
-V*'

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

ETUVOSTaikos Derybos eina
KABLEGRAMA “DARBI-

i

v

Misijos Pranešimai

I

v •

di-

*

.A'. z a

remia; 3) 
Italijos ge- 
bet ligšiol 

kad abie-

Šiomis dienomis atvyko 
Kaunan Lietuvos Pasiuntiny
bės prie Vatikano sekretorius

Lietu-
Dabar 

klausi-

1

DERYBOS PRASI
DĖJO.

London. — Bevielis tele
grafas iš Maskvos praneša, 
jog Maskvoje Lietuvos tai-

STREIKAS TĘSIASI.
Neiv Bedford, Mass. — 

Audėjų streikas tęsiasi. A- 
bi pusi išreiškė užsiganėdi- 
nimą dalykų stoviu.

Harrisbiįrg) buvo į- 
’ įku į Lietuvos ka- 

Įstojd jon ir tar- 
L'.i kokio pelno, bet

Darbininkų reikalai.

kos derybos su Rusijos val
džia.

ĮSIGYKITE NAUDINGĄ 
KNYGELĘ

“GEGUŽĖS MĖNUO”

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

NINKUI”.
Rusai jau pripažino 

vos nepriklausomybę, 
svarstoma šeiminiai
m ai. žmonės baksais labai 
džiaugiasi. Roman.

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 tuojaus ir 
Boną gauti.
Gegužės 16 d. Bronx, N. Y., ir 

Chicago. (Town of Lake po 
pietą, 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, 

m.
Gegužės 20 d. Chicago, (šv. 

petro ir Povilo parap.)
Gegužės 23 d. Worcester, Mass. 
Gegužės 30 d. Pittston, Pa. ir 

Bristol, Conn.

PLUOŠTAS ŽINIŲ ŽINELIŲ 
IŠ LIETUVOS.

Tik ką atėjo Lietuvos Misijon 
pluoštas įvairių žinių iš Kau
no. Žemiaus paduodami pri
siųstas žinias, tikimės, kad A- 
merikos lietuviai, skaitydami 
apie Lietuvos darbuotojų be- 
sigrumimą su pirmynžangos 
trukdytojais, pasiskubins ir 
jie stoti aniems pagelbon įsi
gyjant bent vieną Lietuvos 
Laisvės Boną.

Žeimelio valsčiaus Taryba 
savo posėdyje kovo 14 d. 1920 
m. vienbalsiai išnešė rezoliuci
ją ir protestą prieš latvių pre
tenzijas. Nors aukščiau minė
tame valsčiuje esą latviškai 
kalbančių, bet tiknj lietuvių, 
kurie turėtų teisę vadintis Lie
tuvos piliečiais labai maža, 
daugiausia atėjūnai iš Kuršo, 
ir žinodami, kad dalis Žeime
lio valšč. ir miestelis įeina į 
ginčų sritį ir negalės dalyvau
ti rinkimuose į Steigiamąjį 
Seimą, prašo Lietuvos Vy
riausybės rūpintis šią šalį pri- 
priskirti prie Lietuvos su tei
se dalyvauti rinkimuose.

Žagarės gyventojai patyrę, 
kad Latvių Vyriausybė kelia 
pretenzijas dėl jos priklausy
mo. atsiuntė Lietuvos Val
džiai prieš tai protokolą ir di
deliame susirinkime vasario 
29 d. pareiškė vienu balsu sa
vo norą priklausyti Lietuvai.

Š. m. pirmoj vasario pusėj 
atvykęs Seinuosna didokas 
lenkų kariuomenės būrys(apie 
500) su artilerija ir užėmęs Sė- 
minarijos rūmus, savo buvi-

p. Mačiulis ir parvežė iš Šv. 
Sosto Sekretoriaus J. Em. 
Kardinolo Gasparri laišką, ra
šytą š. m. vasario 23 d. ir ad- ingtone ant garsiųjų 
resuotą Užsienio Reikalų Mi- 
nisteriui p. Voldemarui. Kar
dinolas dėkoja už paskyrimą 
Kan. Jurgio Narijausko Lie
tuvos Atstovu prie Šv. Sosto 

kos delegacija pradėjo tai- ir pareiškia su dideliu džiaug- 
i smu, kad Kan. Narjauskas “į- 
gyja geriausių simpatijų ir at
lieka savo užduotį su dideliu 
taktu ir pasižymėjimu”. Kar-

! dinolas yra įsitikinęs, kad ke- 
! barnieji dar dėl Lietuvos svar
būs klausimai greitu laiku lai
mingai Lietuvos naudai išsi
ris ir kilnioji lietuvių Tauta, 
pagalios, galės džiaugtis tai
ka ir žengti Į žydinčią ateitį”.

mu nemaža daro sunkenybių ir 
keblumų vietos kunigams, o 
ypač gi sergančiam kun. Gri
gaičiui, Seminarijos ir Kated
ros šeimininkui.

Taigi kuomet, toji kariuo- Į 
menė ėmė skirstytis, kan. Gri
gaitis lengviau atsikvėpė ir 
rašydamas savo draugui Ma- 
riampolėn kun. V. Dvarauskui 
laišką pareiškė jame, kad ar
tilerija iš Seinų jau išėjusi, 
gal greit ir įkirėjusi kariuo
menė apleisianti seminariją ir 
visą nurimsia.

Tas, laiškas buvo lenki] su
imtas. Ir dabar lenkų karinė 
Vyriausybė, remdamosi tuo 
laišku, skaudžiai laiko kun. 
Grigaitį Suvalkų kalėjime ir 
nori jį kaltinti šnipinėjimu.

Suvalkų lietuviai ir nelietu
viai buvo pasirįžę užstatyti 
net visą savo turtą by tik pa- 
liuosuoti iš sunkaus kalėjimo 
kan. Grigaitį, bet jie gavo at
sakymą. kad pasauliniai (ci
viliai) žmonės negalį kištis į 
karinius reikalus.

Naudodamiesi ta proga len
kininkai ėmė kurstyti visuo- 
menę ir kelti joje neapykantą 
netik prieš kun. Grigaitį, bet 
ir bendrai prieš lietuvius, 
skleisdami žodžiu ir raštu (lai
kraščiuose), visokių prasi
manymų bei šmeižtų, sakysim, 
kad Kan. Grigaitis turėjęs su
tikins su rusų bolševikais, pra
nešinėjęs jiems lenki] karo pa
slaptis, platinęs bolševikų 
proklemacijas prieš lenkus ir 
tt. Norima kuolabiausiai jis 
diskredituoti ir kiti likusieji 
lietuviai kunigai iš Seinų iš
graužti.

Užėmę Lietuvos žemes len
kai visokiais būdais stengiasi 
sustiprinti savo pozicijas, Lie
tuvoje. Neperseniai patirta 
kad lenkai perša Vilniaus Vy
skupo padėjėju-Suffraganu ži
nomą lenką karštą patriotą 
Kun. Liubianiec, kurs netik 
nemoka lietuvių kalbos bet ir 
pasižymi savo anti-lietuviška 
akcija. Savo pastangoms ieš
ko net Pilsudskio pagalbos. Iš 
Varšavos siunčiamas dabar 
Romon arciv. Roppas drauge 
su Kun: Zongolavičium kaipo 
Vilniaus ir Kauno Vyskupiją 
padėties žinovu, tikslu at
skirti Gardino apygardą iš 
Vilniaus Vyskupijos ir suda
ryti naują Vyskupiją, o Kau
no Vyskupijos dalį priskirti 
prie Vilniaus Vyskupijos.

Lietuvos Pasiuntinys prie 
šv. Sosto praneša š. m. 25-11, 
kaip jis pateko į Kvirinalo po
litiką. Atvykęs pas jį Italijos 
Estonijai paskirtas “Agente* 
politico” cav. Depretis paaiš
kino jaui. kad “stati baltici” 
yra Italijos valdžios pripažin
ti nepriklausomais de facto ir 
kad Latvijai ir Lietuvai kar
tu sinunčiamas yra vienas 
taip-pat “agente politico” p. 
Macehioro-Vivalba, kurs apsi
gyvens Rygoje. Susirūpinęs, 
kad Lietuva negauna atskiro 
atstovo Kun. Narjauskas pa
rašė Italijos Užsienio Reikalų 
Alinisteriui pareiškimą kuria
me išdėstė, reikalingumą Lie
tuvai atskiro Italijos atstovo; 
kitu gi raštu klausė paaiškini
mų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo. Užsienio 
Reik. Vedėjas Com-re de Lago 
pareiškė žodžiu: 1. Lietuvą I- 
talija pripažįstanti jifo leng
viau, kad tos šalies reikalai 
Italijai netik nekenkia, bet 
dar padėti gali. 2. Atskiro at
stovo tuo tarpu nesiunčia, bet 
p. Macchioro turi atskirus 
“credenžiali” į Lietuvą ir ats
kirus į Latviją; gal būt greitu 
laiku pasiųs savo agentą į 
Kauną.

Jaunesnieji Valdininkai iš- 
rodinėjo Kun. Narjauskui, 
kad Lietuva turi pasiųsti ats
kirą atstovą prie Kvirinsko. 
Svarbesnieji argumentai šie:
1) Italija dabar yra viena iš 
trijų didžiųjų valstybių, ku
rios sprendžia pasaulio likimą,
2) Italija, net Lietuvai neži
nant, jos reikalus 
nors šu Vatikanu 
riausi santikiai, 
nebuvo atsitikimo, 
jom Valstybėm oficialiai ats
tovautų vienas asmuo. Reikia 
būtinai Kvirinalui atskiro pa
siuntinio ir tai greitai.

