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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS’ 
eina utarninkais, ketvertais 

ir subatomis 
Metams 
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS, 
242-244 W. Broadwav, 

South Boston. Masu.
  r

$4.00 
$5.00 
$5.00

Misijos Pranešimai. Ištikro gatavi.
Galutini Konstituantos rin

kiniu daviniai Krikščionys de- • 
mokratai 59, Liaudininkai ir 
Valstiečių Sąjunga 29, Social
demokratai 13, Žydai 6, Len
kai 3, Vokiečiai 1, Neparti
niai Darbininkai 1; Santaros, 
Pažangos ir kiti nieko. Viso 
112. Balsavo tarp 80-90 nuo
šimčių. Lietuvos Taikos De
legacija išvažiavo iš Kauno 
Maskvon Balandžio 30 d. Ma
skvoje bus Gegužės ketvirtą. 
Delegacijos pirmininkas Naru
ševičius. Nariai: Klimas, Rač
kauskas, Semaszko, Rozen- 
baumas, Juozas Vailokaitis, j 
Bizauskas.

Su tikra pagarba,
M. J. Vinikas.

P. S. Parašius šį pranešimą 
atėjo antras kablegramas iš 
Berlyno nuo Purickio žodis žo- 
din atkartojant čion nurašytą 
kablegrama iš Kauno.

M. J. V.
(Prieš savaitę buvom indėję 

Jono 3. Romano pranešimą a- 
pie galutiną rezultatą rinki
mų į Steigiamąjį Lietuvos 
Seimą. Tada truputį paabejo
jome, begu ištikro tai yra ga
lutini, nes keliose vietose dėl 
socijalistų suktybių rinkimai 
buvo atidėti. Bet šitas oficia- 
lis pranešimas patvirtina Ro
mano ankstybesnį pranešimą).

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo sekantį kable- 
gramą iš Kauno nuo vald. a- 
gentūros Elta:

“Žinomesnieji atstovai: 
Ministeris Draugelis, Stul
ginskis, Juozas Vailokaitis, 
Kazys Grinius, Bortkevi- 
čienė, Rozenbaumas, Pa
siuntinys Purickis, Vice- 
Ministeris Stankus, Genero
las Galvidis, Bizauskas, 
Krupavičius, Rachmilevi- 
čius, Ministeris Čarneckis, . 
Kairys. Ministeris Solovei-1 
čikas, Požėla, Rimka, Šle
ževičius, Vytautas Račkau
skas. Profesorius Jurgutis 
Balys.

Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje 

Per MJV.

PRAKALBOS LIETUVOS 
PASKOLOS REIKALE.
Lietuvos Misijos nariai 

arba įgaliotiniai važiuoja su 
prakalbomis į žemiaus nu
rodytas kolionijas. Kalbė
tojai atsiveža ir Lietuvos 
Laisvės Bonus, taip kad vi
si užsirašnti ir pilnai užsi
mokanti galės tuoj aus ir 
Bona gauti.
Gegužės 11 d. Elizabeth, N. J. 
Gegužės 12 d. Long Island, N.

Y., ir Hazelton, Pa. 
Gegužės 13 d. Freeland, Pa. 
Gegužės 14 d. Brooklyn, N. Y. 
Gegužės 16 d. Bronx, N. Y., ir

Chicago. (Town of Lake po 
pietų, o Bridgeport vakare), 
ir New Haven, Conn.

Gegužės 17 d. Chicago (Brigh- 
ton Park ir Apv. Diev. pa- 
rap)

Gegužės 18 d. Chicago (North 
Side), ir Cicero.

Gegužės 19 d. Chicago Heights

Gegužės 19 d. Chicago Heights, 
UI.

Gegužės 20 d. Chicago, (šv. 
Petro ir Povilo parap.)

Gegužės 23 d. Worcester, Mass
Gegužės 30 d. Pittston, Pa. ir 

Bristol, Conn.
Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

VISOMS KOLIONIJOMS 
ŽINOTINA.

Indomu Kuri Kolionija Bus 
Darbščiausia.

Kolionijų Darbuotojai Nebus 
Pamiršti.

Lietuvos Laisvės Bonų par
davinėjimui beliko nevisai du 
mėnesiu laiko. Kolionijos dar
buojasi net ]>o prakaitu.

Beveik kiekvienoje koloni
joje randasi nenuilstančių dar
buotojų kurie netik visą nuo 
darbo likusį laiką bonus užra
šinėja, bet dar ir nuo savo 
darbo kiek laiko nutraukę Lie
tuvos reikalams praleidžia. 
Lietuva nepamirš savo dar
buotojų.

Yra rengiamas tam tikras 
sąrašas visų kolionijų, kurio
se daugiausia Lietuvos Lais
vės Bomj bus išplatinta, tos 
kolionijos liks pirmoje eilėje 
pastatytos. Kolionijos bus są- 
rašan statomos ne palei didu
mą bet palei darbštumą. Vi
sai mažutė kolionija gali pa
tekti greta didžiulės, jei tik 
parodys savo darbštumą, jei 
tik padarys viską kas tik yra 
galima kad kuodaugiauisa 
Lietuvos Laisvės Bonų pas sa
ve išplatinti. Dar beveik du 
mėnesiai laiko, dar gali pasi
vyti ir tas kolionijas kurios 
buvo kiek atsilikusios.

Bonai jau gatavi ir jau įtei
kiama pilnai užsimokėju
siems. Dalimis įmokėjusiems 
patartume iki' liepos mėnesio 
pirmos dienos pabaigt mokėti, 
nes nuo liepos prasideda nuo
šimčiai eiti.

Kuriose kolionijose dar nė
ra buvę prakalbi] paskolos 
reikale, patartina tuoj sureng
ti, iš Misijos bus pagelbėta, 
kalbėtojus gauti. Kalbėtojas 
atvažiuodamas ir Bonus galės 
atvežti. Tik rašykite tuojaus 
nes laikui baigiantis bus daug 
sunkiaus ir su kalbėtojais.

Visų kolionijų darbuotojai 
dar turi progos Lietuvai dau- 
giaus patarnauti, dar turi ge
rą progą kitų kolionijų dar
buotojus pralenkti ir atsistoti 
pirmoje vietoje su daugiausia 
pasidarbavusiais.

Kaip kolionijų, organizaci
jų taip pat ir pavienių ypatų 
pasidarbavimas nebus praleis
ta be pastebėimo. Kaip čia A- 
merikoje taip ir Lietuvoje bus 
pripažinta jiems atatinkamas 
nuopelnas, liks jie priimti 
Lietuvos Valstybės Kūrėjų 
talkininkų skaičium

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras.

Lietuvos Valstybės bonai ištikro gatavi. Bonų Platinimo 
Stotys, jei dar iš centro negavo, tegu tuoj rašo ir gauna. Te
gauna iš Centro bonų visi asmenys arba įstaigos, kuriomis Mi
sija gali pasitikėti, ir teplatina juos.. Daugelis žmonių įsten
gia iš karto pamokėti, bi tik boną gautų. Mažytės receiptės 
(kvitas) nepatogu žmogui turėti ir daboti. Kiekvienas boną 
gaudamas noriau pirks. Pirkitės bonų ir raginkite tą daryti 
kitus.

RUSIJA KĮLA.
Ketvergo vakare Ukrai

nos ir Lenkijos armijos pa
ėmė iš bolševikų Kievą Uk
rainos sostine. Maskvos val
džia pripažino Kievo nete
kimą.

Sulyg skelbimų iš Mas
kvos Rusijos sovietų val
džia pradėjo milžiniškus 
prisirengimus atmušti len
ku veržimąsi Ukrainon ir 
apskritai išvyti lenkus iš ru
siškų žemių. Maskvos be
vielės telegramos skelbia:

“Visa Rusija kįla. kad 
kariauti prieš Lenkiją. Ke
tverge* virš 120.000 vyrų ap
leido Maskvą ir išvažiavo į 
frontą”.

Lenkai giriasi paėmę da
bartiniame ofensyve 25.000 
nelaisvių, 120 anuotų ir 
418 kulkosvydžių.

PASIGENDA AMERI
KOS.

Dr. B. Reitman, Chica- 
goj, III. gavo laišką nuo 
raudonosios karalienės Em- 
ma Goldman iš Rusijos. Ji 
su kitais raudonaiisais buvo 
deportuota. Rašo labai pa- 
siilgstanti Amerikos. Dar 
rašo:

“Labai sunku žmogui to
kio amžiaus, kaip aš kad e- 
su prisitaikinti svetimoj ša
lyje net geriausiuose nor
maliuose laikuose. Bet Ru
sija savo kraujo nuleido iki 
pabalimo per keturis karės 
metus ir badaudama dėl 
blokados, nėra vieta, kur 
lengvai galima įleisti šak
nis”. Laiškas yra iš Mas
kvos.

Į socijalistų partijos su
važiavimą New Yorke atvy
ko 163 delegatai.

Holandija nepradės pirk- 
lybos su Rusija iki Tautų 
Lyga neatnaujins santikių 
su ja.

Rusijos bolševikų revoliu
cinis tribunolas sušaudė še
šis žmones, kurie bandė su
rengti sukilimą prieš val
džią.

Iš Danijos į New Yorką 
atgabenta 40.000 maišų bul
vių.

Franci jos darbininkų va
das Thomas atvyko Berli- 
nan pasitarti su Vokietijos 
darbininkų vadais.

KATALIKŲ DIEN
RAŠTIS.

Amerikos angliškai kal
bantieji katalikai ikšiol ne
turėjo dienraščio. Mėnraš
čių, savaitraščių turi ap
sčiai. Mieste Dubuųue, lova 
eina trisavaitinis laikraštis 
“The Catholic Tribūne”. 
Dabar tas laikraštis skelbia, 
jog nuo liepos pradžios š. 
m. virsiąs dienraščiu ir va
dinsis “Daily American 
Tribūne”.

NUSISEKĖ.
Balandžio pabaigoj Bos

tono diecezijos katalikių 
bazaras, laikytas Simfoni
jos salėj nusisekė gerai. Pel
no būsią arti $150.000.

MIRĖ GOMPERSO 
ŽMONA.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dento Samuel Gomperso mi
rė pati. Turėjo 69 metus. 
Paliko tris sūnus. Palaido
ta New Yorke.

PABRANGO DUONA.
Chicagoj duona pabrango 

vienu centu. Vietoj 11c. 
reikės mokėti 12c. už kepa
lėlį.

DAUGIAUSIA NAMŲ IR FARMĮJ
Ant pardavimo su lengvoms išlygoms ir pigios prekės. 

Kurie norit teisingo patarnavimo, kreipkitės Į šią Agen
tūrą. pažiūrėkit šiuos namus ir farmas.

3. Šeimynų Dorchesteryj beveik naujas namas ant 
Boston St. 18 kambariu, šiluma ir kiti visi intaisvmai. 
Prekė $9,000.

3 šeimynų Dorchester, kampinis namas nuo Colum- 
bia R. D. 18 kambariu, su šiluma ir visais intaisvmais. 
Prekė $7.500.

