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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.

UTARNINKAS, GEGUŽIO 18 D., 1920.

KABLEGRAMA.
Jonas J. Romanas, Lie- j 

tuvių Prekybos Bendrovės 
prezidentas, trumpai pra
nešė kad “Seimas prasidė
jo. Stulginskas pirminin
kas. Natkevičius raštinin
kas”.

Kablegrama gauta nedė
lios vakare.

Stulginskas yra krikščio- 
nis-demokratas. Natkevičių, 
rodos buvo keletas. Vienas 
yra karininkas, socijalistas 
liaudininkas, kitas rodos 
buvo krikščionis-demokra- 
tas.

Sekančiame “Darbinin
ko” numeryje bus paduota 
Stulginsko biografija.

Pavasaris Lietuvoj buvo 
ankstybas ir gražus.

Per Velykas Panevėžyje 
buvo dingus merga tarnavu
si pas žydą. Lenkai palei
do gandą, kad žydai Vely
koms ją pasmaugė ir norėjo 
sukelti pogromą. Įsikišus 
valdžia susekė, kad merga 
pavogus šimtą tūkstančių ir 
įrusus pabėgo.

JONAS J. ROMANAS, 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas, kurs pir
mas pranešė Amerikos lie
tuviams apie rinkimų pa
sekmes į Lietuvos Steigia
moji Seimą, pirmas prane
šė, kada Seimas susirinks ir 
pirmas pranešė apie Seimo 
prezidiją.

Rinkimų į Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą dienos buvo 
gražios ir šiltos.

Iš Kauno į Tauragę paš
tas ateina kas antra diena.

Kaune gegužės 1 d. atsi
darė dailės paroda.

Steigiamasis Lietuvos Sei
mas posėdžius laiko Švieti
mo ministerijos rūmuose.

Tauragėj buvusioj rusų 
muitinėj įsteigta ligoninę.

Pašiaušės dvare (Šiaulių 
apskr.) atidaryta vartotojų 
bendrovės krautuvė.

Plungėj buvo suimtas Re
kašius, buvęs bolševikų ko
misaras. Pas jį rasta bolše
vikinė proklemacija į karei
vius. Norėjo pabėgti, bet 
gavo kulką ir po 3 valandų 
mirė.

Bal. 14 d. Kaiman atga
benta iš Rygos iš Rusijos 
gauti įkaitais tremtiniai.

Latvių vyriausybė sutiko 
užleisti Lietuvai Palangą ir 
apielinkę iki Šventosios u- 
pės.

Prez. Smetona buvo išlei
dęs proklemaciją, raginan
čią Lietuvos piliečius bal
suoti rinkimuose į Steigia
mąjį Seimą.

Klaipėdoj įsisteigė lietu
vių bankas ir prekybos ir 
pramonės bendrovė “Lai
ma”.

Lenkų kariuomenėj Vil
niuje dažnai kįla maištai. 
Maištininkai areštuojami ir 
baudžiami. Maištą kelia dėl 
blogo apsėjimo ir blogo mai
sto. Kareiviai elgetauja, o 
kai pasisuka į sodžius, tai 
vagia ir plėšia žmones.

Pafrontėje lenkai leido 
gandus, kad nebalsuotų į 
Lietuvos St. Seimą. Girdi 
tie, kurie balsuos būsią nu
bausti.

Pilsudskis, Lenkijos pre
zidentas, būk pasakęs: “Jei 
lietuviai nenusileidžia dėl 
Vilniaus, tai nėra kitos iš
eities, kaip atiduoti jiems 
Vilnių”.

Lietuvoj “muvinpikčiai” 
cenzūruojami. Uždrausta 
vartoti rusų kalba afišose ir 
neleisti nepilnamečius, kuo
met rodomi meiliški pa
veikslai.

Rinkimų į Steigiamąjį 
Seimą dienomis Lietuvoje 
visos karčiamos buvo užda- 
rvtos. Darbininkams už su- 
gaištą laiką per rinkimus 
darbdavių turėjo būt atly
ginta.

ALEKSANDRA STULGINSKAS, 
Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas.

reiškia gyvumą; nesidėkime i 
prie mirštančiųjų ir numiru-' * ’ ? ? tšiųjų”.