Kun. Narjauskas turėjo į- 
spfidžio, kad Italijai pašliju
siai Anglijos pusėn, paranki 
yra Lietuvos politika. — Vyk
stančiam Lietuvos Pasiuntiny
bės Sekretoriui p. Mačiuliui be 
kliūčių gauta paso diplomati
nė viza.

KETVERGAS, GEGUŽIO 13 D.. 1920.----------------- - -y 
žuvusiam už Xi:

LAISVį.
Gegužės 1 dieną š. m. Wasli-

Arling- 
ton kapinių tapo palaidotas 
žuvęs Lietuvoje^ vyresnysis 
leitenantas Samuelis Harris. 
Tas Amerikos pilietis, paeinąs 
iš vienos garsingos šeimynos 
(jo pirmtakūno vardu yra ir 
miestas 
stojęs karininku 
riuomenę. ! 
navo ne delei_
norėdamas ginti mažųjų tautų 
nepriklausomybės. Jis ir fak- 
tinai buvo tokiu.

Kuomet Kaune Vasario 23 
dieną š. m. sukurstytos iš sve
tur sukilo maža aviacijos dalis 
ir buvo pavojaus, jog šie su
kilėliai gali sunaikinti turtin
gus Aleksoto sandėlius. Samu
elis Harris pasisiūlė patsai 
stoti pagelbon, kad tą valsty
bės turtą apgynus, tą turtą, 
kursai buvo taip svarbus mū
sų kariuomenei.

Nuvyko Aleksotan už Ne
muno pas pačius sukilėlius,kad 
patirti, koksai jų ūpas, ko jie 
nori ir kaip juos nuo to darbo 
sulaikius ir su gautomis žinio
mis mėgino jau grįžti, bet su
kilėliai pajutę, kad~jis juos ga
li išduoti, paleido į jį 15 šo- 
vių ir ant rytojaus Samuelis 
Harris pasimirė nuo gautųjų 
žaizdų. Tiesa, pasimirė ne 
karės lauke, bet atlikdamas 
užduotę liuosu noru ir daug 
pavojingesnę ir svarbesnę, 
negu koki išpuola ir karės lau
ke. Sandėliai liko išgelbėti ir 
patsai sukilėlių maištas leng
vai užgniaužtas, bet Samuelio 
Harriso, šio geriausiojo Ame
rikiečių karininkų, netekome.

Jo kūnas tapo atvežtas 
AVashingtonan ir palaidotas 
Arlingtone, kur ilsisi daug 
garbingi] vyrų, žuvusių už 
laisvę. Šiose laidotuvėse daly
vavo ne tik jo mitina, brolis, 
taip-pat Amerikos karininkas, 
sesuo ir kiti giminės, bet ir 
Lietuvos Misijos nariai Pov. 
Žadeikis, Jonas Žilius ir J. Vi
leišis; Lietuvos Atstovybės 
darbuotojai M. Vinikas, M. 
Šlikas, R. DeWolfas, E. Felec- 
kiutė ir L. Šaltėniutė ir gra
žus lietuvių Baltimoriečių bū
relis, kurie specialiai ant pa
kasynų buvo atvykę. Ant duo
bės kranto šiam už Lietuvos 
laisvę kovotojam kun. J. Ži
lius pasakė gražia vardan Lie
tuvos. Respublikos ir Lietuvos 
Atstovybės prakalbėlę. Karei
vių būrys atidavė paskutinę į visą mėnesfrand^

tuvbs gerovę. Aukos šiam rei
kalui priimamos yra Lietuvos 
Atstovybės AVashingtone, o 
reikia tikėtis kad ir Lietuvoje i 
Aleksoto kalnai paminės kuo-! STREIKAI ITALIJOJ, 
met nors Samuel Harris. Livornoj, Italijoj, pa-

Lietuvos į skelbta generalis streikas.
Atstovybė Amerikoje. gfreįkaį prasiplatino ir Ve- 

nonos provincijoj. Būriai
AMERIKOS LIETUVIŲ sodiečių bastinėjasi ir kai-

KATALIKŲ VISUO- kam įvaro baimės. Livornoj 
buvo sumišimų, kur 2 žmo
nės užmušta ir 25 pašauta.

KATALIKŲ VISUO
MENEI.

Gerbiamoji Redakcija:
Lietuvos Krikščionių De

mokratų Partija prisiuntė 
per Dr. J. J. Bielskį Ameri
kos Lietuviams Katalikams 
sekantį pasveikinimą:

“Lietuvių Krikščionių De
mokratų Partija siunčia šir
dingiausių pasveikinimų A- 
merikos lietuvių katalikų 
visuomenei.

“Tik mums ir Jums ei
nant petys į petį išvien mes 
galėsime ir sugebėsime mū
sų idėjas įgyvendinti laisvo
je nepriklausomoje demo
kratinėje Lietuvos valstybė
je.

“Laukdami Jūsų grįžtant 
mums į pagalbą darbo dirb
ti -tariame širdingiausią dė
kui už karštą užuojautą ir 
triūsą Krikščionių Demo
kratų Partijai.

“Lietuvių Krikščionių De
mokratų Partijos Centro 
Komiteto vardu. s

“A. Stulginskis 
“V. Čarneckis”.

Malonėkit Lietuvių Krik
ščionių Demokratų Parti
jos pasveikinimą patalpinti 
Jūsų Gerbiamame laikraš
tyje.

Su tikra pagarba
Jonas E. Karosas, 

Federacijos Tarybos Sekr.

IR GI IŠRADIMAS.
Argentinoj streikuojan

tieji ūkių darbininkai su- 
Į manė naują sabotažo būdą. 
Naktį nustato ant maudulių 
tam tikrus stiklus. Dieną 
saulės spinduliai stiklais at
mušti į javų maudulius, pa
dega juos.

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 kataliką 
bažnyčioje prie išpuošto Pa
nelės Švenčiausios Aukorio 
skaitoma ir giedama pritaiky
tos maldos ir giesmės. Tokios 
maldos ir giesmės kiekvienai

LAIMĖJO.
Ashville, N. C. — Plum- 

beriai išsikovojo algų pakė
limo. Dabar gaus po $9 die
noj už 8 valandų darbo die
ną.

KAIKURIŲ ŽMONIŲ > 
INEIGOS.

Pernai Suv. Valstijose 
buvo du žmogų, turėjusiu 
po $16.000.000 ineigų, buvo 
penki žmonės, turėjusiu in
eigų virš $5.000.000. 248
žmonės turėjo ineigų po virš 
$1.000.000. Gi 1914 m. tokių 
tebuvo 60. Pereitais metais 
405 žmonės ineigų turėjo 
tarp $500.000 ir $1.000.000. 
1914 m. tokių tebuvo 114.

APIE LIETUVĄ.
“The Catholic WorLd” 

gegužio mėnesio laidoje tu
ri . straipsnį“ Reconstruction 
in Lithuania”, parašytas 
Thomas Walsh’o.

pagarbą, o vienas dūdorius 
patriūbijo dar paskutinį kartą 
ant jau įdėto j duobę karsto ir 
visos pakasynų ceremonijos 
tapo užbaigtos. Liko supiltas 
mažas kalnelis, ant kurio tapo 
sudėti dar iš Lietuvos atvežti 
vainikai, keletas vainiką nuo 
giminią ir draugu ir vienas 
gražią kvietką dabar sudėtas 
nuo Lietuvos valstybės. Šio 
gražaus kapelio ant Arlingtono 
kapinių neturėtą užmiršti Lie
tuviai Amerikiečiai ir rasit 
būtą geriausia tuoj pastatyti 
kokią nors atmintinę granito 
plytą, kuri liudytą, jog čion 
ilsiasi karininkas, kursai sa
vo gyvybę yra padėjęs už Lie-

si “Gegužės Mėnuo” knygelė
je-

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

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

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston27, Mass.
i

\
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REMIA.
Amerikos Darbo Federa

cijai varyti politinę akciją 
reikalinga pinigų. Organi
zuoti darbininkai aukauja 
tam reikalui. Aukauja ne 
po daug, bet kai daugelis 
aukauja po truputį, tai su
daro didelę sumą. Ikšiol 
jau 3.000.000 darbininkų 
dėjo aukas tam reikalui. 
Kaikurios unijos ant savo 
narių uždėjo po 5c. mokes- 
ties politiškai agitacijai va
ryti. Nei viena partija ne
turi tiek rėmėjų, kaip Ame
rikos Darbo Federacija kad 
turi. Nei viena partija ne
turi tiek veikėjų politiškoje} 
dirvoje, kaip Federacija.

POPIERINIAI INDAI.
Stiklinių ir kitokių indų 

išdirbėjai labai susirūpinę. 
Yra išrasta būdas daryti in
dus iš popieros. Ypač res- 
taurantai jų pradės vartoti. 
Tie indai nesusikula, kaip 
stikliniai arba parceliniai.

KIEK IŠGABENTA.
Per kovo mėnesį iš Suv. 

Valstijų išgabenta užsienin 
žalios medžiagos už $225.- 
000.000. Tai yra ant $120.- 
000.000 daugiau, negu tą pat 
mėnesį pereitais metais. 
Prekių išgabenta už $389.- 
000.000. Tai yra daugiau 
ant $131.000.000, negu per 
kovą 1919 m. Maisto išga
benta už $185.000.000, tai 
yra ant $44.000.000 mažiau, 
negu pereitais metais per 
kovą.

300 pirmųjų emigrantų 
vokiečių vyksta Rusijon. 
Jie gaus farmas apie Mas
kvą. Paskui daugiau vyks 
Rusijon gabių Vokietijos ū- 
kininkų, meistrų, ir amat- 
ninkų.