So. Boston’e 5 šeimynų ir 4 storų namas netoli Broad- 
wav. Parsiduoda už labai pigią Prekę $5,000.

2 Šeimynų Brighton’e puikus naujas namas. Parsi
duoda labai pigiai, su visais intaisymais ir šiluma. Pre
kė $6.200, įnešti $1-500.

1. Šeimynos Mattapan’e namas, parsiduoda pigiai su 
visoms intaisoms, elektros šviesa ir garo šiluma, 7 kam
bariai. 4 metų senumo. Prekė $4,800.

3. Šeimynų Roselindale. 20 kambarių ir garadžius 
dėl vieno automobiliaus. Namas su visais intaisymais, 
labai gražioj vietoj. Prekė $9,600. Reikia įnešt $1,500.

Farma, 103 akerei žemės, 3 arkliai, 22 karvės, 4 
kiaulės, 50 vištų, su visais farmos įrankiais, 6 kamba
rių puikus namas. 2 banios vienas nauja, didelis sodas. 
Prekė pigi pagal vietos vertę.

Farma, 50 akerių žemės, 1 arklys, 2 karvės, apie 
17 mylių nuo Bostono, netoli Brocktono. Žemė visa ly
gi. Prekė $6,500.

Norėdami platesnių informacijų apie šiuos namus ar
ba farmas, užeikit į musų ofisą arba klauskit per telefoną.

VINCENT A. JENKINS,
REAL ESTATE — Insnrajice-Mortgages,

395 Broadway, So. Boston 27, Mass.
TALBOT BUILDING ant 2-rų lubų.

Telephonas: So. Boston, 2341
Musų agentai: J. Morkūnas, M. Karbauskas, 

Jakubauskas, P. Rūta, F. A. Zaleskas.
J.

ĮSIGYKITE NAUDINGĄ 
KNYGELĘ

“GEGUŽĖS MĖNUO”
Iš vokiško versta

KUN. PR. ŽADEIKIO
Pašušvės klebono.

Išleista
Šv. Kazimiero Dr-jos Kaune.

Perspausdinta “Darbininko”

KAINA 65 CENTAI.

Per šį gražiausi Gegužės 
mėnesį kiekvienoje katalikų 
bažnyčioje prie išpuošto Pa
nelės Švenčiausios Aukorio 
skaitoma ir giedama pritaiky
tos maldos ir giesmės. Tokios 
maldos ir giesmės kiekvienai 
dienai per visą mėnesį randa
si “Gegužės Mėnuo” knygelė
je.

Be jos nė vienas lietu- 
vis(aitė) katalikas(ė) neturė- 
tų būti. Knygelė nedidelio 
formato papuošta gražiomis 
vinjietėmis, 184 pusk, stipriais 
popierio viršeliais ir labai tin
ka neštis į bažnyčią.

Užsisakykite tuojaus prisiųs- 
dami 65c. čekiu, money orde
riu arba pašto ženkleliais že
miaus paduotu adresu. Imant 
po daug ant syk duodame di
delę nuolaidą.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston27, Mass.

Emporium, Pa. — Aetna 
Evplosive kompanijos dirb
tuvėj įvyko sprogimas. Už
mušta 7 žmonės.

Chicagoj prasidėjo aidob- 
listų suvažiavimas. Delega
tų yra arti 50.

Darbininkų reikalai.
ALGOS ĮVAIRIUOSE 

DARBUOSE.
Vidutinė savaitinė alga

vilnų pramonėj:
Vvru 1914 m. . . . 

” 1920m. ...
.11.52
.18.61

Moterų 1914 m. .. . . 8.70
” 1920m. ... .13.46

Vidutinė savaitinė alga
bovelnos pramonėj:

Vvru 1914 m. .. . .10.00
” 1920 m.... .17.10

Moterų 1914 m. .. . . 7.70
” 1920 m.... . 12.75

Vidutine saavitinė alga
šilko pramonėj:

Vvru 1914 m. ... .11.77
” 1920 m.... .22.69

Moterų 1914 m. .. . . 7.49
” 1920m. ... .15.10

Vidutine savaitinė alga 
gumos pramonėj buvo:

Vvru 1914 m. .. . .14.00
” 1920 m.... .29.35

Moterų 1914 m. ... . 9.25
” 1920 m.... .14.90

Popieros pramonėj:
Vvru 1914 m. ... . 12.73

” 1920 m.... . 22.40
Moterų 1914 m. .. . . 7.47

” 1920 m.... .12.24
Metalo pramonėj
Vyrų 1914 m....... . 13.18

” 1920 m.... .24.75
Moterų 1914 m. ... . 6.45

” 1920 m.... .14.50

GELEŽINKELIŲ DAR
BININKŲ ALGOS.

Washington. — W. Jett 
Lauck, buvusis narys karės 
darbo komiteto apreiškė po 
ištyrimo, jog geležinkelių 
darbininkų 88 nuoš. negau
na gyvenamos algos. Sako, 
jog darbininkas su vidutine 
šeimyna šiais laikais ma
žiausia turi gauti $1.700 me
tuose. Ir kaip sykis geležin
kelių darbininkai mažiau 
minėtos sumos gauna.Lauek 
ištyrė, jog 600.000 Ameri
kos geležinkelių darbininkų 
neuždirba nei $1,073 metuo
se.

Vidutinė Amerikos gele
žinkelių darbininkų alga y- 
ra 1.280.30.

Tik pustrečio nuošimčio 
Amerikos geležinkelių dar
bininkų tegauna gyvenamą
ja algą.

BALSAS Į DARBININKUS.
(Skiriu L. D. S. nariams)

Dabartiniame momente pra
dėjus darbininkų klesai judėti 
po visą pasaulį, pasirodė, kad 
mes iki šiol vieno iš svarbiau
sių dalykų neturėjome, tai y- 
ra Darbininkų Biurą.

Nors mūsų L. D. S. jauna 
organizacija vos gyvuojanti 
penkti metai, bet kada atver
čiame LDS. istorijos lapus, 
mes tarpe visuomenės galime 
pasididžiuoti, kad tokį milži
nišką darbą nuveikėm darbi
ninkų tarpe, kur ne vienam 
laisvamaniui išriedėjo ir dar 
rieda iš akių ašaros.

Tiesa LDS. turbūt vienam iš 
visų laikraščių K. D. daugiau
siai reikėjo nukęsti vos pra
dėjus organizuoti LDS. tuo
met visokie gaivalai nemiego
jo dieną ir naktį landydami po 

stubas, varydami agitaciją, 
šmeiždami organizaciją ir lai
kraštį, sakydami visuomenti, 
kad tai ne darbininkų laikraš
tis bus vien kunigijai ir pa
mokslams ir tt. Nabagai la
bai apsivylė kur iki šiol laik
raštis nėra kieno kito kaip L. 
D. S.

Darbininkai iškalno supra
to, kad mūsų laisvamaniams 
ir jų pasekėjams nerūpi darbi
ninkų būvis, bet darbininkų iš
naudojimas, nieko neatboda- 
mi varė pasekmingą darbą, 
šiandiena kur nepasisuksi į 
kurią koloniją arba į kurį 
kraštą, negali atsigerėti dar
bininkų laikraščiu, bet dabar 
be atidėliojimo atėjus valan
dai kiekvienoje lietuvių kolo
nijoj turime steigti L. D. S- 
biurus.

Biuro svarbą nėra reikalo 
aiškinti, kiekvienam L. D. S. 
nariui aišku, pažvelgkime į 
kasdienini mūsų gyvenimą, 
žinome kiekvienas neesame 
padarę nei su viena kompanija 
kontraktu, bet ieškome kas
dien geresnio būvio.

Už tai kad pagerinus L. D. 
S. būvį, mes turime steigti 
biurus ir tuomi naudotis, kur 
per laiškus arba laikraštį 
“Darb”. galėsime tikrai susi
žinoti įvairias informacijas, 
nebus veltui metama cento dėl 
mūsų išnaudotoji], kapitalistų, 
nes ir taip mus užtektinai iš
naudoja įvairiais būdais.

Pakol įvesime Darb. Biurus 
pastatykime klausimą, kas ves 
biuro reikalus ir kur mes dar
bininkai rasime prieglaudą in
formacijoms.

Trumpas ir aiškus atsaky
mas, mes L. I). S. turime kiek
vienoje koolnijoje kuopas,biu
ro reikalus neatsisakys vesti 
kuopų valdybos arba tam tik
ra komisija, laikraštis “Dar
bininkas” suteiks kamputį 
laikraščio reikalams biuro.

Pereitą metą važiuojanti iš 
vienos kolonjios į kitą paste
bėjo, kad nekurios LDS. kuo
pos labai pažangą daro, nema
ža jau ten įvairūs gaivalai ne
gali išnaudoti vietos lietuvių, 
jau turi užeigas savo kur gali 
gauti nusipirkti saldainių, šal- 
takošės ir tt.

Bet nuvykęs į Cicero, BĮ. 
pastebėjau iš vedėjaus krau
tuvėlės, kad greitu laiku ža
da užvesti ir didesnių dalykė
lių kaip tai iš autuvų, drabu
žių, tas pats atsikartoja man® 
atsilankyme į Šv. Jurgio pat. 
Chicago, III. ir Dievo Apveiz- 
dos par.

Šv. Jurgio LDS. vedėju yra 
plačiai visuomenei žinomas B. 
Jakaitis ant aštuonioliktos 
p-lė E. Banaitė.

Už tai prašvitus pavasariui 
tegul prašvinta didesnis mūsų 
veikimas, nesiduokime savęs 
kitiems išnaudoti įvairiems 
gaivalams. Jeigu kur dar nė
ra LDS. krautuvės, steigkime 
ir įveskime Darb. Biurus.
Lai gyvuoja laikrašt. “Darb*. 

pažvalgoje krikščioniško de
mokratiško.

V. J. Beiiogalietu.
I



DARBININKAS

Eina Iš So. Boston’o utarnlnkais, ket- 
T»rgals ir subatomis. Leidžia Am. Lie
tuvių Rymo-Katalikų Sv. Juozapo bar- 
bminkų Sąjunga.

MOTERŲ TEISES.

MOTERIS IR VISUO
MENINIS GYVENI- . 

MAS.

v “DARBININKAS” 
<The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa per.

Published every Tuesday, Tbursday, 
Uid Saturdav by St. Jo*eph'» Lithuan- 
4a n R.-C. Ansoeiation o] Labor.

Vienas gana svarbių, klau
simų, paskutiniais dešimt- 

! mečiais iškeltų, Vra beabe- 
jo moterų klausimas. Mo
terų klausimas, apie kurį 
noriu kalbėti, gali būti šiaip 
išreikštas: duoti moterims 
teises, kad galėtų lygiai su 
vyrais tvarkyti viešąjį gy
venimą. ar ne? Rišant: 

s second-class mater Sept.' Šiai}) pastatytą moterų klau- : <lvej opas:

SUBSCRIPT1ON KATES:
. ,$4.0o

. .$5.00

fearlv..................................
Boston aud suburbs....