Iš Lietuvos nevažiuos jau• 
tiek daug lietuvių, kiek važia- | 
vo, bet kurie atvažiuos sakvs: i 
“nesidėkime prie tokių drau-į 
gijų, kurios kariaujant, mums 
liejant kraują, mums badau
jant, lengvai galėdamos, o 
nenorėjus mus sušelpti, neno
rėjo mums padėti, nenorėjo 
mus aprengti ir papenėti”.

Lietuviij Amerikos Draugi
jos: Atmykite šitą! Lietuvių 
Valstija ir Lietuviai vardus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
VISI ŽINOKITE, jog iš 

kraščių iš Lietuvos, 
(stampomis) 10 ekz. 
žinių.

“Darbininko” galima gauti lai- 
Už dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. 

žinokite, jog juose rasite labai indomių

Misijos Pranešimai.
remsime, nieko nesutversime.

Daugelis draugijų yra jau 
pirkę Lietuvos bonų už kelis, 
už keletą ir už kelioliką šimtų 
dolerių.

Pirko bomj tos draugijos ku
rios yra labiau susipratusios, 
pirko tos, kuriose randasi dau
giau darbštesnių narių, ku
riems rūpi nevien dabartis, bet 
ir ateitis.

Mes manome, kad visos A- 
merikos Lietuvių, Draugijos 
stos šiton susipratusiųjų ei
lėn. Gerbiamosios Lietuvių 
Draugijos: Malonėkite peržiū
rėti savo konstitucijas, tėmy- 
kite, kad ten, apart pašalpos 
nariams, yra da ir abelnos tė
vyniškos priedermės. Jeigu ir 
nėra, tai reikia, kad būtų.

Mes manome, kad kiekvie
noje draugijoje rasis keletas 
ar keli nariai, kurie, kaipo 
apaštalai, išaiškins teisybę, 
reikalą priderystę ir naudą a- 
belnų reikalų kitiems savo 
draugams.

Mes manome, kad nebus nė 
vienos Lietuvių Draugijos A- 
merikoje, kuri neprisidės prie 
Lietuvos Laisvės Paskolos.

Atsimykite, praeis dešimtis, 
praeis dvylika metų, Lietuvių 
susipratimas ir patriotišku
mas vis kils, naujai priaugas- 
ti sakys: “Geriau dėkimės 
prie tų draugijų, kurios yra 
susiprantamesnės, kurios ap-

ATSILIEPIMAS Į DRAU
GIJAS.

Jau dabar aiškiai matyti, 
kad Amerikos lietuviai turi 
dėti visas pastangas, kad ne
turėjus sarmatos prieš Ameri
kiečius ir prieš Lietuvos Lie
tuvius, jeigu kartais nenusi
sektų paskola taip, kaip buvo 
nuo Amerikos Lietuvių lau
kiama.

Iš stočių surašo matome, 
kad pavieniai bonų jau gero
kai išpirko. Reikia, kad pirk
tų visi. Reikia, kad nė vieno 
Lietuvio nebūtų, kurs pasilik
tų be bono. Tai yra kiekvie
no iš mūsų priedermė. Tik vi
si dėdami, sudėsime daugelį. 
Prižiūrėkime vienas kitą ir uk- 
vatykime prie darbo ir prisi
dėjimo prie paskolos viesas ki
tą ir visi visus.

Bet reikia kreipti ypatingų 
domą į draugijas. Draugijų 
pinigai stovi bankose “cash”. 
Jie gali būti lengvai įvesti į 
bonus.

Apie “security” yra taip: 
jeigu lietuviška draugija užti
ki vietiniam savo miestelio 
bankui, argi negeriau ir netik- 
riau jom užtikėti Lietuvos val
stijai f

O čia prisideda da patriotiš
kumas. Prisideda tas, kad 
mes statome pamatus savai 
valstijai, savai ateičiai, savo 
gerovei. Nesusiprasime, ne-

Draugijų ėmusiij bonų taip-gi 
neprisidėjusių prie paskolos 
gerai žinos, nes kuponai bus 
mokami per penkioliką metų.

Draugijos: Pakelkite šį klau
simą sekančiame savo susirin
kime. Perskaitykite susirin
kimui šį musij atsišaukimą. (

Nebūkime atšalusiais, tik Į 
būkime karštais! Neprisipažin- 
kime prie mirimo, tik rodyki
me gyvybę! Geri pavieniai ū- 
kėsai neša naudą valstijai, di
desnę naudą gali atnešti geros 
draugijos.

Kaip pavieniai, taip ir drau
gijos, stokime visi aktyviai už i 
laisvę, už geresnę ateitį, už j 
Lietuvos neprigulmybę!