BEŽDŽIONE PADARE 
BĖDOS.

Los Angeles. — E. W. 
Moulton turėjo bezdžionai- 
tę, kuri būdama palaida su
žeidė vaiką. Bezdžionaitės 
savininkas turėjo užsimokė
ti teisme $1.500. Bet jis a- 
peliavo. Tai už apeliavimą 
dėl tokio daikto jam dar 
pridėta $100 viršaus.

| KNYGYNAI ANT VISŲ 
LAIVŲ.

American Library Asso- 
ciation pradėjo rūpintis, 
kad ant visų Amerikos laivų 
būti} knygynai.

BANKA ANT LAIVO.
Ant laivo Imperator tapo 

intaisyta banka. Pasirodė, 
jog pasažieriams ji buvo 
naudinga.

PLEKUOJA STATYTI 
GELEŽINKELIUS.

Francijos valdžia pienuo
ja statydinti daug geležin
kelių Afrikoj. Per sekan
čius 15 metų tikiis nutiesti 
18.000 mvlių. Tas atseis 
$800.000.000. ‘

PER PANAMOS KA
NALĄ.

Pereitais metais per Pa
namos kanalą perleista lai
vių 2,400, neskaitant kari
nių laivų.

Lietuvos Valstybės bonai ištikro gatavi. Boną Platinime 
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 gautą. Mažytės receiptės 
(kvitos) nepatogu žmogui turėti ir daboti. Kiekvienas boną 

| gaudamas noriau pirks. Pirkitės boną ir raginkite tą daryti 
kitos.
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te of postage provided for in Section 
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REZOLIUCIJOS išneštos 3-jų 
valdybų (F. T., T. F. ir L. 

. .. .R. K. R. Dr.)suvažiavime

Federacijos Tarybos, Tautos 
Fondo ir L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų Dr.-jos suvažia

vimo protokolas.

SUBSCRIPTION RATES: 
fearly................................................$4.00
Boston and suburbs..........................$5.00
Forelgn countries yearly................ $5.00

“DARBININKAS” 
f The WoRKEBj 

The Lithuanlan trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joteph'g Lithuan
lan R.-C. A»»ociation of Labor.

ra ga- buvo 1349 metais.
Matome keliais

Akvveizdoje šito kas gal 
pasakyti, kad kun. Buka- 
veckas. nenori “fair play”, 
kas dabar nesupranta kuris 
kurį nori tusyti?

Net Brooklyno “Laisvė” 
pasirodė augščiau stovinti 
už “Sandarų”, nes “L”, 
buvo parašius, kad katali
kai įskundė komunistus, o 
sužinojus, kad ne katalikai 
tą padarė, atšaukė.

KAIP VEIKS ?
Amerikos Darbo Federa

cija turi centrai į komitetą 
varyti politinę agitaciją, 
kad pastatyti prielankius 
darbininkams kandidatus ir 
sukirsti darbininkų prieši
ninkus. Tame centrai iame 
komitete yra ir Samuel 
Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas. A- 
teinanti rudenį bus prezi
dento rinkimai ir 435 buto 
atstovų ir 31 senatoriaus. 
Tarpe senatorių, kuriuos 
darbininkai nuskyrė sukir- 
timui yra Undenvood iš 
Alabamos, Thomas iš Colo- 
rados, Brandegee iš Connec- 
ticut, AVatson iš Indianos, 
Sherman iš Illinois, Cum- 
mins iš lovos, Curtis iš 
Kansas, Moses iš New 
Hampshire. Wadsworth iš 
New Yorko, Harding iš 
Oliio. Penrose iš 
vania, Lenrost iš 
sin.

Iš atstovų ir-gi 
skirta sukirtimui.

Visos vietinės unijos pa
gal instrukcijas turi sudari
nėti tam tikrus komitetus 
veikti politikoje. Prie A. 
Darbo Federacijos priguli 
apie 40.000 lokalių unijų. 
Kiekviena unija skiria poli
tiškai! komitetan po tris as
menis. Vietiniai politiški 
komitetai nustato, kaip dar
bininkams toje vietoje bal
suoti. Bus nurodyta už ką 
balsuoti ir už ką ne.

Žinoma šitoks unijų iš 
viršaus nustatymas kaip 
balsuoti nėra priverstinas.

Amerikos Darbo Federa
cija nei kuomet nebuvo taip 
giliai inėjusi politikon. kaip 
dabar. Bet ir dabar ji ne
sudaro politiškos partijos ir 
skirsis sau kandidatus neat
sižvelgiant į partijas, bi tik 
jie išrodys prielankūs dar
bininkų reikalams.

CHICAGOS “LIETUVA” 
SUSTOJO ĖJUS.

Chicagos “Lietuva” num. 
110 indčjo pranešimą apie 
save juoduose apvaduose. 
Ką ženklina tokios rūšies 
apvadai—visi žino. Tai-gi 
tuose juoduose apvaduose 
skelbiama, jog “delei tūlų 
neišvengiamų sunkenybių, į- 
vairių kliūčių ir nedateklių 
laikraštis gyvuoti beveik ne
gali. Šis yra gal būt pasku
tinis numeris”.

Editoriale pasakyta “Su
diev”, kur redaktorius Juo
zas Gedminas kinkuoja sa
vo skaitytojams ir tą pat 
darąs patsai laikraštis. Gi 
kadangi skaitytojams nete
kus “Lietuvos” nebūsią kas 
daryti, tai lai “nesitęsiant, 
grįžta Tėvynėn”.

I a. a. “Lietuvos” B-ve <■ c
buvo i n dėjus Lietuvos At
statymo Bendrovė $5.000.

GALUTINAI PAAIŠ
KĖJO.

“Neteisėtas” geležinkelių 
streikas, kurs visai netikė
tai buvo iškilęs Chicagoj ir 
greit paplitęs po įvairias 
valstijas ir pamažėl nuslū
go. matyt, turėjo tikrą pa
matą. o nebuvo pasekmė ko
kių nors aidoblistų kibirkš
ties. Gal būt kibirkštį metė 
kokie nors aidoblistai, bet 
matyt gaisreliui buvo tinka
mos medžiagos. Iš pereito 
‘Darbininko” numerio skai
tytojai pamatė, jog geležin
keliu darbininkų algos yra 
menkos, tik pustrečio nuoš. 
geležinkeliu darbininku te- ~ 4. 4.
uždirba gyvenamąją algą, t. 
y. gauna tiek, kiek reikia 
žmoniškam pragyvenimui. 
Gi milžiniška geležinkelių 
darbininku didžiuma tokios 
algos negauna.

Kuomet kartais augšto a- 
mato darbininkai — kriau- 
čiai, plumberiai, šiaučiai ar 
jiems panašūs, gaudami po 
$1.00 vai pareikalauja po 
$1.25 valandoj ir negauda
mi pakelti sustreikuoja, tai 
galima dar manyti šiaip ir 
taip. Bet kuomet darbinin
kai negaunantieji gyvena
mosios algos, negaudami pa
kėlimo išeina iš kantrybės ir 
meta darbą neatsižvelgiant 
i savo vadus, tai perdaug 
dyvytis nereikia.

IR GI UŽUOJAUTA.
“Vienybė L”., rašydama 

apie “Sandaros” redakto- 
Norkaus patraukimą teis
man. pastebi: “K. Norkus 
taip jau baisiai neprasižen
gė. jei kun. Bukavecką, ku
ris reikia pasakyti, nekaip 
tesugyvena su ansoniečiais, 
kada kiek ir pakritikavo”. 
Toliau rašo: “Ši byla mūsų 
manymu yra tik tam, kad 
patašius po teismus ‘San
darą’ ”

Kun. Bukaveckas patrau
kė teisman “Sandarą” ne 
iš meilės bylinėtis. Kun. 
Bukaveckas du kartu davė 
“Sandarai” progą atšaukti 
šmeižtą. Rašė apie tai “San
darai” laišku, po to atvy
kęs Bostonan užtraukti by
lą, pranešė “Sandarai”, jog 
gali jos bosai jį tame reika
le matyti. Nei viena proga 
sandariečiai nenorėjo pasi
naudoti.

sirišo nei su viena partija. 
Gi kas nežino Hooverio, bu
vusio maisto administrato
riaus ? Jis namie geriau ži
nomas, negu bile koks kitas 
asmuo, o užsieniuose, tai po 
AVilsono jis geriausia žino
mas. Piliečių pritarimas 
Hooveriu gązdina abi par- 
tiji.

Prieš apie šimtą metų bu
vo taip, jog abi partiji no
minavo vieną asmenį James 
Monroe. Ir jis buvo išrink
tas. Tas laikas Amerikos is
torijoj žinomas kaipo “Era 
of Good Feeling”. Y 
limas daiktas, kad šięmet 
abi partiji nominuos tą pat čiais Rusijos rojus 
asmenį—Hooverį.

KUR NUPROGRE- 
SAVO.

Londono laikraštis “Post” 
rašo: “Streikas sovietų Ru
sijoj uždraustas. 8 valan
dų darbo diena pailginta iki 
12 valandų ir plakimas įves
ta dirbtuvėse, kaipo discip
linos dalis. Tai tokia siste
ma, kuri mums siūloma, 
kaipo geresnė už esama pas 
mus”.

Kitas Londono laikraštis 
Telegraph nurodo, jog Ang
lijoj tokie parėdymai, kai]) 
Įvesti bolševikiškoj

KĄ SKIRS KANDIDA
TAIS.