Foreign c<»uiirries yearly

“Einered as
22. UI 5 šit the post offiee at Boston, 
Mass., under the A et o f Marcb 3. 1879.” j 

“Aceeptnnce for niailling pi spėriai i; ; 

te of posrane provi.ied for ia Section ; 

1103. Art <>f <>et. 8. l'.HT, authorized 

ou July 12. 1918."

GERIAUSIOS KLO
TIES.

Su Motinos Diena—gegu 
žio 9 d. prasideda 
Sąjungos Savaitė, 
ganizacijos kuopos 
rengia pramogas,

Moterų kia
Tos or-

prakal- 
bas. Tas daroma labiausia 
tam. kad gauti naujų narių 
Sąjungai ir paskleisti žinių 
apie moterų reikalus, teises, 
pareigas ir tt. Kaip sykis 
esame gavę iš Fribourgo, 
Šveicarijoj, gerą straipsnį. 
Skaitytojos ir skaitytojai jį 
ras šiame numeryje. Vili- 
mės netrukus gauti daugiau 
ros lūšies straipsnių iš Eu
ropos Tuo tarpu linkime 
kuogeriausio pasisekimo 
Moterų Sąjungai ir jos vei
kėjoms dabartinėj 
pjūtėj. Drįstame 
mūsų sumanymą, 
seniau minėjome, 
denčių šelpimas, 
tautai reikia mokytų mote
rį]. Bus indomu kelios mo
terys pateko į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą. Bet jų ne
bus daug, nes nebuvo daug ;, 
kandidačių. O nebuvo tur- s 
būt dėlto, kad truko išsila-:, 
vinusių moterį], Tai-gi ar 
nebūti] gerai, kad Moterį]; ’ 
Sąjunga pasirūpintų šelpi - į j 
mu savo sesučių einančių j, 
augštus mokslus Europos u- . 
niversitetuose. Per Moterų! 
Savaitės prakalbas ir pra
mogas tam tikslui galima i 
būtų padaryti kolektas.

jų rugia- 
priminti 

apie kuri
Tai stu- 
Lietuvių

i
I

terims lygias teises su vy
rais praeitais 1919 metais 
buvo atsilankiusi Ryme pas 
Šventąjį Tėvą, kuriam pra
nešė savo draugijos siekius 
— išgauti moterims teises 
dalivauti visuomeniniame 
gy'venime ir jį tvarkyti. Po
piežius, išklausęs jos pra
nešimą, pasakė: “taip mes, 
patvirtinam”. Šis svarbus 
popiežiaus nors ir privačioj 
audijencijoj išsitarimas, jog 
jis pripažįsta katalikių mo
terų pastangas įgauti sau 
teisių paskatins viso pasau
lio katalikes uoliau stvertis 
darbo. Šis darbas tur būt 

išlaukinis ir vi-

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE
ROCHESTER, N. Y.

Kun. J. Kasakaičio 10 metų 
kunigystės sukaktuvės.

t

dėjimas. Viskas buvo daroma į nas. Tarpe daugybės mažes- 
nežinant klebonui. 7 vai. va- nių dovanų, kurias jubiliatas 
kare Kanklės Esenas, vedamas 
V. Danieliaus atėjo pas klebo
niją ir užgriežė linksmą pa
sveikinimo melodiją; tuom 
tarpu taip-gi atvyko su auto- 
mobilium komitetas nulydėti 
jubiliatą į svetainę. Prie sve
tainės durių gerb'. jubiliatą pa
tiko 10 mergaičii] baltai pasi
puošusių su lelijomis rankose 
ir nuvedė ant steičiaus, kuris : 
buvo išpuoštas žaliumynais, biliatas. 
gėlėmis, lietuviškomis ir : 
merikoniškomis vėliavomis
čia šv. Cecilijos choras, veda- šiandieną linksma yra prisi- 
mas J. Šokelio pasveikino gra
žiai sudainuodamas iškilmei 
pritaikinta daina. P-lė K. Du- 
bysa labai gražiai ir įspūdin
gai sudainavo solo porą daine
lių. Vakaro vedėju buvo K. 
Andriuškevičius. Viskas atsi- 

ivo labai tvarkiai ir didžiai ( 
pudingai. Draugijų ir kuo-

apturėjo nuo pavienių, bran
giausia dovana tai buvo nuo 
draugijų auksinis laikrodėlis 
su lenciūgėliu. Atskirai au
kojo Tretininkų draugija gra- 
žų sidabrinį indą; Moterų siu
vimo kliubas aukojo visą setą 
ant rašomojo stalelio. Kaip 
man žinoma, tų dovanų vertė 
siekia kelis šimtus dolerių.

Paskutinis kalbėjo gerb. ju- 
Trumpai perbėgęs 

a- Į 10 metų gyvenimą šioje para- 
j pijoje, pastebėjo, kad jam

ra, kuri sunaikino mūsų tė
vynę, giliai palietė jo jautrią
ją širdį. Per tą laiką jis ne
tik svetainėje, bet ir iš sakyk
los, keleriopai daugiau ragin
davo žmones prie šelpimo nu
kentėjusių nuo karės, negu 
prie duosnUmo parapijos rei
kalams. Nevienam atrodė, kad 
jam labiau rūpi tauta, negu 
bažnyčia. Niekad neužmirši
me jo pasielgimą, kuomet pra
eitais metais po visą diecezi
ją buvo varoma smarki kam
panija dėl atmokėjimo skolos 

i vietinės Seminarijos: mūsų 
’. parapijai buvo paskirta

rinkti 800 dol.; tuo pačiu lai
ku taip-gi T. F. varė kampa
niją Lietuvos laisvės reika 
lams.
po
• • T >

ja. 
ir

i

Balandžio 11 d. mums Ro- 
chesteriečiams buvo viena iš 

i iškilmingiaushj dienų, nes jo- 
! je atsibuvo mūsrj gerb. klebo- 
I no, kun. Kasakaičio 10 meti] 
! kunigystės sukaktuvių ap- 
' vaikščiojimas. Tą dieną gerb. 
I jubiliatas atlaikė iškilmingas 
Mišias šv.. prieš kurias jį at- 

; lydėjo iš
100 bernaičių ir mergaičių bal- 

Kad pasekmingiau tai pasipuošusių su gėlėmis : 
prigulinčias . rankose, dalyvaujant taip-gi 

i?.v_ gi šv. .Jurgio draugijai. Prie 
reikia, altoriaus vaikas K. Andrius-: 

ir mergaitė E. Kraje-

I

svetainės Į bažnyčią minti tas valandas praleistas 
su mumis, nes tarp jo ir pa
rapijom] visada buvo viena 
mintis ir pertai darbas buvo 
pasekmingas; jautriais žo
džiais padėkojęs visiems už 
prielankumą ir linkėjimus jam 
išreikštus, užbaigė savo kal
bą.

Vakaro programą užbaigė 
Lietuvos hunas, kurį sugiedo
jo visa publika.

Tuom ir aš užbaigiu savo 
aprašymą, linkėdamas: Lai 
gyvuoja mūsų gerb. klebonas 
ilgus, ilgus metus!

V. Butrimaitis.
102 Friederick Pk.. 
Rochester, N. Y.

simą katalikiškosios pasau
lėžiūros politikai, sociolo
gai. laikraštininkai sutik-Į 
(Livo ne maža kliūčių. Vie
ni per siaurai suprasdami lcid moteris būtų 
moteries uždavinius ir pa
šaukimą griežtai buvo prie
šingi moterų teisėms. Su
lig šių — pripažinti mote-' 
rims teises dalivauti visuo-; 
meniniame gyvenime reiš- 

priešintis ne tik Šven-: 
tam Raštui, bet ir gamtos 

: (įstatyniams)dėsniams. Ki- 
! ti — plačiau žiūrėdami į 
į gyvenimą ir moterį pripa
žindavo jai teisę dalivauti

i viešame 
teisėmis su vyrais, 
drįso viešai savo 
reikšti, nes iki šiolei visur

• viešpatavo įsitikrinimas,tie
sa. niekuom neparemtas, j 
būk Katalikų Bažnyčia e-1 

i šauti prieš moterų teises. 
Į Klausimą kas kart drąsiau 
kėlė patsai gyvenimas ir jo 
betarpiai tvarkytojai — 
praktiškieji visuomenės vei
kėjai. Teoretiškai klausi
mą svarstant nesunku pa
stebėti į akis- metantis ne
normalumas: didesne vi
suomenės dalis — moteris 
neprileidžiama prie to pačio 
visuomenės gyvenimo tvar
kinio. Nenormalumą sten
giasi išnaudoti socialistai.

" norėdami patraukti moteris 
savo pusėn. Apsižiūrėję ir 
socialistai pasergėjo, kad ir 
jiems ne visur naudinga 
reikalauti, kad moterims 
būti] pripažįstamos lygios 
su vyrais teisės. 1 aip pro- •) Minėtos anglės Annie Chris- 
testantiskose salyse, kai A o-įtitch pasikalbėjimas su Popiežių 
kietijoj. 
tai dar ir dabar reikalauja j 
moterims pripažinti lygias: 
teises su vyrais, gi katali- j 
kiškoje Belgijoj socialistai 
griežtai nusistatę prieš mo
terį] teises. Aplamai kaip 
socialistų taip ir katalikų 
praktikoje einama prie to, 
kad pripažinti moterims ly
gias teises su vyrais. Šioks 
moterims palankus jų klau
simo rišimas jei paskuti
niais laikais pakrypo mote
rų pusėn, tai tarp ko kit- į 
ko ir dėl to. kad pačios mo
terys sujudo rūpintis savo 
teisėmis. Tuo tikslu pasku
tinių laikų bėgyje nemaža 
Įsikūrė moterį] draugijų, 
tarp jų ne viena katalikių 
moterį]. Anglė Annie Chris- 
titeh, atstovė katalikių mo
terį] draugijos, išgauti mo

gyvenime lygiomis 
bet ne- 

nuomones

i

dujinis, 
kovoti už sau 
teises, kad tas teises 
vendinti, būtinai

‘ l susiorga-' kevičiu
nizavusios. Susiorganiza-i rintė suteikė jubiliatui po di- 
vusios moteris žada eiti gy- j Jžiulj gėlių bukietą. Prie Mi- 
veniman, kad jį organizuo-: ;ių jubiliatui asystavo: kun. J. 
ti. tvarkyti. Bet kad orga-■ Staul). kaipo diakonas, ir kun. 
vizuoti kci tvarkyti gyveni- , A. Edelman. kaipo sulxliako 
mą. reikia kad kiekvienas I na 
bent kokios moterų organi
zacijos bei draugijos narys1 
būti] išsidirbęs. Išsidirbi-' 
mas irgi netur būti vienpu
siškas, t. y. netur pasiten
kinti didesniu ar mažesniu 
proto galių išvystymu. Iš
silavinimas tur būt vispu
siškas. t. y. tur apimti visą ; 
žmogų: protą, 
mus. Kitais žodžiais 
riant norinčios g.................
organizuoti moteris tur būt ’ 
protingos, tvirtos išdirbtos • 
valios ir švelnių jausmų, 
šiaip prisirengusios mote- šv.
ris. stojančios į visuomeni- ‘ Ir ištikrųjų, ačiū Dievui 
nį gyvenimą atsakys no-! taip pas mus yra. Kun. J. Ka
rams Katalikų Bažnyčios : sakaitis paeina iš Šunskų pa- 
Vado kurs pripažinų Ang-! rupijos, Suvalkų rėdybos, bu
lių Katalikių moterų drau- vo išvestas i kunigus vietinė- 
ųijos. reikalaujančių sau ly- je šv. Bernardo Seminarijoje 
gių su vyrais teisių pastan- į Balandžio 9 d. 1910 m. Tuo- 
gas ir siekius ir kuris pri-. jaus po išventimui jį vyskupas 
dūrė: “mes norėtumėm vi-: paskyrė klebonu. Tąsyk dar 

■ sur matyti moteris rinkė
jomis”. Ir mes tikimės, kad

1 nauja jiega. stojanti visuo
menės darban — moteris — 
bus vertos tų kilnių siekių.