• L. L. Paskolos reikale vi-’ 
i suomet reikia adresuoti:

Lithuanian Mission, 
257 W. 71st St.,

New York, N. Y.
Lietuvos Misijos

Informacijos Skyrius.

PRAKALBOS PASKOLOS 
REIKALE.

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

Gegužės 19 d. Melrose Park, 
m.

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

Gegužės 23 d. Worcester,Mass. 
ir Elizabeth, N. J.

Gegužės 30 d. BristoĮ Conn., 
Pittston, Pa. ir Rochester, 
N. Y.

Birželio 1 d. Bridgeport, Conn. 
Lietuvos Misijos 

Informacijos Skyrius.

PAŠTO DARBININKAI 
IEŠKO DARBO.

Lavrence, Mass. — Vie
tos angliškame laikraštyje 
buvo indėta pašto darbinin
kų pagarsinimas, kad iešką 
tokio darbo, kurs duotų gy
venamąją algą. 25 paštinin
kai sutarė mesti pašto dar
bą, kai gaus geriau apmo
kamą darbą.

KAIP DŽIAUGIASI LIE
TUVOJE GAVĘ DO

VANŲ.
Povilas Jaras, 40 Pearl i 

st. Charlestoįvn, Mass. gavo ’ 
laišką nuo sesers Barboros: 
iš Jankumi kaimo Barboros 
kių par., Šiaulių apskr. 
Rašo:

“Rašau šį laišką broliai 
Povile ir Pranciškau ir 
mylima brolienė aš Barbo
ra ir mano vyras... Dova
nas jūsų paėmėm bal. 13 d. 
Ačiū mylimi broliai, neži
nau, kada atsidėkuosime. 
Kai atlupom, tai verkėm iš 
džiaugsmo. Nedėvėjom to
kių daiktų savo amžvje ir 
nebūtume tokių nusipirkę. 
Mes tiek neturim, kiek tos 
dovanos vertos. Mylimas 
Pranciškau, žinai, kuriuos 
čeverykus buvai nupirkęs, 
tai ikšiol tebdėviu, o bur- 
nuso, tai visai neturiu. A- 
čiū, brolyčiai, negaliu nei 
rašyti, ašaros byra. Aš ne
galiu atsidėkuoti, kai par
važiuosi, tai kaip nors atsi
tarnausiu. Paėmėm neat
plėštą, kai buvo apkausty
tas, tai tokį ir paėmėm. La
bai gerai buvo apKaltas. 
Niekas neatplėšė. Važiavom 
į Kauną pasiimti. Pilna 
visko radom, visokių dra
bužių, po pora čeverykų, 2 
poros materijos. Apkaltą 
radom, niekas neišimta. 
Negaliu šiandie daug rašy
ti. Reik eiti ant balsavimo. 
Tai gal ryt kitą parašysiu. 
Tik labai esam linksmus. 
Nemislijau, kad broliai taip 
mane myli. Brolyčiai misli- 
jau, kad per tokį laiką už
miršote. Sakom sudiev”. 
Bal. 14, 1920.
(Matote, kokį neapsako

mą džiaugsmą Amerikos lie
tuviai suteikė saviškiams 
Lietuvoje, pasiuntę dovanų. 
Ką manys apie tave taviš
kiai, kuomet matys, kad 
kaimynai nuo saviškių gau
na iš Amerikos dovanų, o 
taviškiai ne. Jei dar nesiun- 
tei siųsk dabar per paštą ir 
suteik jiems neapsakomą 
džiaugsmą.)

Naujojoj Zelandijoj Ang
lijo ssosto įpėdinis arklių 
lenktynėse nukrito nuo ark
lio. Neužsigavo.

RŪKO IR GERIA DAU
GIAU.

London. — Anglijos blai
vininkai pripažįsta, jog an
glės dabar daugiau geria, 
negu prieš karę. Moralis
tai sako, jog anglės dabar 
puikauja, gaudo madas ir 
labiau išlaidžios, negu bile 
kada pirmiau. O Austen 
Cliamberlain, Chancellor of 
Exchequer, sako, kad da
ba anglės daugiau rūko, ne
gu bile kada pirmiau. Ta
bokos pardavėjai pripažįs
ta, jog moterims dabar par
duoda tabokos daugiau, ne
gu bile kada pirmiau. Vie
noj tabokos krautuvėj vyras 
pirko pypkę ir sakė, jog tai 
bus pačiai, kurią, sakė, jau 
neįstengia aprūpinti cigare- 
tais. Kita moteris pirkda
ma tabokos, sakė, kad ciga- 
retai jai jau persilpni. Ki
tos jau griebiasi aršiausių
jų cigarų. Vyrai guodžiasi, 
kad jų pačios surūko jų ei- 
garus ir turį tą smarvę už
rakinti, kad pačios nepri
eitų.