Šią vasarą Suv. Valstijų 
partijos turės konvencijas 
ir nominuos kandidatus į 
prezidentus. Socijalistų 
partija jau turėjo savo kon
venciją New Yorke ir nu
skyrė kandidatu Debsą,kurs 
dabar uždarytas kalėjime 
už laužymą karinių įstaty
mų. Bet politikoje rolę lo
šia tik dvi partijos—respub
likonų ir demokrat. Tik 
vienos ar antros partijos 
kandidatas tegali laimėti. 
Respublikonų partijos kan
didatais kvšoja senatorius 
Johnson iš Califomijos, 
gen. Wood, Lowdens; nuo 
demokratų Palmer, Mc- 
Adoo, ir k. Bet senomis 
partijomis daugelis nepasi
tenkina. Žmonėms nusibo
do jau senieji veikėjai, se
nieji obalsiai. Kad taip y- 
ra, tai rodo didelis pritari
mas Hooveriui, kurs nesu-

Balandžio 22 dieną, 
Pennsylvania Hotel’yje, 
York’e, 10 vai. išryto 
racijos Tarybos, Tautos Fon
do ir L. R. Kryžiaus Rėmėjų 
Draugijos Valdybų suvažiavi
mą atidarė Federacijos Tary
bos vice-pirmininkas kun. J.
J. Jakaitis.

Nuo Federacijos Tarybos 
Valdybos suvažiavime dalyva
vo: Kun. J. Jakaitis iš AA’or- 
cester, Mass., K. Česnulis iš 
So. Boston. Mass., Jonas E. 
Karosas iš Brooklyn, N. Y.,
K. J. Krušinskas iš Brooklyn, 
N. Y., L. Šimutis iš Brooklyn. 
N. Y. ir kun. M. Pankus iš 
Bridgeport, Conn.

Nuo Tautos Fondo dalyva
vo: Kun. F. Kemėšis iš Det- 
roit, Mieli., kun. K. Urbana- 
vvčius iš So. Boston, Mass., 
K. J. Krušinskas iš Brooklyn. 
N. Y. ir B. Vaškevičiutė iš 
Newark, N. J.

Nuo L. R. Kryžiaus Rėmė
jų Draugijos dalyvavo: Kun. 
J. Petraitis iš Paterson. N. J.. 
J. Tumasonis iš Brooklyn. N. 
Y. ir B. Vaškevičiutė iš New- 
ark, N. J.

Be valdybų narių suvažiavi
me dalyvavo Dr. J. J. Bielskis, 
nesenai sugrįžęs iš Lietuvos, 
kur buvo nuvažiavęs Ameri
kos lietuvių brigados reika
lais, Federacijos Tarybos na
riai: P. Molis ir Pr. Virakas 
ir Lietuvos Valstybė Tarybos 
narys, svečias, kun. dek. J. 
Mironas.

Suvažiavimo vedėjui kun. J. 
J. Jakaičiui paprašius, ger
biamas svečias kun. dek J. 
Mironas trumpai, bet labai pa
vyzdžiai paaiškino apie Lietu
vos krikščioniškąsias parti
jas.

Dr. J. Bielskio Raportas.
Pilną iš savo misijos rapor

tą Dr. Bielskis prižadėjo pa
skelbti spaudoje. Iš Dr. Biels- 
skio pranešimų paaiškėjo, kad 
Amerikos lietuvių brigados 
klausimas jau nupuolęs.
Byoir’o Publikacijos Biuras.
Federacijos Tarybos narys 

P. Molis klausia suvažiavimo 
nuomonės dėl Byoir’o publika
cijos biuro, kuris Lietuvos 
valdžios atstovų Paryžiuje nu
rodymais, buvo vedamas A- 
merikoje išimtinai lietuvių 
katalikų lėšomis. Tautininkai 
nors ir žadėjo prie publikaci
jos biuro su savo lėšomis pri
sidėti lygia dalimi su katali
kais, bet savo prižadų neišpil
dė. Publikacijos biuro dar
buotojais buvo Kaupas, Mas- 
tauskas, kun. Žilius ir Molis, 
kuris iki pat galo savo užduo
tis pildė, kitiems iš publikaci
jos biuro dėl įvairių priežas
čių pasitraukiant. Publikaci-

jos biuro reikalams iš Tautos 
Fondo buvo paskirta $40.000.- 
00. Iš tų pinigų $1.400.00 su
grąžinta atgal Tautos Fondui, 
o publikacijos biuro fonde dar 
liko $1,089.63. Bilos neapmo
kėtos telegrafo kompanijai, 
kuriai priklauso iš publikaci
jos biuro virš $800.00. Suva
žiavimas Byoir’o publikaci
jos biuro likvidavimą paveda 
užbaigti P. Moliui. Biuro vi
sas išlaidas pertikrinti paskir
ta revizijos komisija iš Jono 
Karoso ir B. Vaškevičiutės.
Tautos Fondas ir Raudonasis 

Kryžius.
Karosas nurodo būtiną rei

kalu Tautos Fondo ir L. R. i *■ . . . IKryž. Rėmėjų Draugijos vei
kimą daugiau subendrinti. A- 
merikos lietuviams katali
kams geriausia ir patogiausia 
būtų savo politikos, pašalpos 
ir kultūros darbą varyti, lie
tuvių katalikiškoms organiza
cijoms labiau susicentraliza- 
vus. Suvažiavimas pataria T. 
Fondo ir L. R. K. R. D. valdy
boms susitarti ir iki tų orga
nizacijų seimų varyti darbą 
kaip galima bendriau. Prie 
to išreikšta pageidavimas, kad 
Tautos Fondas pavarytų 
smarkesnę agitaciją aukų rin
kimo reikalu.

Suderinti kaikuriuos kįlan- 
čius klausimus išrinkta rezo
liucijų komisija iš kun. Jakai
čio, kun. Urbanavyčiaus, L. 
Šimučio, kun. Kemėšio, K. 
Česnulio ir kun. J. Petraičio.

Federacijos Vidujiniai Rei
kalai.

Kun. Jakaitis nurodo, kad 
Federacijos Tarybos valdybos 
buvo labai mažai nuveikta 
nuo Federacijos Tarybos su
važiavimo Pittsburgh’e.

J. Karosas pažymi, kad Fe
deracijos Tarybos veikimą 
trukdė pačios Tarybos Valdy
bos narių nesutarimas ir išsi
sklaidymas.

K. Česnulis pataria šaukti 
seimą, kuris į visą Amerikos 
lietuvių katalikų veikimą įneš
tų daugiau gyvumo ir dva
sios.

Kun. Kemėšis sako, kad sei
mas nieko naujo nesutvers, 
bet reikia laikyti Federacijos 
Tarybos Valdybos savaitinius 
susirinkimus, į kuriuos pa
kviesti svietiškus veikėjus tos 
apielinkės, kurioje tokie susi
rinkimai atsibūna.

Nutarta: paskirtu laiku ir 
paskirtoje vietoje laikyti kas 
savaitė Federacijos Tarybos 
Valdybos savaitinius susirin
kimus, į kuriuos kviesti ir ka
talikų veikėjus iš apielinkės.

Federacijos Tarybos Valdy
bos savaitinių susirinkimų nu
tarimus sekretorius skelbs 
spaudoje.

Rezoliucijas ir nutarimus 
pasiųsti Federacijos pirminin
kui, jei jis tuose susirinki
muose neturės progos daly
vauti.

Tautos Fondo Atskaitos.
3-jų valdybų suvažiavimas

suranda būtinai reikalinga 
Tautos Fondo atskaitas gar
sinti spaudoje kas mėnuo. 
Tautos Fondo sekretorius su
tinka tą padaryti, jei laikraš
čiai T. Fondo atskaitas tal
pins. Praeityje buvo tokiij 
atsitikimų, kad ne visi katali
kų laikraščiai Tautos Fondo 
atskaitas talpino.

$4,000.000 Lietuvon.
Nutarta pasiųsti Vyskupo 

Karevyčiaus vardu $4,000.00 
j krikščioniškai akcijai Lietu- 
, voje ir tuojau apie tai pra
nešti laišku Žemaičių vysku
pui.

Lietuvių Dienos Pinigai.
Kun. Jakaitis referuoja a- 

pie Lietuvių Dienos pinigus. 
Iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus dar negauta jokių ats
kaitų kaip Lietuvių Dienos pi
nigai buvo sunaudoti. Ameri
kos Raudonasis Kryžius už
klaustas buvo kelis syk. bet 
vis atsisakė atskaitas duoti. 
3jų valdybų suvažiavimas in- 
galioja kun. Jakaitį, adv. Mas- 
tauską, K. Česnulį ir dr. Biel
ski dar kartą pareikalauti iš 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atskaitų, o jei tų atskai
tų negautų, atsikreipti tuo rei
kalu prie Suv. Valstijų Sena
to ir kitus tinkamus žingsnius 
padaryti.

Susinešti su įvairiomis kita
taučių katalikų organizacijo
mis Amerikoje ingaliota kun. 
Jakaitis ir kun. Petraitis.

S. L. R. K. A. 5-to straips
nio 4-tame punkte yra aiškiai 
pasakyta: “visi seimo nutari
mai yra galutini ir juos gali 
atmainyti tiktai seimas”. S. 
L. R. K. A. Centro Valdyba be 
seimo nutarimo parduodama 
dabartinį susivienijimo namą, 
kurį pirkti buvo išrinkta sei
mo komisija ir pirkdama kitą, 
kurio pirkimui seimas jokių 
ingaliojimų dabartinei centro 
Valdybai nėra suteikęs,—pra
sižengė prieš S. L. R. K. A. 
konstituciją, nes Centro Val
dyba tam aktui atlikti netu
rėjo juridinės teisės — seimo 
ingaliojimo.