I už kuriuos jos kovoja*)
I. Dovius.

j
I

su-

TAS PATS PRIE
KAIŠTAS. 

Amerikos lietuviai jau 
no. kad lietuvių tautininkų 
laikraščiai prikaišioja kata
likams nerėmimą Lietuvos 
Laisvės Paskolos. Su jiems 
paprastu bernišku grubijo- 
niškumu prikaišiojo “kleri
kalų” laikraščiams ėjimą 
prieš paskolą. Pasirodo, jog 
tą priekaištą jau pasiuntė ir 
savo pakraipos laikraščiams 
Lietuvoje. “Darbe”, soci- 
jalistų liaudininkų demo
kratų laikraštyje num. 25 
besąs “Laiškas iš Ameri
kos”. Be kito ko ten rašo
ma:

“Dabar dešinieji klerika
lai, kai sužinojo, jog Stei
giamasis Seimas bus renka
mas balandžio 14 ir 15 d. ir
gi susirūpino. Jie mat sa
ko: ‘Dabartinė valdžia yra 
perdaug * laisvamaniška o 
Steigiamasis Seimas gali iš
rinkti dar kairesnę valdžią, 
todėl reikia su paskolos bo
nų pirkimu kiek palaukti’. 
Tuo tarpu žymesnė daugu
ma lietuvių mano, kad jei 
seimas būsiąs demokratinin- 
gas, tai jie nepasigailės nie
ko ir visokiais būdais rem- 
sią Lietuvos finansinius rei
kalus”.
Kaip tik priekaištus ėmė 

tautininkai katalikams da
ryti, tai mes tuoj paskelbė- pasakytu

v • 
Zl-

I

pi] pirmininkai vienas po ki
tam trumpose prakalbėlėse iš
reiškė iubliatui savo linkėji
mus. Kalbėjo ir linkėjo nuo 
sekančiu draugijų: ŠŠ. Petro 
ir Povilo — J. Rickis; šv. 
Jurgio — S. Jonaitis; šv. Ma
rijos P. -— E. Krajerienė; T. 
F. F. skyriaus — A'. Butrimai
tis; L. Vyčių kuopos — F. 
šlapelis; I.. L. Sargų — A. 
Žiemys; Moterų siuvimo kliu- 
bo — V. Rovienė; šv. Cecili
jos choro — J. Šekelis. Iš
reikšta daug gražių minčių ir 
linkėjimų, anot vieno kalbėto
jo A. Žiemio išsireiškimo, kad 
tos mūsų mintys ir žodžiai y- 
ra tai gėlės įpinamos vaini
kan mūsų gerb. jubiliato ap
vainikavimui. Tarpe prakal- 
bėliu mergaitės ir bernaičiai 
deklamavo tam pritaikintas 
eiles ir teikė jubialiatui dova-,

ir klierikas J. Bakšys iš
vietinės šv. Bernardo semina
rijos. kaipo ceremonijorius. 
Dalyvavo taip-gi kun. K. Sut
kus iš Albany, N. Y., kun. P. 
Vanagas iš Utica, N. Y. Pa
mokslą sake kun. J. Židanavi- 
čius iš Amsterdam, N. Y. 

Geri), pamokslininkas iškal- 
: Jungai ir jautriai kalbėjo apie 

valią, jaus- > kunigystės luomą, jo sunkia: 
beta-; priedermes ir atsakomybę 

gyvenimą Į priminė, kad tarp klebono ir■ 
parapijom] yra sutikimas toje 
parapijoje viskas žydėte-žydi; ■ _ ...11 i fpvvnps tupiIpsir kaipo pavvzdį padavė mūsų .' ' . v . ■., 1 / • .. : dėjau, jam prisiėjo uz tai tei-.Jurgio parapiją. . \. , • v ,T . . 1 ■ sinties net prieš vvskupą, nesIr istikruju, aciu Dievui. . , . OAA A .. • •i . ‘ v „ T ,, : vietoj 800 dol., lis nusiuntė se-1no- taip pas mus vra. Kun. J. Ka- . ' ...... + + i I1 1 * minarijai ti k$60... o tautos Ja-1

Imi buvo surinkta apie $15,000. 
Jo karštos tėvynės meilės pa
sekmė yra tai didis vietinių 
lietuvių tautinis susiprati- 

| dėtos ant mūsų tėvynės auku
ro. Neperdėsiu pasakęs, kad 
šiandieną šios kolonijos lietu
viai yra gražių obalsių netik 
išpažintojai, bet ir vykintojai, 
ką liudija jų geri darbai atlik- 

i ti Bažnyčios ir tautos labui, ir 
I plačiai žinomi lietuviu vi- 
r • suomenei.

Fžtat mūsų gerb. klebonas 
yra visų mylimas ir gerbia
mas. Artinanties jo kunigys
tės sukaktuvėms, susidarė iš 
visų draugijų ir kuopų komi
tetas surengti apvaikščiojimą 
tinkamą jo pagerbimui. Į ko
mitetą inėjo sekantieji: K. 
Andriuškevičius, V. Butrimai
tis, S. Jonaitis, J. Rickis, E. 
Krajerienė ir V. Rovienė. 

Kadangi tame laike, 
klebonas apvaikščiojo 
sukaktuves bažnyčioje, buvo 
pas mus visų tautų išdirbinių 
paroda, kurioje dalyvavo ir 
lietuviai, tai draugijos klebo
no pagerbimo apvaikščiojimą 
atidėjo iki nedėldieniui Ba
landžio 25 d. Atėjus to ne- 
dėldienio vakarui pas lietuvių 
svetainę buvo nepaprastas ju-
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Taip vieną nedėldienį
pamokslui jis pasakė:: 

angi yra mums seminari- 
kaipo katalikiška Įstaiga 

verta sušelpimo, bet šian
dieną brangesnė ir- daug ver
tesnė šelpimo yra mūsų tėvy
nė — Lietuva; keletą kartų 
mes kreipėmės prie svetimtau
čių prašydami aukų mūsų tė
vynes gelbėjimui, bet retas iš 
jų kuris išgirdo mūsų balsą; 
tas reiškia, kad mes patys lie
tuviai turime išgelbėti savo 

i vientaučius nuo bado mirties 
) ■ ir atstatyti savo tėvynę, kitų 
“j į sunaikintą; užtat, pirma šelp- 
j Į kime savo tėvynę, o paskui 

vetimtaučių seminariją”.
Taip jis pasielgė vedamas 

nors, kaip gir-

i

i
MONTELLO, MASS.

Atitaisymas.
Praeitame “Darbininko” 

num. patalpinote žinutę iš 
Montello (Vietinės Žinios), 
kad ligoninėje mirė Julijona 
Žarkauskiutė. .Julijona gyva 
ir sveika, mirė jos sesuo .Joze- 
fina ne ligoninėje. bet 
namuose 515 No. Quiney
Montello. Mass. Buvo ji gera 
katalikė; visa atsidavusi sa
vo užsiėmimui — mokytojavi-

tėvu
St,

Anglijoj sociali S-I buvo aprašytas anglu laikrašty’ 
“Catholic Citizen” liepos 15 die
noj, 1919 m. ir pakartota katali
kiškam vokiškosios Šveicarijos lai
krašty’ “Vaterland” f Tėvynė) 
kovos 29 d. šių metų. (Autorius)

sutikime

“mes norėtumėm vi-: paskyrė klebonu.
i tik organizuojančiosios čia lie
tuvių parapijos. Sunki tai 
buvo pradžia ir nemaža kliū
čių jam reikėjo pergalėti. Baž- 

‘ nyčios planai jau buvo pada
ryti komiteto su vyskupo ži-1 
nia pirm jo i šventimo. Bažny
čia turėjo lėšuoti 20.000 dol.; 
naujai pastojęs klebonas atra
do parapijos ižde apie 200 dol. 
ir iškastą skiepą. Žmonių tą
syk dar buvo maža, bet ir tie 
pakrikę, kaipo avys be pie
mens, kurias tik gaudė vilkai, 
kurių tąsyk pas mus buvo pri
visę diktokas būrys.

Bet mūsų gerb. klebono 
mokėjimas su žmonėmis apsi
eiti, jo nuolankus ir malonus 
būdas, jo energija ir iškalba 
nustatė mūsų kolonijos gyve
nimą į naujas vėžias, į tas vė
žes, kuriomis mes kaipo krik- 
ščionys-katalikai ir lietuviai 
privalome eiti. Nuo pat pra
džius iki šiai dienai pas mus 
tarp klebono ir parapijom] ne
buvo jokių nesusipratimų ir 
nesutikimų, kaip tai girdisi ki
tose lietuvių, ypač pradeda
mosiose parapijose. Mes klau
some gerb. klebono balso, jis 
išklauso mūs teisingus reika
lavimus. Pertai pas mus har
monija ir vienybė. Nors ir da
bar nedidelis čia mūs lietuvių 

kaip piemenys už- Į būrelis, turime kombinacijos 
namą, bažnyčią ir mokslainę 
su dideliu plotu apipirktos že
mės ateičiai. Parapijos nuo
savybė randasi labai gražioje 
ir brangioje vietoje.