SOCIJALISTŲ PETI
CIJOS.

Prez. Wilsono sekr. Tu- 
multy, Att.-Gen. Palmer ir 
karės sekretorius Baker 
priėmė socijalistų delegaei- 
ją, kurią išrinko socijalistų 
partijos konvencija New 
Yorke. Toji delegacija in- 
teikė prašymus suteikti am; 
nestiją Debsui ir kitiems po
litiškiems kaliniams. Preaa- 
dento sekretorius Tumulfy 
sakė perduosiąs prašymą 
prezidentui.

PABĖGO PREZIDEN
TAS.

Meksike maištininkai pa
ėmė sostinę. Prez. Carran- 
za pabėgo su būriu savo išti
kimųjų ir randasi, kur nors 
tarp sostinės ir Vera Ctujl 
Maištininkai yra vedami 
gen. Obregon. Jisai liepė 
savo sekėjams neužsipulti 
perdaug ant Carranzos ir 
jei būtų paimtas, tai nieko 
bloga jam nedaryti. Gen. 
Obregon pasiuntė delegad- 
ją Carranzai pranešti, jog 
jis saugiai galėtų, jei norė
tų, iškeliauti iš Meksiko.

I
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82. 1915 at the post office at Boston. 

under the Act of March 3, 1879.”

“Aceeptance for mailling at speeial ra
te of posrage provided for iii Section 
MOS. Act of Oct. 8. 1917, authorized 
«n Jnly 12. 1918.”
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“ DARBININKAS” 
(The Worker) 

fhe Lithuanian tri-week.ly paper.
Cnblished every Tuesday, Thursday, 

Saturday by St. Joseph's Lithuan-
Ko R.-C. Aiotociation o f Labor.

SUBSCKIPTION KATES: 
fenrly............... ................................
&<Mon and suburbs.... ...................
FonplSH countries yearly..............

taip kad sudarė 100 dol. ir 
kablegrama kun. A. Tamoliū- 
nas pasiuntė į Kauną.

M. J.«.

bus pažaboti, kol pragyve
nimo brangumas didelis, tai 
ypač reikia būti taupiems. 
Nieko nepirkti, be ko gali
ma apseiti ir niekas iš nu
pirkto neturi nueiti niekais.

KAIP PRAGYVENIMĄ 
PAPIGINTI.

Prieš pusantro šimto me
tų Amerika kariavo už savo 
neprigulmvbę taip,kaip kad 
dabar Lietuva kariauja. 
Tuomet šios šalies žmonės 
turtingi ir biedni dėjo savo 
turtą ir spėkas, kad laimėti 
nepri gulmybę. Washington, 
šios šalies tėvas, ingi j o am
žiną pagarbą netik savo 
darbais, bet ir duosnumu. 
Jis tais laikais buvo vienas 
turtingiausių amerikonų ir 
3avo tesomis užlaikė kariuo
menės dalį. Buvo ir kitų 
.turtingų ir. gausių rėmėjų 
Kbvos' až neprigulmybę. A- 
nais laikais labiausia skai
tomi autoriai buvo Frank
lin ir Smiles, 
vo taupumo apaštalas, 
Smiles skelbė self-help (pa- 
stgelbėjimą). Žmonės per- 
ašėmė jų idėjomis, buvo tau
pūs, darbštūs, pasitikėjo 
savimi ir tos dorybės prigel- 
bejo Amerikai laimėti karę 
ir pa to vis kilti medžiagi
niuose turtuose. Ir patapo 
Amerika turtingiausia pa
saulyje šalis.

Dabar amerikonai neteko 
taupumo dorybės. Yra iš
laidus. Sakoma, kad Ame
rikos šeimynų valgių atma
tomis, kurios bačkon eina, 
išmistų visa Franci j a.

Bet ne vien valgomųjų 
daiktų eikvojime apsireiš
kia amerikonų netaupumas. 
Dar daugiau bereikalingai 
eikvojama aprėdaluose, au
tomobiliuose ir šimtuose ki
tokių pertekliaus dalykų.