S. L. R. K. A. konstitucijoje 
taip-gi suprantamai yra pažy
mėta, kur kalbama apie Cen
tro Valdybos narių prieder
mes ir S-mo turtą, kad Centro 
Valdyba pildo tiktai seimo nu
tarimus, o jokios teisės netu
ri daryti pamatinių susivieni
jime permainų, prie kurių rei
kia priskirti namų pirkimą ir 
pardavimą.

Perkant susivienijimui na
mą, susivienijimo narių ir ap
skritai visos katalikų visuo
menės Amerikoje buvo giliau
siu troškimu ir vyriausiu tik
slu inkurti stipru ir pastovi) 

. __ lietuvių katalikų
• Amerikos lie- 

(tuvių kolionijoje. Namo pir
kimo komisija susivienijimui 
namą aprinko Brooklyno prie 
G rami gatvės, pačiame vietos 
ir apielinkių lietuvių biznio ir

vo iždan įėjusių pinigų paau
kojęs, mūsų Tėvynėje Lietu
voje prasideda diferencijacija 
srovių, krikščioniškų ir ne
krikščioniškų. Mes Amerikos 
lietuviai katalikai, trokšdami 
visa savo širdimi prisidėti prie 
krikščioniškojo veikimo Lie
tuvoje, turime savo visas pa
jėgas pakreipti, kad krikščio
niškas veikimas galėtų Lietu
voje liuosai plėtotis.

Šiuo reikalu Tautos Fondas
rems:

1. Katalikiškas mokyklas 
Lietuvoje.

2. Per savo skyrių R. Kry
žiaus Rėmėjų Draugiją šelps 
Raudonojo Kryžiaus reikalus 
Lietuvoje, našlaičių ir pavar
gėlių prieglaudas, rūpinsis 
Lietuvos kariuomenei dovanų 
siuntimu.

i 3. Tautos Fondas rems 
| krikščioniškąją politiką Lie
tuvoje, kaip va: krikščioniš
kąją spaudą, rinkinių agitaci
ją, palaikys krikščioniškąją 
srovę Lietuvoje, kad pasek- 
mingjau galėtų kovoti su apsi
reiškusią socialistine srove ir 
bedievybe Lietuvoje.

4. Tautos Fondas ypatingu 
būdu kreips domės atgaivini
mui tautinio judėjimo krik
ščioniškoje pakraipoje sulen-1 Amerikos 1 
bintuose Lietuvos pakraščiuo- ■ centrą žymioje 
se. labiausia Vilniaus guber
nijoje, dabar laikinai užimto
se lenkų vietose, lenkinimui 
kurių prieš karą plaukė daug 
iš Varšavos pinigų ir dabar jų
jų lenkai nesigaili lenkinimo , visuomeninio judėjimo centre, 
tikslams.j

Tautos Fondo ir L. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos 

Reikalai.
3-jų Centro Valdybų (Fed.

■ T., T. F. ir R. K.) suvažiavi- 
! mas, pripažindamas reikalą
geresnio subendrinimo viso 
Lietuvos kultūros, politikos ir 
šelpimo darbo, randa reikalin- 
g u;

a) kad L. R. Kr. R. Drau
gijai, kaipo Tautos Fondo sek
cijai būtų pavestas visas Lie-

į tu vos varguolių šelpimo dar
bas;

b) kad toji sekcija kas mė
nuo paduotų T. Fondo Val
dybai visų savo pajamų ir iš
laidų apyskaitas, kuri perves
tų tas skaitlines per savo kny
gas;

c) kad būsimam Tarybos 
suvažiavimui AA’aterbury, Ct, 
būtų paduotas apsvarstyti 
klausimas sujungimo T. Fon
do ir L. R. K. R. Dr. Sekreto- 
rijatų.

d) kad Tautos Fondo Val
dyba ir L. R. Kryžiaus Rėmė
jų valdyba darytų kartkartė
mis bendrus posėdžius.

Aukų Siuntimas Lietuvon.
Amerikos Lietuvių Katali

kų Federacija pagerbdama vi- 
! sas krikščioniškas Lietuvos
■ kultūros, šelpimo ir politikos 

organizacijas, tečiau dėl ge
resnio tikslingumo ir tvarkin
gumo amerikiečių šelpiamojo 
darbo, randa būtinai reikalin
ga. kad Amerikos lietuvių ka
talikų aukos eitų vienam Lie
tuvos katalikų finansiniam 
komitetui, sudarytam iš ats
kirų nuo Katalikų Centro, po
litinių krikščionių partijų ir 
ingaliotinio Am. L. R. K. Fe
deracijos; šitas Komitetas tą
sias aukas skirstytų pagal rei
kalo ir proporcijonaliai plėto
jimui darbo kultūros, šelpimo 
ir politikos tikslams.

Amerikos Liet. R. K. Fede
racija pasilieka sau teisę ini- 
cijatyvos ir patarimų pinigų 
suvartojimo reikale, gi Lietu
vos Finansinis Komitetas tu
rėtų išduoti Amerikiečiams au
kų suvartojimo apyskaitas.

Tautos Fondo Uždaviniai.
Susitvėrus Lietuvos Valsty

bei, kuriam reikalui Tautos 
Fondas yra didžiausią dalį sa-

1.
Lietuvos .Misija ir Mūsų 

Visuomenė.
Lietuvos Misijai darant pas

tangas dezorganizuoti lietuvių 
katalikų šelpiamąjį darbą ir 
mūsų Jaunuomenės L. Vyčių 
prakilnų veikimą — Am. Liet. 
R. K. Federacijos veikėjų su
važiavimas atsiliepia Į katali
kų veikėjus, kad jie nesiduo
tų suvilioti įvairiais beparty- 
vumo obalsiais, turinčiais tik
slą skaldymo mūsų visuome
nės, ir juo nuosekliau laiky
tųsi savo įstaigų ir organiza
cijų.

2.
Kadangi Lietuvos Misija ne

pildo savo tiesioginio uždavi
nio — sukėlimo paskolos Ame
rikos lietuvių tarpe, ir vieto
je to kreipia pirmąją savo e- 
nergiją į savotišką pertvarky
mą Amerikos lietuvių visuo
meninio veikimo savo partiji- 
niais tikslais.

Kadangi toksai Misijos vei
kimas ir taktas trukdo svar
biausi tautos reikalą — pasko
lą ir tuo labiau mažina pasiti
kėjimą amerikiečių misijos na
riais. Katalikių Federacijos 
veikėjų suvažiavimas apgai
lestauja panašią Lietuvos Mi
sijos darbuotę ir atkreipia į 
tokią misijos akciją Lietuvos 
valdžios ir visuomenės domę 
pasitikėdami, kad Lietuvos 
valdžia padarys tame dalyke 
reikalingus žingsnius.

Tuomi pat suvažiavimas at
sišaukia į Liet. Katalikė] vi
suomenę, kad neatsižiūrėda
ma į tuos Misijos netaktus, vi- 
somis_galėmis remtų Lietuvos 
paskolą.

VIEŠAS PROTESTAS.
SLRKA. 42-ros ir 135-tos 

kuopų bendrame susirinkime, 
laikytame gegužio 3 dieną 
1920, Karalienės Aniolų pa
rapijoje, Brooklyn, N. Y., ap
svarsčius plačiai, rimtai ir 
nuodugniai SLRKA. Centro 
Valdybos žingsnį, parduodant 
Susivienijimo dabartinį namą 
ir perkant susivienijimui kitą 
namą, išnešta žemiau telpan
tis protestas, kuris nutarta 
pasiųsti S. L. R. K. A. Centro 
Valdybos nariams ir Lietuvių 
katalikų laikraščiams einan
tiems Amerikoje.

j kur įvairiais susivienijimo ir 
katalikų visuomenės reikalais 
paranku atsikreipti visiems 
lietuviams katalikams. Cent
ro Valdyba pirkdama susivie
nijimui namą atokiai nuo 
Brooklyno lietuvių judėjimo 
ir perkeldama susivienijimo 
centrą ir spaustuvę į užkampį, 
užleido lietuvių katalikų idė
jiniams priešams geriausias 
pozicijas New Yorko apielin- 
kėje ir tuomi padarė didelę 
moralę skriaudą visai lietuvių 
katalikų visuomenei Ameriko
je. Jei S-mo Centro Valdyba 
būtų nupirkusi S-mui 
patogioje ir parankioje 
je, kur buriasi krūvon 
ir apielinkės lietuviams 
vių veikimas. Centro Valdy
bos žingsnį būtų supratę visi 
ir tinkamai apkainavę, gi da
bar Centro Valdybos nusista
tymas namo reikalu labai ne
aiškus.

S. L. R. K. A. Centro Valdy
ba parduodama dabartinį 
S-mo namą už 42 tūkstančiu 
dolerių ir pirkdama kitą už 40 
tūkstančių materialiai S-mui 
nieko nelaimėjo, o dar galima ’ 
prirodyti faktais, kad šita 
bizniška transakcija pačiam 
S-mui ateityje padarys netikė
tų ir stambių nuostolių ir eks
tra mokesnių. S-mo namas 
prie Grand gatvės biznio sek- 

. cijoje racionaliai savo vertėje 
, kils, gi Centro Valdybos na- 
. mas nupirkta prie South 9-tos 
, gatvės rezidencijų apielinkėje 

gali žymiai po kiek laiko kai
na ir verte nupulti.