Mes kun. Kasakaitį gerbia
me netik kaipo gerą dvasišką 
vadovą, bet kaipo ir karštą 
lietuvį-tėvynainį. Jis yra ašis, 
apie kurią sukais pas mus vi
sas dvasios ir tautos veikimas. 
Kiekviename užmanyme ir 
darbe tautos labui jis yra pir
mutinis. Kiek jis yra pasakęs 
gražių prakalbų įvairaus turi
nio, ypač žadinančių prie tė
vynės meilės ir duosnumo jos 

V. B. reikalams. Didžiojo karo aud-

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščiu į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

me sutinką ištirti ar ištikrų- 
jų “klerikalai” šalinosi nuo 
Paskolos. Sakėme “Darbi
ninkas” paprašys savo 
skaitytojų pranešti už kiek 
bonų pirko, jei tą pat pada
rys bile koks tautininkų lai
kraštis, kuris uoliai ragino 
savo skaitytojus pirkti bo
nus. Atsiliepimo į tą pasiū- 
lijimą teblaukiame iš uolių
jų paskolos rėmėjų. Tyli, 
kaip kišenvagis pagautas už 
rankos. Gudresnis kišenva
gis dar sako, kad kišęs sve- 
timon kišenėn ranką pasi
šildyti. Gi uolieji tautinin
kai nei panašaus neįstengia

GERA OPERACIJA.
Kaip tik kun. Bukaveckas 

pakišo “Sandarai” po nosia 
“taboką” sumaltą “Sandaro
je”, tai sandariečiai, ne visi, 
tik tie, ką pametę teisybę, (jau 
dabar renka pinigus ir nori 
ieškoti teisybės — nusipirkti), 
pradėjo1 čiaudyti, vemti ir vi
sokiomis piemeniškomis pa
mazgomis ir rėkti nesavais 
balsais,
klupti svetimose bulvėse. Glau
dykite ir vemkite kodaugiau- 
sia! — tai išvalysite vidurius 
ir nušveisite nemazgotus lie
žuvius, per tai ir “Sandara” 
bus švaresnė.

“Sandara’’ verkdama šau
kia: “teisybės reikia ieškoti— 
bet tam reiika pinigų’’. Grei
čiau “Sand.”' reikalauja pini
gų, kad galėtų eiti pėdomis 
Gudžiūno, kuris apie $500 iš
leido, kad tik Ansonijos teis
me neparagautų savo “tabo
kos”. Ar taip pasiseks Nor
kui ir Kerdiejui! pamatysime.

kaip
savo

KUN. J. KASAKAITIS
Rochester, N. Y. lietuvių klebonas, kurs gražiame 
veikdamas Bažnyčios ir Tautos labui su vietos parapijonais su
laukė bal. 11 d. š. m. 10-ties metų kunigystės ir iškilmingai tos 
sukaktuvės buvo paminėtos. Iš šonų yra E. Krajeriutė ir P. 
Andriuškevičius, kuriuodu padavė prie altoriaus jubiliatui po 
gėlių bukletą.

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.
MONTELLO, MASS.

LIEPOS-JULY 5,1920 KVARACIEJAUS UKĖJE, N. GARY ST.
Lietuvių R.-Katal. Federacijos 9 skyrius Montello, Mass. sutelkė geres

niąsias organizuotas ir pavienias Brocktono-Montellos 
rengti didelį, smagų ir naudingą išvažiavimą.

Sudaryta yra labai įvairus programas, kurs turės 
publiką, kurią ir kviečiame iš visos Naujos Anglijos, 
nuo 9 vai. iš ryto.

Bus visokių žaislų: base bąli, lenktynės, bėgimai ir kiti kitokiai. Atsižy
mėjusiems žaisluose skiriama yra paskirstyti iki $200. Suaugusieji pirkdami 
tikietus už 35c. gali laimėti auksinį $5. Išpildžius visą programą bus šokiai, 
prie puikaus orkestro ant naujų grindų. Pašokusiems iki valiai galima bus 
gauti ir užkąsti ir atsigerti.

Pelną nuo išvažiavimo skiriame naujos bažnyčios statymo pagreitinimui. 
Tikslas gražus, todėl ir publikos gražios tikimasi.

Vieta yra daug puikesnė negu pereitą metą. Pereitą metą mes negalėjome 
užganėdinti publikos, nes lietus užkenkė. Tad šį metą, mes padėsime visas 

pajėgas, kad atsiteisti publikai ir visus užganėdinti. Tai-gi širdingai užkvie- 
' čiame visas apielinkės kolonijas koskaitlingiausia atsilankyti.

Užkvie&a RENGUAI.

lietuvių pajėgas su-

labai linksmai užimti 
Išvažiavimo pradžia
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mui.
Su pagarba,

Kun. J. švagždys.

WORCESTER, MASS.

Po septynių savaičių gavėnios ; 
AVorcesterio jaunimas griebėsi už 
darbo. Nuo senai buvo garsina
mas koncertas, kuri rengė “Auš
relės” choras, buvo užkviesti ir 
pagarsėja dainininkai p.p. Čižaus- ' 
kai. Prisiartino taip senai lau
kiamo koncerto diena. Žmonių pri
sirinko vidutiniškai. Prasidėjo 
programas. Manau sau. Nu jau 
dabar kad truktels tai nukils sa
lės slogas. Laukiau, laukiau... 
et ir nenoromis turiu pasakyti tai, I 
kad išs didelio debesio mažai lie-į 
taus.” i

I
“Girių Karalius’’ ir dainos.

g

DARBININKAS
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paskirtai 
sakyklos 
stati hias 

kuri 
ai.

kauskas per visus vakarus vado
vavo orkestrai, tai jo rietą kom. 
užėmė choro pirm. V. Rusilas.

Nors choro nariai nemažai pri
vargo per tuos 8 vakarus, bet 
jiems buvo linksma, kad jų triū
sas nepasiliko be pasekmių, kad 
visuomenė juos atjaučia ir remia 
jų naudingus sumanymus.

Dr-jos, kurios buvo užkviestos 
lankėsi skaitlingai ir ne su tuščiais 
kišeniais.

Gryno pelno padaryta $1,400. 
Jei ir ant toliaus darbas bus pa
sekmingai varomas, tai neužilgo 
Amsterdamo lietuvių bažnyčioje 
išgirsim gaudžiant naujus vargo
nus.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JE- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.

Raštininkė ž-tė.

NEW HAVEN, CONN.

dienai 
pagarsi- 
scenoje 
vaidins 
dainuos

So. Bos-

Pirmininkas — 
A Kmitas,

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

Vice-pirm. —
J. Kavolinas,

63 Gold St.,
So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt. —
J. Andriliunas, 

301Į Broadivay,
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — 
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.,
So. Boston, Mass.

8V. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINŽS DR-JOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k’ •'vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž- 
nvtinėje Salėje, So. 1 ton, 
Mass.

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

BOSTON, MASS.

Bal. 25 d. L.R.K. Reni. skyr. 
buvo surengęs vakarienę, kuri 
buvo pasekminga, žmonių atsilan
kė apie 150. Tai bene bus pirmu
tinė tokia vakarienė musų koloni
joj. Gaspadinės p-ne O. Dabro- 
va'skjenė ir p-lė M. Jokubaučiutė 
dėjo visas pastangas, kad visus 
užganėdinti, vakarienės vedėjo bu
vo M. Dzikas. Valgiai ir gėrimai 
beveik visi buvo suaukuoti, ne-i 
kurios moterys ir merginos auka-j 
vo gana gausiai. Matytis, kad 
vakarienė duos nemažai pelno.

Po vakarienei prasidėjo progra
mas, buvo parengta L. R. Kryž. 
stotis, p-ne O. Dabrovalskienė ir 
p-lė M. Jokubaičiutė vaidino dia
logą, kuris gerai nusiseko, dek- 
lemavo A. Zavorskiutė, pasakė 
monogolą J. Rukšnaitis. Per vi- 

įsą vakarą grojo lietuvių orkestrą. 
J Kalbėjo p-lė M. Jokubaičiutė ir 

Buvo renkamos 
surinkta $64.73.

Aukavo šios ypatos: A. Šiultis 
J. Sabaliauskas $2.00, 

i Kazlauskas 1 
. Juozunas.
Dzikas, P. 
levinius, A. 
Jurgelas, L. Kujalis, 
das- F. Rukšnaitis 
Kazlauskas, 
Mickevičius, 
nė,

1.

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadivay,
So. Boston, Mass

i
i

I 
i
ĮJ

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St.,
So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vai. 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone, i
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VYRAMS IR MOTERIMS.

Wm. LEBEDN1KAS,
R. S. S. Rutland, Mass.
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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. Sixtli St., 
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas— 
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas,

140 W. Sixth Street,
So. Boston, Mass

MUMS REIKALINGA MERGINŲ
Ant jėginės mašinos, dirbančios rainkotus; lengvas 
švarus darbas. Taipgi merginų darymui robų 
(rubers). Mes mokame $12.50 į savaitę besimoki
nant. Nuolatinis darbas ir 
met išsilavina.

gera užmokestis kuo-

, ty ...i:' i s

l\ari>:::>k'i. N: 
reikė< nueit ] 
kiek laiko, joki 
kur iK-siniato.

Prisiartinus 
girdžiu kun. iš 
n<>. kati yra 
“Giriu Karalių
iš So. Bostono aktor 
solistės bei solistai.

Prasidėjus programui 
tono grupė aktorių po vadovyste
31. Karbausko sudainavo “Tykus 
buvo vakarėlis” ir keletą kitų dai
nelių. kurios puikiai skambėjo. Į 
Solo dainavo J. Varaitis, kuris 
turėjo pakartoti p-lės Al. Ko- 
! i ■ - t- r. - i- i • J. T. Kazlauskas,hanskiute ir Iv. Svagzdziute sūdai-j 
navo duetą, kurias publika pri- ‘ J ’ 
vertė pakartoti, p-lė St. 3Ioteju-

■*- t <<x- it. v ' $25.00:naite solo Ne dėl tavęs as mer- 
gėlė,” kuriai publika nesigailėjo Iy.........
aplodismentų : sekė duetas vyrą 
D. Antanaičio ir K. Vasiliausko 
'‘Jlilaširdystė,” publika privertė 
net keturis kartus pakartoti. Cho
ras dainavo “Vai gudri- gudri” ir 
kitas. Solo I). Antanaitis “Kur 
bakūžė samanota.” Solo p-lė Al. 
Narinkaite “Vakarinė daina.” Ji 

artistišku 
užhipnotizavo publiką, o 

plojimo virpėjo salės 
buvo atšaukta net še- 
ir vis dainavo šviežia

Sprmg 9o37.
PIRMUTINIS IR SENIAU-
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ-
EIGOS NAMAS ARBA KO

TELIS NEW YORKE.

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

GE< >. .1. BARTAšlC. aęentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda I.aivakorifs ant visų linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos. 
Išimtinom ir siunčiant pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpi:.am išvažiuojantiems Pasjtortus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

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

leivius ant laivu ir prista’ome jų bagažus. Žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris įkiš mus kreipiasi i musų viršminėtų Agentūrų su reikalais.

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

raus

Mes esame arti Kendall 
tik 10 minutų nuo Park St. 
tarpe 8 vai. ryte ir 5 vai. po pietų į

Sąuare, Cambridge, 
Atsišauk bile dieną

AMERICAN RUBER CO.
Cambridge, Mass.

Antanas Gruodis,
550 Medford St., 

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

Boston. Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dieni kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietą po num. 193 Ha
nover St., Boston, Mass.