Dabar Amerikos vyriau
sybė ir visuomenės veikėjai 
bando atgaivinti ameriko
nuose užmirštą taupumo do
rybę.

Gi ar lietuviams reikia 
priminti apie taupumo do
rybę? Ar Amerikos lietu
viai yra užsikrėtę ameriko- 
•nų nedorybe — išlaidumu? 
Dalis lietuvių darbininkų 
neuždirba tiek, kad galėtų 
pirtkis daiktų, be kurių ga
li apseiti. Bet pažvelgkite į 
tuos, kurie pusėtinai uždir
ba ir ką jie daro su savo pi
nigais. Ar mažai yra tokių, 
pas kuriuos rasi perbrangių 
Iaikrodėlių,nereikalingų žie
dų, branzalietų, lakietu- 
kų 
Mtietukus
<15 ir daugiau. Ar tai ne 
beprotystė ? Pasisuks prie 
progos bomas, kuomet visos 
šeimynos nebus namie, tai 
apvalęs komodas per ilgą 
laiką turės “good time”.

Dabar pragyvenimas ne
svietiškai brangus. Galima 
tuomi guostis, net keikti 
profiteerius, lupikus. Bet 
pasiguodimais, keiksmais 
negalima pasitenkinti. Tau
pumo dorybė visada yra ge-

KAUPAS IŠRINKTAS.
“Draugas” num. 113 pa

skelbė prof. kun. Bučio gau
tą kablegramą iš Kauno a- 
pie pasekmes rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą. Prie to 
kas žinoma šis tas naujo su
žinoma. Esą taip:

Krikščionių demokratų 
Valstiečių Sąjungos ... 
Socijal-demokratų .... 
Socialistų liaudininkų.. 
Žydų.............................
Lenkų...........................
Vokiečių ......................
Soc.-revol. liaud...........
Kaupas esąs

Tai jis turbūt vienintelis at
stovas iš Amerikos lietuvių, 
patekusių Seiman. Grynųjų 
social-demokratų yra 13 
(velnio tuzinas), gi modifi
kuotų socijalistų 30, nes val
stiečių sąjunga yra socija
listų liaudininkų uodega, 
arba Amerikos šiaudiniai 
katalikai.

59
20
13

9
6
3
1
1

išrinktas.

GERIAUSIOS KLO
TIES.

Gegužio 15 d. New Yrorke 
sėdo laivan . ir išplaukė į 
Lietuvą Dominikas Prata
pas. Jis Amerike yra bai
gęs augštus agrikultūros 
mokslus, turėjo apsčią prak
tiką šioje šalyje ir todėl Do
mininkas Pratapas bus vie
nas naudingiausių Lietuvai 
vyrų, kokie tik grįš Lietu
von.

Savo atsisveikinimo laiš
ke Pr. Gudui rašė:

“Tamista nekartą man vė
linai važiuoti, vėlino ir dau
gumas mano draugų va
žiuoti į Lietuvą ir padėti ū- 
kininkams gyvenimą rėdyti 
ant moksliškų pamatų. To
kie pageidavimai man darė 
nemažo įspūdžio ir nors jau
čiu, kad man reikia nema
žai nusiskriausti keliaujant 
į Lietuvą iš finansiškos pu
sės, bet jaučiu, kad būsiu 
užganėdintas, jeigut mano 
žygiai atneš pageidaujamus 
vaisius Lietuvos ūkinin
kams ir Lietuvos kultūrai.

“Nemanykite, kad aš va
žiuoju su tikslu pasipinigau
ti ar tik trokšdamas valdiš
ką vietą užimti: visai 
Važiuoju prie sunkios 
duoties ir viena viltis 
dabar prie jūsų padėta,
no draugai. Be jūsų ir vi
suomeniško1 parėmimo aš 
jaučiu kaip dulkė vėjo ban
gų nešiojama. Jeigut nori
te matyti Lietuvos ekonomi
nį stovį pakįlant, brolyti ir 
Jūs mano draugai, tai turi
me ekonominius darbus 
remti. Jeigut aš nerasiu pa
ramos visuomenėje, jeigut 
aš laisvės savo veikimams 
negausiu, tai vargas man 
bus perdidelis iškentėti ir 
galime vėl sveikintis Ameri
kos brangioje žemėje.