Dabartinis S-mo namas, pri
dėjus prie jo pataisymo ir in- 
rengimo modemiškos spaustu
vės du arba tris tūkstančius 
dolerių, "kelių metų laike lik
tų S-mui uždyką, priskaičius 
prie ineigų 9 šeimynų nuomas 
ir uždarbius iš spaustuvės at
liekamų darbų. Centro Val
dybos nupirktas šeimynų na
mas su garadžiumi, pritaikant 
jį prie didesnio šeimynų skai
čiaus ir manant jo nesanitaria- 
me darbui skiepe inrengti mo
dernišką spaustuvę,—ištrauks 
iš S-mo iždo mažiausia nuo 6 | 
iki 10 tūkstančių dolerių. O 
kur dar persikraustymo kaš
tai ir agentų komišinaif

Atsižvelgiant į tai, kad 
Centro Valdyba nelegaliai el
giasi su S. L. R K. A. turtu 
ir daro tuomi mūsų organiza
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susirinkimo pradėjo žaisti.
Mikutis.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ- 
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.

Chicago, HL
i

A Žiemis.
EASTON, PA
Ateikite vist

Gegužio 15 d. bus labai ge
ras programas ir geram tiks-

BENDRAS LIETUVIŲ
SKYRIUS:
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas —
A. Kmitas,

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

Vice-pirm. —
J. Kavolinas, 

63 Gold St.,
So. Boston, Mass.

Protokolų Rast. —
J. Andriliunas, 

301Į Broadivay,
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.
So. Boston,

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadway, 
So. Boston,

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St., 
So. Boston,

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

cijai ir visai lietuvių katalikų 
visuomenei Amerikoje moralę 
ir materialę skriaudas, prie 

* pirmiau išneštų S. L. R. K. A.
New Yorko ir New Jersey ap
skričio ir kuopų protestų, til
pusių tik “Drauge”,—šiuomi 
dar kartą griežtai protestuoja
me prieš Centro Valdybos ne
apgalvotus žingsnius ir reika
laujame, kad narni) pirkimo 
ir pardavimo aktai tuojau bū
tų sulaikyti.

S. L. R. K. A. 42-ros ir 135- 
tos kuopų ingaliotinia:.

Mačiulaitis, 
O. Paulienienė 
V. Daubaro, 
K. Dumblis.

Red. prierašas. Už teisingu
mą viršuje išdėtų dalykų atsa
komybę paliekame pasirašiu
siems ir juos ingaliojusiems. 
Ką, ką, bet jei valdyba kon
stitucijos nesilaiko, tai labai 
keista.

DARBININKAS
vo pertsatytas viršminėtas vei
kalas, surengtas L. R Mot. 
Są-gos vietinės kuopos. Vei
kalas pusėtinai gerai nusisekė. 
Nekuriems aktoriams truputį 
trūko gyvumo, bet tą. visą ne- 
dateklių galime atleisti.

A P.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks 16 geg., tuo- 
jaus po sumai šv. Andriejaus 
parapijos salėj. Malonėkit vi
si nariai susirinkti, kadangi 
turini daug ką nutart ir reng
tis prie išvažiavimo (geguži
nės) LDS. Conn. apskr., kuris 
bus 31 d. geg. š. m. Hartfordo 
lietuvių darže (Lith. House 
G rovė).

Čion kartu ir paminėsiu ką 
komisija veikė, kuri buvo iš
rinkta iš LDS. 36 kp. rengti 
programą i viršminėtą išva
žiavimą sekančiai: 1-mas base- 
ball. Tarpe vyrų ir merginų. 
Tą atliks vien tik LDS. 36 kp. 
2-ras: Karučių arba vvheel- 
barrow lenktynės, vaikinai ir 
merginos. Čion ir kviečiame 
ir kitas kuopas žaisti kartu.

3- čias: Pajų lenktynės, kas 
suvalgis pirmą pajų.

4- tas: Virvės traukimas. 
Čion kviečiamos ir kitos kuo
pos.

5- tas: Trijų kojų lenktynės 
ir dainos.

Rast. B. Matulevičiukė.

EASTON, PA.
Šv. Mikolo parapija 

bertaininį susirinkimą 25 d. 
balandžio buvo išduotas finan
sinės atskaitos ir išeigos pra
eitų 3 mėnesių. Pasirodė, kad 
kasoj gerokai esama pinigų. 
Sekė svarstymas kas-link pir
kimo namo dėl klebonijos. Vi
si nutarė pirkti kleboniją. Pa
skiau* buvo sumanymas įtai
syti bažnyčioj naujus langus. 
Po trumpo pasitarimo išsira- 
do ukvatninkų sufundyti mi
nėtus langus. Sekė svarsty
mas kas-link piknikų. Nutarė 
surengti pikniką 5 d. birželio 
pas farmerį, kur praeitais me
tais buvo laikomi piknikai. 
Visiems gerai žinoma vieta 
lankyties.

K. S. B. par. pirm.

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 6 d. pas mus atsi

lankė su prakalbomis gerb. 
kun. J. Petraitis. Kalbėjo Lie
tuvos Raudonojo Kr. reikalais. 
Pinu. K. Dubisa atidarė vaka
rą ir perstatė svečią kalbėti. 
Kun. Petraitis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmoj kalboj aiški
no apie A. L. R. K. nuveiktus 
darbus ir vaizdžiai nupasako
jo apie kiekvieną Amerikoj 
gyvenančio lietuvio didžią 
priedermę prisidėti su pini- 
giška parama prie sumažini
mo kančių, kovoje sužeistų 
mūsų kariuomenės didvyrių ir 
sušelpimą našlaičių bei var
guolių.

Po tam buvo renkamos au
kos, kurių surinkta apie $130. 
Daugumas aukavo po $5.00. 
Mikalina Chrzenavičiutė $25, 
Taresė Stukiutė pasižadėjo 
$50.

Antroj kalboj ragino pirkti 
Lietuvos bonų, bendrovių Še
rus, kad kitų kraštų kapitalis
tams nepavedus Lietuvoj mili
jonus krautis, 
arti 100.

lui. Rengia našlaičių šelpimo 
komitetas. Bus prakalbų ,de- 
klemacijų, monologų, dainų. 
Vietinė vargonininkė p-lė Mit- 
ruliutė pasižadėjo dalyvauti 
su mažiuku ir didžiųjį) cho
rais.

Ateikite visi.
Komitetas,

ROCKFORD, ILL. 
Rockordiečių žiniai.

Nenaudingi apgarsinimai ir di
delė jų kiekybė privertė mane pa
reikšti tai, ką jau patsai patyriau.

Baland. 28 d. buvau Chicagoj 
pas Cunard. White Star, North 
Germany Llod ir New York - Li
kau Co. pasiteirauti, kaipo senas 
tų linijų agentas, kokiu, budu 
galėčiau atsitraukti iš Lietuvos 
pačią, vaikus ir kitas gentis. At
sakymą gavau, jog netik kad ne
siskaito su Lietuva, bet visai ne
parduoda laivakorčių.

Turėjau paėmęs ant rankos 
$100.00 nuo Ant. Kazoko iš Rock- 
ford, III. kad jo moterei ir dukte- 
rei gyvenančioms Šiaulių mieste 
išpirkus laivakortes, tad šitas at
sitikimas privedė mane prie tikros 
žinios, kuomi ir trokštu pasida
linti su visuomene, kad šis mano 
pranešimas atbukintų trokštančių
jų norus parsitraukti savus iš Lie
tuvos ir kad jokis agentėlis nebe
galėti) jų apgauti.

Kaip greit bus galima traukti 
savus iš Lietuvos, aš turėsiu iš pa
čių Comp. žinias ir tada pranešiu, 
kad galima.

Iš Amerikos norintieji gali va
žiuoti jau Lietuvon, bet vis-gi iš
važiavimas nelengvas, nes šiuo
laikiniai įstatai labai keblus. Ame
rikos piliečiai savo pačias ir vai
kus gali parsitraukti iš tėvynės 
per užsienių ministerj šios šalies.

R. N. Barsis,
611 Lincoln Avė.

Rockford, III.

“Meilės Paslapty- 
savo roles atli- 
scenos papuoši- 
veikalą. To- 
pamarginimai. 
ir Stefanija 

iš

AMSTERDAM, N. Y.
Gražus vakaras buvo gegu

žio 2 d., kurį surengė Dukte
rų Marijos dr-ja. Statė sceno
je veikalą
bės”. Lošėjai 
ko tinkamai ir : 
mas pagrąžino 
liaus tęsėsi 
P-lės Veronika 
Kisieliūtės atliko dialogą, 
kurio nemaža buvo juokų. P- 
nia N. Saževičienė padeklema- 
vo apie Lietuvą, p-lė B. Va- 
siliauskiutė sudainavo porą, 
gražių daineliųų. P-lė E. Ra
kauskaitė ir-gi padainavo.

Mariutė.

C. BROOKLYN, N. Y.
Jau pradėjo ir čia L. Vy

čiai pramigę nekurį laiką, 
darbuotis sukilo. Jau rengia 
ir statys scenoje subatoj, ge
gužio 15 d. “Scenos margumy
nus”. Po teatrui puiki muzi
kė, bus šokiai.

O vėliaus, išvažiavimams 
atsidarius, L. V. 49 kp. nuta
rė tuoj padaryt išvažiavimą į 
gražius miškus.

BRIGHTON, MASS.
Gegužės 9 d. Šv. Vincento 

vyrų ir moterų dr-jos buvo šv. 
Mišios Cambridge’io lietuvių 
bažnyčioje. Bet kaip kitais 
metais, taip ir šįmet atsirado 
tokių narių kad nevažiavo ant 
šv. Mišių. Tie nabagai šįmet 
bus apsirikę taip padarę. Ga
liu pasakyti, kad šį metą yra 
tikrai ištikimas draugystės 
stovintis komitetas. Tai jisai 
ir pasielgs su tokiais nariais 
pagal draugystės konstituci
ją. Tą pat dieną buvo minė
tos draugystės prakalbos, pri
sirašė 11 narių. Kalbėjo adv. 
Kalinauskas, P. Gudas. Ra
gino visus pirkti Lietuvos bo- 
nų ir turėjo atsivežęs boną dėl 
parodymo, trečias kalbėjo 
“Darb.” adm. A. Kneižis. Vi
sų kalbėtojų kalbos publikai 
gerai patiko. Dar turiu pri
minti kad buvo visokių pa- 
marginimų.