.
ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.
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GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPA, BET EUROPOS NEGALI 

ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISA EUROPINE 
TIK UŽ $3.85.

Karė pasibaigė. Ar nori matyli bai
sius muštus Erancijos. Belgijos. Ru
sijos, Italijos. Serbijos. Anglijos ir 
kitų EuroĮtos tautų? Ar nori matyti 
kovų tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžiųjų jūrių? Orlaivių ko
vojančių ore? šalių, kaimų, sunaikin
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopų 
naujai išrastų. Visi paveikslai buvo 
nuimti ant karės lauko, ir kada į juos 
žiūrėsi per stereskopą. išrotlys kaip 

Skaitymas iš knygos ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karės žvilgių, 1.">O paveikslų per trumpų lai
ką parsiduos už S3.SJ. Jos kaina mažiausia yra $10.00. i;- tik pas mums
tegalima gauti už š3.8o. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas kiek
vienai stubai turėti. Tai-gi nori sutaupinti pinigų, prisiųsk mums užsa
kymų. Įtinu kaina pakils.

I’risiųsk tik JOc. pastos ženkleliais kaipo depositą, kitus prisiusi kada 
gausi tavorų. Rašyk šiandie.

UNION PRACTICAL CO,
1065 Milvvaukee Avė. D Dept. 115

KARĘ

J. 
$2.00: po $1.00: M.

J. Taparauskas, M. 
Vikšraitis, E. Tamu- 

Žabmrauskienč, P.
A. Tautvi-

A. Sukis, J.
K. Butvinskas, A. 
M. Augustinavičie-

T. Augustinavičienė, TI. Skrin-
kiutė, II. Graičiunienė, P. Pranc- 
kevičienė, P. Mačinskas. J. Ar- 
|monas, A. Alioja, F. Šidlauskas, 
į Visiems aukavuseims vietinis 
i L.R.K.R. skyr. taria širdingą ačiū. 

Skyr. rašt. M. Dzikas.

savo maloniu ir tikrai 
balsu 
nuo delnų 
langai, ji 
šis kartus 
dainą.

Girdėjau pagarsėjusią daini
ninkę n-i:ę f'ižauskienę, bet su
lyginus su p-le Ak Narinkaite, 
tai pasakysiu, kad pastaroji Ly
tiną ir f’ižauskienę.

Perstatė veikalą “Girių Kara
lius.” Vaidinime dalyvavo: Me
dėjas — D- Antanaitis, atliko ge
rai, -Jo sūnūs — J. Grilevičius, 
kalbėjo aiškiai tik nedarė jokių 
gestų, net nei tuomet, kada vil
kas jį buvo pagriebęs, Girių Ka
ralius — P. Milius, gerai išpildė, 
Meška — K. Vasiliauskas, tai tik
ras meška, Vilkas — J. Varaitis 
gerai atliko. Lapė — Al. Kohan- 
skiutė- tai buvo tikra lapė. Zuikis 
— K. švagždžiutė, antras Zuikis 
—- F. Karbauskiutč atliko gerai. 
Išėmus nekuriuos trukumus vai
dinimas nusisekė neblogai.

Didelė padėka priguli So. Bos
tono aktoriams, solistams ir so
listėms o daugiausia tai p. M. 
Karbauskui, kuris daug pridėjo 
darbo ir pašventė nemažai laiko.

Ilgai 
vakarą, 
dainelės, 
jausmus,

Minėtas vakaras buvo sureng
tas pastangomis Piln. Blaivininkų 
25 kp.

minės AVoreesteriečiai šį 
ypatingai tos malonios 
kurios glostė klusytojų 
ilgai skambės ausyse.

Dr. ir P.

AMSTERDAM. N. Y.
Bal. mėn. nuo 10 iki 18 d. bu

vo fėrai. kuriuos parengė šv. Ce
cilijos bažnytinis choras dėl nau
dos pastatymo naujų vargonų.

Negalima praleisti nepaminė
jus šv. Cecilijos choro narių darb
štumo, kurie laike 8 d. dirbo iš
sijuosę, kad tuomi padidinus var
gonų fondą. Komisija, kuriai 
buvo pavesta visa fėrų tvarka at
liko darbą kogeriausia. Kom. in- 
ėjo šie nariai: S. Rakauskas, 
Plankis, M. Kazlauskas ir
Jurkūnas, kurie laike fėrų buvo 
pirmutiniai ir paskutiniai.

Per visus vakarus žmonės lan
kėsi gana skaitlingai.

Komisijos narys varg. S. Ra

p. 
D.

I
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JERSEY CITY, N. J.

Jau senai pradėtas darbas va
ryti po lietuvių kolonijas Ameri
koj, bet pas mus iki šiam laikui 
buvo tyku, rodos kad niekas nei 
nemano nieko tame pradėti, bet 
buvo kitaip. Nuo to sulaikė tas- 
kad neturėjom salės kur galima 
butų laikyti susirinkimus.

Pasidarbavus vietos "lietuviams 
ir su pagelba gerb. klebono intai- 
syta bažnytinė salė, kurioje pra
dedam po biskj šį-tą veitki Su
rengė du balus, nuo kurių liko 
nemažai pelno. Pirmo vakaro 
pelnas paskirtas dėl bažnyčios, 
antro vakaro dėl apmokėjimo sko- 

Pinigai perduoti gerb. kleb. 
parapijos,

bet reikia
tas priguli nuo pačių

žmonių prisirinko gana 
Vietinis kleb. perstatė kal-

bi- 
kuris daug dirba dėl 
kad įtaisius lietuvišką mokyklą, 
nors mokykla ir yra, 
mokytojų, 
parapijonų.

Bal. 25 d. Tautos Fondo 145 
skyr. srfrengė prakalbas su tikslu 
pardavinėti L.L.P. bonus. Kalbė
jo Lietuvos atstovas gerb. kun. J. 
Žilius. Prakalbos buvo bažnytinėj 
salėj, 
daug.
bėtoją, kuris savo gražioje kalbo
je aiškiai nurodė reikalą remti 
L.L.P. Po jo kalbai buvo parda
vinėjami L.L.P. bonai.

Pirko šios ypatos: Mik. Peču- 
ra $100.00; po $50. dol.: J. Moc
kevičius, Kaz. Zutkis, Kaz. Nu
gara, St. Zutkis, Adolf. Stukas, 
Pov. Vinkis, J. Paršelis, M. Pili- 
pavičjius. P. Surkus, F. Minke
vičius, K. Kerlis, Liud. Zmitra, 
J. Žvirblis, Ant. Bancevičius, J. 
Apanavičius. J. Dzenutis ant išmo
kėjimo. Daugumas pasižadėjo 
pirkti greitu laiku. Yra viltis, 
kad ir musų nors maža kolonija 
nepasiliks nuo kitų didžiulių ko
lonijų.

Parapijonas.

,-9^mnqjsa, fraog W MWW[
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Nepraleiskit progos, 
ši retai kada pasitaiko, 
sirašys pas mane laikrašti 
bininką”, gaus dovanų 
$1.00. Užrašau Į Lietuvą, 
liją ir čia Amerikoj,
suteiktos lygiai visiems, 
kių norės:

ri]

C

Chicago, III.

GYVASIS ROŽANČIUS”

i

nes pana- 
Kas už- 
“Dar- 
vertės 

Ang-
Dovanos bus 

kas ko- 
1) Lietuvos ženilapis 

(mapa), 2) lietuviškas kalendo
rius, 3) knygos. Nelauk rytojaus, 
bet rašyk šiandien šiuo antrašu: 
A. K. Mašinauckas,

321 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

JI

Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo
jo Rožančiaus paslapčių.

Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi
sos 15 paslapčių Į vieną knygutę. Kaina 15 centų.

Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tiesus Kelias prie Turto.
i
i

AM. LIET. R. K. MOTERĮ! SĄJUNGOS 
AGITATYVIŠKAS MĖNUO.

AR ESI SĄJUNGIETĖ?
Lietuvės Moterys!

Po ilgos ir sunkios žiemos sulaukėme jau nors 
gerokai vėlyvo, kaip ir mūsą atgimimas, pradžios 
pavasarėlio. Pranykęs per žiemą gyvenimas viso
keriopai jau save apreikšti pradeda: čia dailiai su
čiulba paukšteliij balsai, ten verkiančiai iš drėgnos 
žemelės pasirodo žolelės žaliumu. Atgimsta vis
kas: augmenėliai, medeliai, vabalėliai, paukšte
liai; žodžiu, visas sutvėrimas. Atgimė ir mūs tėvy
nė Lietuva iš po ilgos-ilgos vergijos žiemos, tik mes 
moterys kaž kodėl taip nerangiai, taip lyg nenoroms 
galvojame apie atgimimą iš savo vargo-vargelio. 
Dabar, kuomet viskas atgimsta, kuomet ir žmogus 
lyg sutartinę su visa gamta siunčia padangėsna sa
vo gyvybės daina pritariant tarpe šlamėsią ir pauk- 
štelią giesmią. Ar ne laikas būtą ir mums mote
rims katalikėms atbusti, susispiesti krūvon ir pa
svarstyti kaip ir kuriais keliais, lyg paukščiai, skrįs- 
ti iš šalies vargo kraštą į šiltas geresnias gyvenimo 
dienas. Mums katalikėms tas Gegužio mėnuo taip 
brangus. Tame mėnesyje milijonai žmonią kartu su 
visa gamta dailiomis giesmėmis garbina Moterį-Mo- 
tiną Dvasišką ir mūsą visą—Mariją. Tame mėne
syje ir mes moterys privalome visas pajėgas ištemp
ti kad suradus tuos kelius, kuriais moterys eida
mos išbristą iš vargo kūniško ir dvasiško' ir kiltą 
augštyn pas tą Mergelę ir Motiną kurią pasaulis 
garbina kaipo laimės šaltinį. Kiekvienos todėl gy
vesnės merginos ir moteries priedermė yra susi
spiesti į krūvą, tai yra į vieną draugiją — Moterą 
Sąjungą kur randama ligoje prižiūrėjimą ir pagel- 
bą kaip materiališką taip ir dvasišką, pamirus grą
žą palaidojimą ir likusią nuliūdusią suraminimą. 
Tad-gi jeigu dar nesi sąjungiete, esi prašoma ja bū
ti įsirašant į Mot. Są-gą. Per šį Gegužės mėnesį į- 
stojimas yra sumažintas per pusę. Neatsilik nuo ki
tą, bet kartu su kitomis savo seserimis žengk į ke
lią vienybės, meilės ir laimės.

Delei informaciją, kreipkis prie vietinės kuo
pos, o jeigu jos jūsą kolonijoj nesiranda, rašyk sta
čiai į centro raštinę sekretorės vardu:

O. M. KAŠĖTAITĖ,
161 Amee St, Brockton, Mass.

• Su mielu noru informacijos bus prisiąstos ant 
reikalavimo.
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Norinčios gero darbo1 
kreipkitės prie gerai žino-' 
mo ir prityrusio dirbėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvai
rūs ženkleliai tai mūsų spe- 
ciališkumas.