.“Sudiev, draugai, Jūs 
troškote, kad aš važiuočiau 
į tėvynę, aš trokštu para
mos. Vargas bus linksmu
mu man, jeigut Jūs, drau
gai, mūsų darbams paramą 
suteiksite”.
Šis didelis Lietuvos sodie- 

čių-artojų. prietelius Domi
ninkas Pratapas yra kilęs iš 
Butačių kaimo, Eržvilko 
par., Tauragės apskričio. 
Lietuvoje rodos nei Vals
čiaus mokyklos nepabaigė. 
Amerike išbuvo apie 18 me
tų. Užsidirbęs kelis šimtus 
dolerių, nuvyko 1907 m. 
Valparaison mokytis. 1911 
m. gavo bakalauriato laips- 

_ | nį. Įstojo paskui į Wiscon- 
nų o dabar kol profiteeriai sino universitetą ir baigė

WATERBURY, CONN. 
Streiko bėgis.

Kaip jau buvo pranešta, 
Waterbury’o braso (misingio) 
ir vario išdirbystės darbinin
kai išėjo streikan balandžio 12 
d. reikalaudami sutrumpinimo 
darbo valandų ir pakėlimo 
mokesties. Atsiranda tokiu 
žmonių, kurie nori darbinin
kų vienybę suardyti.

Štai pavvzdis. Tūli italai 
turi užsidėję privatišką banką. 
Italai pinigus pasideda toje 
bankoje.

Na ir kas atsitiko? U-gi tie 
bankieriai pradėjo kurstyti 
darbininkus, kad jie grįžtų į 
darbą. Tai italai darbininkai 
sušaukė susirinkimą ir nutarė, 
kad kiekvienas streikieris at
siimtų savo pinigus. Ką jie ir 
padarė. Bankas buvo apgul
tas depozitorių per dvi dienas. 
Angliškoj spaudoje buvo pa
skelbta, kad bankas išmokėjo 
depozitoriams $50.000. Kiti i- 
talai vertelgos remia streikie- 
rius. Krautuvininkai aukau
ja valgomais daiktais į strei
kierių šelpimo fondą, o italai 
daktarai, vaistininkai pasiža
da suteikti medikalę pagelbą. 
Advokatai apsiima patarnauti 
tiems, kuriems bus reikalinga 
teisių pagalba.

O lietuviai vertelgos (ne vi
si) žiūri Į lietuvius streikie- 
rius visai kitaip. Kada lietu
vių skyriaus streikerių komi
sija ėjo rinkdama aukas dėl tų, 
kurie turi dideles šeimynas ir 
negali pavalgydinti savo kūdi
kių, tai vienas lietuvis dunke- 
pis pareikalavo, kad h jam 
duoti) pašalpą ir neaukavo 
streikeriams. Kada komisija 
ant streikierių susirinkimo 
pranešė apie tai, tai streikie
riai nusprendė nepirkti duo
nos nuo jo.

Rezoliucija.
Ši rezoliucija primta geg. 8 

d. 1920.
Kadangi streikieriaė pri

klausantys prie New England 
Workers Association klauso į- 
statymų ir pildo visus reikala
vimus vietinės policijos taip 
ilgai, kol policija nekabinėja 
streikierių;

Ir kadangi dabar vietinė 
policija, mes tikime, eina 
prieš įstatymus ir varžo laisvę 
žodžio, netiktai ant .gatvės, bet 
ir mūsų namuose ir areštuoja 
streikerius užtai kad jie prašo 
taikiu būdu savo draugų dar
bininkų neiti dirbti;

Tebūnie inešta, kad mes, 
streikieriai, perleidome rezo
liuciją laike mūsų masinio mi
tingo gegužės 8 d. užprotes
tuoti prieš tokį veikimą vieti
nės policijos ir jeigu policija 
ir toliaus užpuldinės ir areš
tuos taikius narius, kurie yra 
ant streiko, tai mes ant toliaus 
neimam atsakomybės už jokią 
suirutę, kuri galėtų atsitikti 
ir taip-gi tą visą metam ant 
vietinės policijos.

Jonas Josys,
Streikerių K-to Pirm.

Ši rezoliucija priimta tuo 
tikslu, kad užprotestavus 
prieš policijos žiaurų elgimą
si su streikieriais. Policija

agrikultūros skyrių. Po to 
gavo valdiškų vietų prie 
Suv. Valstijų agrikultūros 
departamento ir dirbo apie 
keturis metus. Valdžios rei
kalais važinėjo po įvairias 
valstijas ir žemės ūkyje in- 
gijo milžiniškų praktikų.