(North Side)
Lietuvos Vyčių 5-ta kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą pa
rapijos svetainėje. Prisirašė 
naujas narys Kastantas Petru
lis. Pirmiausia A. Peldžius iš
davė Vyčių apskričio raportą. 
Paskiaus buvo nutarta apie 
Kantrios Alenos kritika. Nu
tarta visiems eiti į parapijos 
pikniką. Paskiau išrinko ko
misiją dėl ateinančio bazaro. 
Po

Po to rankų plojimui nebuvo f D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
galo. Iššauktas buvo pakar- 
tot. Be Šimkaus ir Sodeikos 
dalyvavo geriausi Scrantono 
dainininkai, kaipo tai: p-lė 
Stoliniutė, Juronis; taipos-gi 
dalį programo išpildė vietinis 
D. M. choras, vedamas A. So
deikos, dainos nusisekė koge- 
riausia.

Antras tam panašus koncer
tas įvyks toje pačioje salėje 25 
gegužės. Tai bus Scrantonie- 
čii) atsisveikinimo koncertas 
su mūši) numylėtu dainininku 
A. Sodeika, nes jisai netrukus 
išvažiuoja Lietuvon. Scranto- 
niečiai turėtų koskaitlingiau- 
sia atsilankyt ant šio koncer
to, nes jau paskutiniu kartu 
dainuos serantoniečiam Sodei
ka ir jau paskutiniu kartu va
dovaus Dailės Mylėtojų cho
rui. Choras yra prisirengęs 
sudainuot keletą naujausių 
dainelių. Taipogi bus solo ir 
duetų.

Dailės Mylėtojų Choras ap
gailestauja savo mokytoją, ku- 
risai per du metu vadovavo 
žadindamas jausmus prakil
numo jaunimo tarpe.

Dailės Mylėtojas.

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., 
Charlestovvn, Mass.

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

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

gera užmokestis kuo-nant. Nuolatinis darbas ir 
met išsilavina.

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.

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

PHILADELPHIA, PA.

Port Richmond.

SCRANTON, PA.
Gegužės 4 d. F. Kunigausko 

salėj įvyko atsisveikinimo 
koncertas su mūsų kompozito
rium Šimkum. Puikiai išpil
dė keletą savo ir M. Petrausko 
kompozicijų. A. Sodeika savo 
dainavimu užžavėjo publiką.

Geg. 1 d. buvo surengtas 
ras “Valkata” 4-rių veiksim) dra
ma. Teatrą rengė šv. Jurgio par. 
choras “Rūta” dėl naudos naujų 
vargonų. Nekurie aktoriai atliko 
savo roles tikrai artistiškai.

Žmonių buvo pusėtinai. Matyt 
musų žmonės dar vis teatrus lai
ko mažos vertės ir nepripranta 
ant jų lankytis, o antra kad bis- 
kį tikietai brangesni, tai ir bijosi 
eiti. Šits teatras buvo dėl nau
dos parapijos, vertėjo būti pilna 
salė žmonių.

teat-

Tadas.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

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

VYRAMS IR MOTERIMS.

Geriausias LOTION van
duo vartot dėl veiko. Išgy
do spuogus ir plėmus, pada
ro veidą skaistų ir čystą. 
Kas prisius $2.00, gaus visas 
informacijas kaip pačiam pa- 
dirbt šitas vanduo ir kaip jį 
vartot.

Wm. LEBEDNIKAS, 
R. S. S. Rutland, Mass.

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NEGALI 
ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ EUROPINĘ 

KARĘ TIK UŽ $3.85.
Karė pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius mušius Francljos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kiti) Europos tautų? Ar nori matyti 
kovą tarpe povandeninių ir kariškų 
latvi) ant didžiųjų jurii)? Orlaivių ko
vojančių ore? šalių, kaimų, sunaikin
tą miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopą 
naujai Išrastą. Visi paveikslai buvo 
nuimti ant karės lauko, ir kada J juos 
žiūrėsi per stereskopą, Išrodys kaip 

knygos ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
šis stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bu-

gyvi. Skaitymas 15 
kaip mušt) stereskopas. _ _ _
ti Ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karės žvilgiu, l!5O paveikslu per trumpą lai
ką persiduos už $3.85. Jos kaina mažiausia yra $10.00, ir tik pas mums 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas ižradlmas ir naudingus 
vienai stubai turėti. Tai-gl nori sutaupinti pinigą, prisiųsk mums užsa
kymą, pirm kaina pakils.

Prisiusk tik 50c. paStos ženkleliais kaipo depoeitą, kitus prisiusi kada 
gausi ta vorą. Rąžyk Šiandie.

UNION PRACTICAL C0„
“Pikta dvasia” scenoj. ____ . . _ _ .

Geg. 8 d. Lietuvių salėj bu- 1065 Xve- D D®!*- U*

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.

Nepraleiskit progos, nes pana
ši retai kada pasitaiko. Kas už
sirašys pas mane laikraštį “Dar
bininką”, gaus dovanų vertės 
$1.00. Užrašau į Lietuvą, Ang
liją ir čia Amerikoj. Dovanos bus 
suteiktos lygiai visiems, kas ko
kių norės: 1) Lietuvos žemlapis 
(mapa), 2) lietuviškas kalendo
rius. 3) knygos. Nelauk rytojaus, 
bet rašyk šiandien šiuo antrašu: 
A. K. Mašinauckas,

321 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

N orinčios 
kreipkitės prie gerai 
mo ir prityrusio dirbėjo.

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

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
giją

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

darbo
žino-

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

GEO. J. BARTAšlU. agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.

Parduoda I-aivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinant išvažiuojantiems 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. BARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

“GYVASIS ROŽANČIUS
“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. Broadwav, So. Boston, Mass.

Tiesus Kelias prie Turto.
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, lazurkas, ketčupą, syrupą, gyduoles ir daug, daug kitų 
dalykų. Ji parodo kaip namie padaryti skanią kava, kuri kaš
tuos nedaugiau kaip 10 ar Ją centų svaras. (Krautuvėje kaštuoja 
tokia pat kava nuo 60 iki 80 centų svaras). Knygele “Tietus ke
bas prie turto,” parodo kaip su mažu kapitalu gali pradėti savo 
biznį ir likti turtingu. Ji parodo apie 20 atskirti šakų biznio, ku
rių 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
tai vienas doleris. Todėl nelaukdamas nei valandėlės paimk popie
rinį dolerį ir suviniojęs į laišką parašyk savo adresą ir siųsk man 
ant žemiau nurodyto antrašo arba siųsk money order.

VLAD. JURKEVIČIUS.
3326 S. HALSTED STREET, CIIICAGO, ILL.

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 pinigų 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 mūsų 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 MELIONO Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

CENTRAS:
32-34 Cross St, Boston 16, Mass.
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ŽINOKITE Iš ANKSTO.
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iki 4 vai. vata.
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Lietu- 
tą pa- 
tokiu,

Pirkites Liet. Bonų ‘Darbininke.’

aA suKksin patarimus dy- 
panalkinal kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-

13 akerų žemės pusė dirbamos 
pusė miško. Derlinga žemė,

“DARBININKAS”

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sasikalitti ir HrtavitaSai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

636 Broadway. So. Boston.

Šis koncertas bus vienas iš puikiausių, nes jame dalyvaus žymiausi N. Anglijos 
dainininkai, kaip tai: p-lė Al. NARINKAITE, p-lė Elz. BALTRUŠAITI, D. ANTA
NAITIS ir kiti. Taip-gi šv. Kazimiero parap. choras vedamas vargoninko A. Z. VIS
MINO yra gerai prirengtas ir išpildys dali programo naujausiomis dainelėmis.

Širdingai kviečia RENGĖJAI. .

V.
I- »L v

“ŠVARKAS IR MILINĖ’’ 
SCENOJE.

skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
įkausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą 1 Neatidėk I

Jeigu lklšiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutanpįsl laiką, pinigus Ir 
aA negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riamto gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos

Egzaminavimas dykai!
*

jų papročių ir prie 
iško bus džiaugsmas 

tėvams, bet ir visuomenei. 
Buvęs. DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
Broadvsay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston, 27

Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėllomls 1 - 3 P. M.

Pirkites Liet. Bonu ‘Darbininke.’

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
Noo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vak*re

509W ROADWAY Cor. STSO. BOSTON. 
Te! 502 S. B.

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

Pnčmuno vai.: .. va^ro
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
25:18 E. AHegheny Avė., 

I'hiladelphia, I*a.

Tel. S. B. 1771

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

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

Beil Phone Dickinson 3995 M

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

Lietuvi. Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieca 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedaBemia iki 4 no pičtu. e.

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,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Pirkites Liet. Bonu ‘Darbininke.’

MES PERKRAUSIME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl per kraustymo 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.