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
gijų-

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

Jau išėjo iš spaudos knygelė, kurios lietuviai laukė per ilgus 
metus. “TIESUS KELIAS PRIE TURTO.” Išaiškina daug biz
nio ir išdirbystės paslapčių. Ji parodo kaip padaryti muilą, amo- 
niją, laztirkas. ketčupą, syrupą, gyduoles ir daug, daug kitų 
dahką. Ji parodo kaip namie padaryti skanią kavą, kuri kaš
tuos nedaugiau kaip 10 ar 15 centų svaras. (Krautuvėje kaštuoja 
tokia pat kava nuo 60 iki 80 centų svaras). Knygele “Tietus ke
lias prie turto,” parodo kaip su mažu kapitalu gali pradėti savo 
bizni ir likti turtingu. Ji parodo apie 20 atskirų šakų biznio, ku
rni tarpe lietuvių kaip ir nėra. Ji parodo kur gali pirkti auksi
nius ir deimantinius daiktus už labai žemą prekę.

“Tiesus kelias prie kurto” turi rastis kiekvieno lietuvio dar
bininko ar darbininkės namuosia. Šitą knygelę turi būtinai Įsigyti 
visi biznieriai čia Amerikoj arba parvažiavę į Lietuvą, nes tai yra 
neapkainuojamos vertės knygelė, o prekė jos taip maža, nes tik
ta: vienas doleris. Todėl nelaukdamas nei valandėlės paimk popie
rinį dolerį ir suvoliojęs į laišką parašyk savo adresą ir siųsk man 
ant žemiau nurodyto antrašo arba siųsk money order.

VLAD. JURKEVIČIUS.
HALSTED STREET,

rie

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar
tamentą prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtykit pinigą bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su- 
taupint.

A T Y D A I
MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN
TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 
laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsą klijentams kad lig šiol pinigų siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrų bankų katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsų moto buvo seniau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.
PUSE MILIONO Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

Su gilia pagarba, 
A. L. R. K. Moterų Sąjunga.



DARBININKAS

Pirkitės Liet. Bonu ‘Darbininke.’

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’

PAIEŠKOJIMAI IR
Pirkitės

REIKALAVIMAI.
AMSTERDAM, N. Y.

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’
i

VOKIŠKU MARKIU
DR. F. MATULAITIS

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’

(Apgarsinimas)

LAIVAI!

PIRMOS KLESOSPARSIDUODA FARMA.

mo-

Pirkites Liet. Bonų ‘Darbininke.’
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J. Vinkevičius.

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’

t

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’

DAKTARAS MORŪNEY
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BOSTONO IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PRANEŠIMAS.

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

W. T. REILLY

Liet. Bonų ‘Darbininke.’

13 akerų žemės pusė dirbamos 
pusė miško. Derlinga žemė,

ZUT AR BŪT!

Ant pardavimo namai West 
3-rd St. arti E St. 11 kambarių, 
pavieniai namai. Kaina $2,000.00.

E. C. ROUNDTREE,
8 Moreland St. Roxbury, Mass.

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima įtuikalbtti ir Urtaviubai 

Ofiso valandos:
Ryt ūš iki 9 vai. 

Po pietą 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Tai vienatinė lietuviška 
ir Massachu- 

Gyduolią galit
tik pasaulyj yra 

per 
ex-

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

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

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

Po pietą pagal sutartį tiktai. 
253S E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Visą darbą gvarantuojame
DR.

gy- 
ga-

Heli Phone Dickineen 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandų;

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

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. STARINSKAS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.
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LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

■
Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

AP T IE K A .
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą, 
aptieka Bostone 
setts valstijoj, 
gaut, kokios 
vartojamos. Galit reikalaut 
laiškus, o aš prisiųsiu per 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorins ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St, 
South Boston, Mass.
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Aš Jadvyga Nadžeikaitė paieš- ’ ;
kau savo brolio Motiejaus Nadžei-1| 
kos, pirmiau gyveno Manchester,/ 
N. H. paskui Philadelphia, Pa. Da- j 
bar nežinau kur. Kas žinot arba j

F. J. KALINAUSKAS

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

Tel. S. B. 1196-W.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimų.H

ATŠILO.
Nuo pereitos nedėlios atšilo. 

Po lietingos subatos nedėlia iš
aušo graži, saulėta, šilta. Ik
šiol buvo vėsu ir dažnai lijo.

L.D.S. 1-mos kp. nariai ant 
išbraukimo.

Skolingi už 4 mėn. S. Stanke- 
Kastancija Žiličia, M. Bar- 

K. Šidlauskas, Z. Žu- 
F. Zaleekas, P. Buse- 
Petraičiutė, O. Jan- 
U. Paulenekaitė, A.

O. Bagušaitė, A. J. Ma- 
J. Šveistis, M. Jukne- 

S. A. Komičius.

vičius, 
dinskaitė, 
kauskaitė, 
vičius, K. 
kauskienė, 
Bučaitė, 
tejunas, 
vičiutė,

neto A. Zubaitis ir J. Rudmckas.kaitė, — kokią naudą turi tėvai 
Kalbėjo gerb. kun. L. Kavaliaus
kas, nurodinėjo reikalingumą ir 
naudą Labd. Dr-jos ir ragino pri
sidėti; L. Vyčių 26 kp. aktoriai 
vaidino “Į karužę jojant.” P. Pul
sis, M. Jankauskaitė, St. Vaške- 
levičius ir J. Žemaitaitis sudaina
vo “Spragilų daina” ir “Seni, se
ni duok tabokos”. Po to vaidino 
“Daina b® galo”, J. Vaitkus, P. 
Galauskas, P. Puišis, J. Svirs- 
kas, p-lė E. Baltrušaitė, p-lė A. 
Kuosiutė, J. Ciunis žydas, kuris 
sudainavo dainą be galo ir tokiu 
budu laimėjo pažadėtą sumą pini
gų. Visi aktoriai savo roles at

itiko puikiai. Naujų narių Dr-ja 
i laimėjo 10. Vienas iš jų K. Daugė
la garbės narys, kuris aukavo $5. 
ir auklėja vieną našlaitį, K. Dau
gėla yra biznierius, tad reikėtų 
ir kitiems musų lietuviškiems biz
nieriams imti iš jo pavyzdį.

0. V.

ŽINOKITE IŠANKSTO.
Gegužio 22 d. subatoj ir ge

gužio 23 d. nedėlioj So. Bosto
ne bus tokios pramogos, ko
kių Naujosios Anglijos lietu
viai vargu turėjo ir vargu 
greitai turės. Gegužio 22 d. 
Municipal salėj bus didelis 
puikus koncertas, kur daly
vaus gerb. komp. Šimkus, 
gerb. dainininkas Sodeika, a- 
pielinkių vargonininkai ir ap
skritai vietos apielinkių ga
biausieji dainininkai.

Ant rytojaus gegužės 23 d. 
bus bažnytinis koncertas šv. 
Petro bažnyčioje, kur taip-gi 
dalyvaus augščiau minėtos 
muzikalės jėgos.

Tikietai jau gatavi, pirkitės 
išanksto. Tikietus pardavinė
ja šv. Petro bažnytinio choro 
nariai. Pirkitės išanksto.

Gerb. Šimkus ir Sodeika iš
važiuoja Į Lietuvą.. Išgirskite 
jų Amerikoje paskutiniu kar
tu.

Pirkitės Liet. Bonų ‘Darbininke.’ 
’įĮfrjį. ------
' GALITE GAUTI.
“Darbininko” ofise turime 

Lietuvos Valstybės bonų. Y- 
ra po $50, po $100 ir po $500. 
Atsineškite “cash” ir gausite 
po margą, gražų boną.

D.L.K. Keistučio Bostono Dr- 
ja rengia dideles prakalbas Sekmi
nių dienoje t. y. nedėlioję 23 d. 
gegužio (May). Prakalbos ren
giamos Lietuvių Salėj ant kampo 
E ir Silver St. So. Boston, Mass. 
1-mą vai. po pietų. Laike prakal
bų bus priimami nauji nariai tik 
už pusę Įstojimo. Prašome kitų 
draugijų nieko nerengt ant tos 
dienos delei musų draugijos pra
kalbų.
'F*

SOUTH BOSTON MEN FINED 
FOR DIVERTING CURRENT.

J G. Gegugis and Stankj Mic- 
haelson, joint otvners of a Lithua- 
nian publication in South Boston, 
were fined $20 and $10, respecti- 
vely, in court vesterday on char- 
ges of unlawfully diverting Elec- 
tric eurrent. They appealed.

Šitaip skelbia “Boston Globė” 
pereitos subatos laidoje. Iš to išei
na teismas (court) nubaudė Gegu
žį ant $20. o Michelsoną ant $10. 
Bet jiedu apeliuoja į aukštesnįjį 
teismą.

Tas pat “Globė” kovo 19 d. 
skelbė, kad minėtų asmenų “plea- 
ded guilty to the charge of lance- 
ny of electricity.”

Bal. 25 d. L. Vyčių 100 kuopa 
surengė vakarą atminimui spau
dos atgavimo. Pakvietas kalbė
tojas K. Česnulis. Pirmiausia L. 
Vyčių nemažas būrelis sudainavo 
Lietuvos himną, trys Vytės apsi
taisę lietuviškoms spalvoms persta
tė Lietuvos vėliavą. Jų pasiro
dymas ant estaros padarė nema
žą Įspūdį į publiką. Pirmoji p-lė 
Z. Kisieliūtė kalbėjo ką reiškia L. 
Vyčiai, antra p-lė S. Vasiliaus-

matydami savo vaikus prigulin
čius prie Vyčių, p-lė M. Žukaus
kaitė kalbėjo gan ilgai, pasakė 
kokią svarbią rolę lošia L. Vyčiai 
visuomenės gyvenime ir koks jų 
tikslas.

Gerb. kleb. kun. J. Židanavi- 
čius perstatė kalbėtoją K. Česnulį, 
kuris kalbėjo apie spaudą ir nau
dą iš prigulėjimo prie organizaci
jų. Laike prakalbos keli nenuo
ramos pradėjo kampe murmėti, 
bet buvo kalbėtojo perspėti ir su
gėdinti nukabinę nosis tykiai sė
dėjo.

Prakalbos buvo pasekmingos. 
Buvo renkamos aukos dėl Lietu
vos moksleivių, surinkta $25 su 
centais.

Antru atveju kalbėjo apie da
bartini Lietuvos padėjimą ir ra
gino žmones pirkti L. P. bonus. 
Ant galo vaidino teatrėlį “Dan
gus brangus,” kuris puikiai nu

sisekė. publiką prijuokino. Bu
vo deklemacijų. Užbaigiant pa
dainuota Lietuvos himnas tuomi ir 
pasibaigė vakaro programas.

