

ADOMAS BUSLEVIČIUS,
80 School St, Cambridge. Mass.

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. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St,

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

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susiriųkimu kas pirmą nedėl
dienį kiekvieno menei o 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St, Boston, Mass.

• v

I

Paieškau savo dėdės Jurgio 
I Dapkaus. Kauno rėdybos, Rasei
nių apskr, Seredžiaus rapap. Me- 
tiškių kaimo. Trys metai atgal 
gyveno Waterbury, Conn. Turiu 
svarbių binių iš Lietuvos nuo jo 
sesers. Jeigu kas aplink jį žinot, 
prašau man pranešti arba jis pats 
tegul atsišaukia ant šio adreso: 
Pvt. Victor C. Veturis,

U. S. A. General Hospital No. 31 
Ward O. P. and Q,

Carlisle, Penna.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STRAVINSKIS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da

ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 

setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 

vartojamos. Galit reikalaut per 

laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
X Aptiekorius ir Savininkas 
X 226 Broadway, kamp. C St,, 

South Boston, Mass.
$ Tel. S. Boston 21014 ir 21013 t

3

LIETUVIS ŪANTISTAS
DR. M. V. CASPEB 

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

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

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

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto

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

% I PIRMOS KLESOS

■ DANTISTAS

I

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

Už-
HO-

Dantis ištraukiami ir pri- ; 
i pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
• Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

GEO. J. BABTAšlU, agentą. nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.

Parduoda laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.

Parupinam įvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam 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 į musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

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

Eg z a mina ei j a DYKAI 
a * .TZ.T..u
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Paieškau savo giminaičio Jono I j

Vieviašiaus. Suvalkų rėd. Kalva- Į j į mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
rijos apskr. Rudaminos valšč. 6 d i dykai. Atlik tą darbą 1 “ .
metai atgal, girdėjau kad gyvenoj 
Pennsylvania valstijoj, dirbo an-ji 
glių kasyklose. Jis pats ar kas ži- (j 
not apie jį meldžiu man pranešti i 
už ką busiu dėkingas. Gavau lai- i 
šką iš Lietuvos su daugeliu žinių, i 
Jonas Bušilas, t i

101 Oak St,
New Britain, Conn.

EXTRA-EXTRA.
Rekalingi lietuviai barzdasku

čiai. Jauniem vyram gera proga 
mokintis to amato • pas GALINĮ 
So. Bostone, yra vieta dėl moki- 
nimosi barberio amato. Kas turit 
akvatą, tai kreipkitės prie virš- 
minėto asmens, jisai greitai iš
mokys. Taip-gi reikalingas vie
nas mokantis. Gera mokestis. At
sišaukite :

311 4-th St.
So. Boston, Mass.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei'nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvlrš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų Ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir MedičintJS įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki-

Neatidėk I
Jeigu iklšiol niekas negelbėjo, ateik

kai. Tamsta sutaupysi laiką, pinigus ir 
ai negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu.
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi Ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

aš- sutelksiu patarimus dy- 
panalklnsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-

DAKTARAS MORONEY

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

| Valandos
: Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

4—gtalta—■

i.. « . .i < ■ . *> 11 *n i m■ < *i m m

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tei So. Bo*ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima tasilalhati ir lieturittiai 

Ofiiio valandos:
Ryt >ia iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Bell Phone Dickinsen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 

Ned.Ii.mi. iki 4 no pilta

JUS GALITE SULAIKYTI

odos galvos anshna plaukus priduoda

kanom išnyks ant visados ir plaukai