DANTISTAS .
Dantis ištraukiami ir pri-

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boxton, Mass. 1 

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

Pirkites Liet. Bonų ‘ Darbininke. ’ j 
__________________________ ____ I

JUS GALITE SULAIKYTI 
Į PLAUKU SLINKIMĄ.
I Dermahm sulaiką plunku slinki- 
K m*, pratalina pleiskana*, niežėjimą 
r odos galvos, angina plaukui priduoda 
į ma jėms reikalinga miiata.
K Dermafnga padarys kad Jna c ptan- 
r kai bus tankus Švelnus h- skaistus.
I * Oda Juaū galvoje bus tyra, pleia- 
■' kanei

neslinka daugiaus!
Reikalaujant prisiusime Jum pač

ia suvis dykai iibandymui sampala.
Priaukite Ne. stampomis perainn 

tlmo lėlu, gausi iibandymui dežinte 
Dermafnroe ir brotlura.

ARGU. SPKC1ALTIES CO.
BOI 8T. PHILADgLPHI A. FA

i

PERSIKELS Į “DARBININ
KO” NAMĄ.

Į naujai nupirktų LDS. na
mą netrukus perkels savo ofi
są Dr. Landžius (Seymour), 
kurio dabartinis ofisas yra 46 
Mercer St., So. Boston. LDS. 
name turės geriausius kamba
rius ant antrų lubų priešaky
je. Patogi vieta ofisui ir 
žmonėms patogu užeiti. Atei
nančią savaitę perkels savo o- 
fisą į minėtą vietą.

LDS. 1 kp. ir Vyčių 17 kp. 
paimtieji du kambariai kliu- 
bui jau greit bus gatavi ir a- 
teinančią savaitę bus inkur- 
tuvės.

GRAŽIAUSIAS METŲ 
MĖNUO GEGUŽĖS,

NEW YORK’O IR NEW 
JERSEY’S VYČIŲ AP

SKRIČIO SUVAŽIA
VIMAS.

Marytei kaip kur truko 
neblogai atliko Antanas 

11U- 

pa- 
to- 
su- 
pa-

Per visą mėnesį visose kata
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 knygų be
veik visiškai neturime.

New York’o ir New Jersey’s 
Vyčių Apskričio Valdyba pra- 

j neša jog atsibus Apskričio su- 
j važiavimas, nedėlioję, gegu
žio 16 dieną 1920 m., 2-trą. vai. 
po pietij Karalienės Aniuolų 
par. svetainėje, So. 4-tli ir 
Roebling gatvių, Brooklyne. 
Bus svarstomi labai svarbūs 
neatidėliotini mūsij organiza
cijos reikalai. Tai-gi kiekvie
na kuopa privalo prisiųsti ne
mažiau kaip penkis delegatus 
i

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.

Paieškau broko 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 ji žinot 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Antanas Račkauskas,

811 Island Avė., 
Rockford, III.

Paieškau iš Lietuvos Ona Srnal- 
skienė Mikolo Knizikevičiaus. Pir
miau gyveno New 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.

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

Atsišaukit tuojaus.

K. ŠIDLAUSKAS 
(Aptiekorius), 

Broadway,. So. Boston, Mass.

Lietuvos Valstybės paskolai 
So. Bostoniečiai noriau rašosi 
dabar, kuomet gauna bonus. 
Uolesnieji tėvynainiai 
ščioja po stubas bonus parda- j kelia 
vinėdami. Bonų platinimo rei-; tiems žmonėms, 
kalais netrukus įvyks prakal
bos. Gi šiaip visose kitokiose 
prakalbose ir pramogose varo
ma smarkesnė, neg ikšiol agi
tacija. Atsiminkite, kad už 
“casli” galite bonų pirktis 
“Darbininke”.

Geg. 9 d. nedėlios vakare 7:30 
i pobažnvtinėj salėj L. Vyčių 17 kp. 
ir M. Są-gos 13 kp. vaidino veika
lą “Švarkas ir Milinė.” Geriau
sia savo roles išpildė tai Magdė 
ir Ona, kurios nudavė tikros kai
mietės, 
jausme,
ir Kaminskis. Kitiems truko 
davimų, o kas svarbiausia tai 

i sirodė, kad rolių nemokėjo 
i kiu budu vienas susimaišęs, 
Įmaišo ir kitus. Nevienas gal
įsakys, kad kaipo nuo darbo žmo
nių daugiau nei reikalaut negali
ma. Man-gi atrodo kitaip. Dau- 

; gelis iš musų gimę ir augę Lietu- 
i voje, taip arti stovėję prie tos 
I kaimo milinės, nevienas ir dėvė- 
Į jo, tai rodos nėra perdaug sunku 
įsivaizdint ir persistatyt to 
vos kaimiečio paveikslą, o 
daręs perstatytų veikalą
kokiu ištikrųjų jis turi Imti.

Žmonių buvo nemažai susirin- 
, kę. Reikia pastebėt, kad neku- 
I rie tėvai atsiveda su savim ir savo 
į vaikus ir salėje paleidžia kaip tą 
i ėriuką pavasaryj, kuris pamatęs 
Į savo šešėlį šoka aukštyn. Pana- 
Įšiai elgiasi vaikai be priežiūros 

i triukšmą, gadina nervus 
kurie atėjo pa

matyti vaidinimą.
Tėvai, kurie atsiveda savo vai

kelius ar negeriaus butų juos nuo 
savęs nepaleisti ir paaiškint jiems 
nesuprantamus veikale dalykus ir 
taip jie iš mažumos priprastų prie 
savų žmonių, 
lietuvystės, 
netik

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

Atspauzdinta ant gražios 
baltos popieros ir gražiais vir-! 
Sėliais. Papuošta paveikslė
liais ir vinjetėmis.

KAINA 65 CENTAI.

šį susivažiavimą..
Vyčių Apskričio Valdyba:

Pirm. Jurgis V. Zerolis 
Rašt. Alena Alyčiutė.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIU RA

KANDU IR TT.
V-

SIŲSKITE knygiį ir lai
kraščiu į Lietuvą saviš
kiams kuo daugiausia. Sius
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

Gegužio 22 d. subatoj ir ge
gužio 23 d. nedėlioj So. Bosto- į 
ne bus tokios pramogos, ko-1 
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, i 
gerb. dainininkas Sodeika, a-; 
pielinkių vargonininkai ir ap-Į 
skritai vietos apielinkių ga
biausieji dainininkai.

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

Tikietai jau gatavi, pirkites 
išanksto. Tikietus pardavinė
ja šv. Petro bažnytinio choro 
nariai. Pirkites išanksto.

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

L.D.S. N. A. Apskričio išvažia
vimas bus 27 d. birželio AVorces- 
ter, Mass ant miesto ūkęs. P-lė 
J. Kriviutė iš Latvrence’o pranešė, 
kad parap. choras su p. Pauliu- 
kaičiu priešakyje dalyvaus prog- 
rame. Kviečiame ir kitų kolonijų 
chorus dalyvauti programe.

Rengimo komisijos nariai dir
ba išsijuosę, kad gerai prisiren
gus prie to darbo. Prašome Wor- 
cesterio dr-jų ir kuopų nieko ne
rengti ant tos dienos ir atsilankyti 
ant mus prirengto pikninko.

Reng. pirm. J. Glineckis.

Pirkites Liet. Bonų ‘Darbininke.’ į

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

BOSTONO IR APYLINKES LIE
TUVIAMS PRANEŠIMAS.

t
D.L.K. Keistučio Bostono Dr- 

ja rengia dideles prakalbas Sekmi
nių dienoje t. y. nedėlioję 23 d. 
gegužio (Mav). 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-

J. Vinkevičius.
»• X" 11

Pirkites Liet. Bonų ‘Darbininke.’

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

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

Turiu išeiti iš vertelgystės 
(biznio) ir parduosiu viskų 
labai pigiai.

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

M. OLIM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

Reikalinga merginų 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 Broadivay ir Summer St. 
tilto.

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

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 svarbų reikalą. 
Mano antrašas:

Fr. Žilaitis,
34 West Avė., 

Bridgeport, Conn.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

Paieškau savo brolio Vinco Ra- 
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 ji žinot meldžiu man praneš
ti šiuo adresu:
Mrs. M. Dominikaitienė,

P. O. Box 133,
Redcleff Altą, Canada.

į.a

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ ‘

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N 0 U I R E R
Ofisas 4 Gatės St.

Tel. S. B. 720

244 W. Broadway
So. Boston 27, Mass.

VOKIŠKŲ MARKiy
LIETUVIŲ PREKYBOS 

BENDROVĘ,
414 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

“Perkūnui” reikalingi tuo
jau smarkūs perkūniški a- 
gentai rinkti “Perkūnui” 
prenumeratų, pardavinėti 
“Perkūnų” pavieniais nu
meriais ir ieškoti “Perkū
nui” serų. 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.

Naudai Lietuvos bonų ir Lietuvos našlaičių
•V

Rengia Sv. Kazimiero parapijos Choras

KNIGHTS OF COLUMBUS SALEJE,
10 Elm Street, Worcester, Mass

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

i
i

? Tinkamiausis laikraštis | 
So. Bostone |

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

j LIETUVIS DANTISTAS
{425

Aš Anelė Šulcaitė 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. Box 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, grušių, 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 eeverykų
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.

*

i§ si fTel. S. Boston 21014 ir 21013

lEgzaminacija DYKAI

I
DEL 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 suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškailšegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. 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- 
;s> žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 

; i natizmą, sciaticą, r’—J—”— *“*" “—1—-------

IĮ i

ii.
i 1 valandos, nes gali būti pervėlu.

i!

t
 673 WASHTNGTON 8t, (arti Boylston St) BOSTON. MASS.
Ofiso vai.,- mo 8 A. M. 1M 8 P. M. Nedėtomis nuo 10 A. iki 2 P. M.
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i! 
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*
’ pildomi visia be skausmo, su

į geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

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

Valandos
i!' Nuo 9 vai. ryta
* Ij iki 8 vai. vakareI •
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