Rūta.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ,

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Svarbiausią, šių dienų Komercijoje Vietą, Viso Pasaulio aky
se, Turi Užėmę

WORCESTER, MASS.
Bal. 25 Labdarybės Dr-ja pa

rengė margumynų vakarą, kurio 
vedėju buvo pirm. P. Monkus. 
Deklemavo O. Ciuniuti ir J. Lu- 

sinskiutė, sugrojo smuilo ir kor-jj-ją CROSS ST.,

Kad pakėlus mūši) tautos garbę ir pagerinus mūsų žmonių 
būvi, kad pastačius tautos komercinius interesus ant pamatin- 
gos papėdės ir pakėlus visą vardą pasaulio akyse, mūsų tau
ta turi būtinai įsigyti savo laivus.

Lenkai, mūsų didžiausi, iš seniaus ir dabar, priešai ir 
skandytojai, jau įsigijo net šešetą tų svarbių, pasaulinėje ko
mercijoje, įrankių; mes gi, lietuviai, kol kas neturėjome ir 
neturime dar nei vieno.

Kodel-gi mes neturime?
Ar todėl, kad, sakysime, kad mes “negalime”? Ne! Ga

lėti mes galime, tiktai nenorime. Bet šiandien reik jau pra
dėti norėti. O kaip tik panorėsime—tai ir įsigysime.

Tad ko-gj reikia? Visųpirmu reikia visiems subrusti.
Mes, lietuviai, pinigų davaliai turime ir galime viską sau 

pasipirkti, jeigu tiktai panorėtume; jeigu tik mes paklausy- 
tūmėm savo komercinių vadovų; jeigu tik suprastume savo 
kapitalo organizavimo svarbą ir naudą.

Ir toji proga, įsigyti nuosavą laivą, kokios dar niekad 
nebuvo, yra šiandien, nesą Suvienytų Valstijų Jureivijos 
Departamentas, turi ant pardavimo daugelį gerų ir prieina
momis kainomis, komercinių ir pasažierinių laivų, kurių par
davimas įvyks, gegužės 19 d., š. m., Valstybės Kapitoliuje, 
AVashingtone.

Tai-gi, kad pasinaudojus šia taip reta ir gal niekad nebe- 
atsikartotina proga, Centralis Bendras Lietuvių Bankas laikė 
speciali savo valdybos šiame reikale posėdį, ir yra nutaręs at
sišaukti į gerbiamąją lietuvių visuomenę su štai kokia propo
zicija: kad visi, kam tik rūpi savos tautos gerovė ir vardas 
pasaulio akyse; kas tik nori savo tautai dirbti tikrą darbą, 
prisidėti su savo kapitalu pirkimui laivo, ant sekančių išly
gą

12 nuoš. pelno, meti] bėgyje, arba pinigai atgal!
Prie sudėti) visuomenės pinigų Centralis Bendras Lietu

vių Bankas apsiima prisidėti trūkumą.
štai keletas laivų, kurie parsiduoda:

“NOPATIN” 3,539 tonų įtalpos; iš plieno; pasažierių į- 
talpa 532 ypatos; kaina $350,000.00;

“NARRAGANSETT”, tokio pat ilgio ir įtalpos, kaina 
<97^ nnn aa.

“ “vicTORINE”, kaina $85,000.00.
Ir daugelis panašių kainų.
Tad visi, kaip iš Bostono taip ir iš apielinkių miestų ir 

miestelių, sueikite bei suvažiuokite So. Bostonan, Lietuvių 
Svetainėn, kertė E ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.,

Pėtnyčioje, Gegužės (May) 14 d., 1920, 7 vai. vakare.
Kur bus viskas smulkmeniškai išaiškinta ir išrinkta ko

misija laivų apžiūrėjimui. Kurie norėsite prisidėti—atsineš
kite bent dalį ir pinigų.

Taip-gi yra kviečiama ir gerbiamoji Lietuvos Misija, kuri 
susideda iš J. M. Majoro Žadeikio, J. E. Vileišio ir Kun. Ži
lio. Jeigu gerbiamoji Misija negalėtų pribūti, teiksis bent 
laišku arba telegramų išreikšti savo daug sveriančią nuomonę.

Kitų valstijų norintieji prisidėti lietuviai, tegul siunčia 
savo pinigus bei dalininkystės užsakymus laišku, ant Centra- 
lo Bendro Lietuvių Banko antrašo. Pirma ir paskutinė proga, 
kuria pasinaudoję mes galėsime išskleisti savo tris-spalvę vė
liavą ant didžiojo okeano.!

Tad prie darbo visi! Tegul mūsų žirgvaikis skrajos po pa
saulio vandenyną!!

Su augšta pagarba,

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR n.
Turiu išeiti iš vertelgystės 

(biznio) ir parduosiu viską 
labai pigiai.

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

M. OLIM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

Paieškau savo brolio Vinco Rar 
tanevičiaus. Pirma gyveno Šuns
kų par. vėliaus apsigyveno Mari
jampolės priemiestyje. Gavau nuo 
jo laišką po vokiečių išvijimui, 
kuriame nebuvo nei adreso. Ra
šiau kelis laiškus, bet jokios žinos 
nuo jo nesulaukiu. Jis pats ar kas 
apie jį žinot meldžiu man praneš
ti šiuo adresu:
Mrs. M. Dominikaitienė,

P. O. Box 133,
Redcleff Altą, Canada.

Paieškau brolio Juozapo Rač
kausko, jis vedęs, girdėjau, kad 
jo moteris mirus 10 metų atgal. 
Pirmiau gyveno Kinkston. Pa. Da
bar jau 11 metų kaip nežinau kur. 
Turiu labai svarbų reikalą, prašau 
atsišaukti jo ar kas apie jj žinot 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Antanas Račkauskas,

811 Island Avė., 
Rockford, III.

Paieškau iš Lietuvos Ona Smal- 
skienė Mikolo Knizikevičiaus. Pir
miau gyveno Ne\v York City. Lie
tuvoj nėra kam dirbti ūkės, bū
tinai yra pageidaujama, kad ko- 
greičiausia atsišauktų Lietuvon 
šiuo adresu:
Ona Betgrienė (Smalskiutė) 

12620 Gruss Avė. N. E.
Cleveland, Ohio.

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

Parsiduoda rakandai. Labai už 
prieinamą kainą parsiduoda pui
kus rakandai. Priežastis pardavi
mo, važiuojam i Lietuvą. Savi
ninką galima matyti 6 :30 vai. va
kare, ant 3-čių lubų. Adrisas: 
Petras Grinkaitis,

124 Bowen St.
So. Boston, Mass.

Ant pardavimo 3 šeimynų na
mas, visi intaisymai: toiletai, 
gesai. Ant pirmo 4 kambariai, po 
5-kis kambarius ant antro ir 3-čio. 
Namas randasi tarpe D ir C gat
vių ant Silver St. Savininkas 
vena ant pirmų lubų. Matyt 
Įima dienomis ir vakarais.

169 Silver St.
So. Boston, Mass.

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

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

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

Reikalinga merginti ir moterų 
prie dirbtuvės darbų: pakavimo, 
peržiūrėjimo prekių ir prie maši
nų. Prityrimas nėra reikalingas. 
Gera mokestis laike mokinimosi. 
Nuolatinis darbas. Prie A Street. 
Tarpe Broadtvay ir Summer St. 
tilto.

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

Paieškau savo puseserės Ago
tos Taurienės ir Kotrinos Medus- 
kienės gyvenančiųant. Z:,pko.izet 
kienės. Pirmiau gyveno Fort Way- 
ne. Dabar nežinau kur, gavau 
laišką iš Lietuvos. Jos yra iš 
Vilniaus rėdybos, Kaiše dorių apsk. 
Paieškau pusbrolio Izidoriaus. At
sišaukit šiuo adresu:
Domicėlė Jokubauskienė,

17 Sanger St.
So. Boston, Mass.

Paieškau brolio Stanislovo Dar- 
gio. Pirmiau gyveno Thomas, W. 
V. Dabar nežinau kur randasi. Tu
riu reikalą, gavau laišką iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jis pats 
ar kas apie ji žinot ant šio adreso: 

914 Chateau St.
N. S. Philadelphia, Pa.

Paieškau pusbrolio Jono Poš- 
ko, Vilniaus rėd. Alytaus apskr. 
Varėnos miestelio. 6 metai atgal 
gyveno Trenton, N. J. Dabar gir
dėjau gyvena Philadelphia, Pa. 
Aš turiu svarbų reikalą, gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo tėvo. Jei 
kas žinot arba jis pats malonėkit 
man pranešti šiuo adrisu : 
Jonas Poškus,

240 Breunig Avė. 
Trenton, N. J.

Paieškau brolio Petro Murkvie- 
no. Jis išvažiavo Į Pennsylvania. 
Kur dabar randasi nežinau. Ma
lonėk atsišaukti. Kas bus su tavo 
pinigais? Aš greitu laiku išva
žiuoju j Lietuvą.
Rapolas Drevenskas,

61 Becon Park, 
Montello, Mass.

Aš Anelė Šulaitė po vyru Ste
ponavičienė, Kauno rėd. Velionos 
miestelio, paieškau savo pusese- 
rės Onos Sutkitės, Suvalkų rėd. 
Patašių kaimo. 5 metai atgal gy
veno Baltimore, Md. Dabar ne
žinau kur. Turiu iš Lietuvos nuo 
motinos laišką, meldžiu atsišauk
ti ar kas kitas malonėkit pranešti 
ant šio adriso: 
Anelė Steponavičienė,

P. O. Bos 120
New Canaan, Conn.

ir
naujas namas, ant dviejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais, bane, didelė viš- 
tinyčia ir užsodintas jaunas sod
nas obelių, grašių, 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- 
gewater 20 minutų; 4 čeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė ir taipgi 3 vežimai darbi
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi Įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima ap
rašyti.

Frank Znotin*
108 Compart St., 

Bridgewater, Mass.

Paieškau darbo Į bučernę-gro- 
semę už vedėją arba darbininką. 
Turiu gerą prityrimą šiame darbe, 
nes 8 metai kaip dirbu. Turiu pa
budinimus. Kam butų reikalin
gas, malonėkit greitai atsišaukti. 
J. Jankauskas,

65 Dawidson St., 
Lowell, Mass.

bar nežinau kur. Kas žinot arba 
jis pats duokit man žinią sekančiu 
antrašu:
Jadvyga Nadzeikaitė,

330 E 8-th St, 
New York, City.

Paieškau savo brolio Stasio Ži- 
laičio. 3 metai atgal gyveno Lo- 
sendzio California. Dabar neži
nau kur jis yra. Jis pats ar kas 
apie jį žinot prašau man duoti ži
not, nes turiu svarbi} reikalą. 
Mano antrašas:

Fr. Žiląitis,
34 West Avė.,

Bridgeport, Conn.
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DĖL GERESNIŲ |
PASEKMIŲ Į

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės |

I N 0 U I R E R į
Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
Tinkamiausis laikraštis

So. Bostone

Gydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.
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Tel. S. Boston 21014 ir 21013

lEgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant viseklą vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš lšegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškailšegzamlnuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga lšeg- 
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, rimus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos raki* 
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

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