Dominikas Pratapas sto
vi toli nuo visokių politikų 
ir grynai praktikos žmogus, 
didžiai atsidavęs savo spe
cialybei. Kad tik rastų jis 
Lietuvoje patogias aplinky
bes ir savo veikimui pritari
mų, tai jis daug patarnau
tų Lietuvos ūkių pakėlimui.

persekioja ir areštuoja strei- 
kierius užtai, kad jie streik
laužius atkalbinėja nuo darbo. 
Matote, kaip fabrikantams tai 
yra teisė nueiti į darbininko 
stubą ir kalbinti eiti į darbą ir 
bosų užtai neareštuoja. O kaip 
streikieriai nuėję į stubą ir 
streiklaužio gražumu paprašo 
stoti į streikierių eiles ir pa
gelbėti iškovoti didesnį kąsnį 
duonos dėl savęs ir savo kūdi
kių, tai streikierius užtai areš
tuoja ir nuteiisa po 30 dienų 
kalėjimo.

Streikerių Presos Komisi
ja:

BRADDOCK, PA.
Turim pardavę Lietuvos 

Laisvės Paskolos Bonij už $6,- 
150. Tai rodos dirbam. Bet 
ne visi. Yra tokių, kurie die
nas ir naktis dėlto pašvenčia. 
Ale yra ir tokių, kurie, kad 
įmanytų, tai nežinia ką pada
rytų, kad tik užkenkus 
darbui.

9 d. gegužės turėjom 
certą, kur atlošė Birutės
ras iš Pittsburgo po vadovys-, 
te J. Senulio. Visi lošėjai pui-! 
kiaušiai atliko. Tik gaila, ■ 
kad nedaug žmoniij tebuvo, i 
Pelnas buvo skiriamas Lietu- i 
vos Raudonajam Kryžiui. Li
ko $10.00.

Jonas Vaičius paaukavo dėl 
L. R. K. $25.00.

Iš buvusio lietuvių biznierių 
baliaus 12 d. vasario buvo li
kę $10.00.

Tai viso pasiuntėm į centrą 
$45.00.

L. R. K. ir stoties rašt.
Žemaitis.

ATHOL, MASS.
Susidarė Katalikų Vienybė.
Gegužio 3 d. čia dr-jų atsto

vai ir pavieni asmenys susi
rinkę sudarė Kat. Vienybę. 
Atstovai pribuvo nuo sekančių 
dr-jų: Aušros Vartų vyrų dr- 
jos — M. Vaižmužis, A. Rolis 
ir J. Robišauskas; nuo šv. O- 
nos moterų dr-jos — E. Tamo
šiūnienė, K. Matulytė ir B. O. 
Morkaitė; nuo šv. Pranciškaus 
vyrų ir moterų dr-jos — A. K. 
Losius (kitų nebuvo; nuo L. 
D. S. 4 kp. — J. A. Gailiūnas, 
D. Karoblis ir A. Sklėnis; nuo 
L. Vyčių 10 kp. — Juozas Šeš
kas (kiti nebuvo* Taip-gi da
lyvavo gerb. kun. A. Petraitis. 
Pavieniai prisirašė R. Sarapas 
ir A. Ambrozaitis.

Pirmiausia sekė valdybos 
rinkimas. Į valdybų inėjo se
kantieji: pirm. A. K. Losius, 
nut. rast. B. 0. Morkaitė, fin. 
rašt. R. Sarapas, ižd. J. Šeš
kas, ižd. glob. E. Tamošiūnie
nė ir AL Vaižmužis, pirm. pag. 
A. Karoblis, dvas. vad. kun. A. 
Petraitis, atstovu į Tarybų A. 
K. Losius.

Dabartiniu laiku K V. rū
pinsis tik šiais dalykais: ap
švieta ir labdarybe, o kiti da
lykai reikalui prisėjus, bus ap
rūpinti vėliau.

Taip-gi nutarta turėti agita
cijos dienų 24 geg. ir tų dienų 
kalbės gerb. kun. J. Petraitis, 
tad prie progos kiekviena dr- 
ja galės pasinaudoti gera pro
ga ir gauti sau naujų narių.

Susirinkimus nutarta laiky
ti kas antrų panedėlį kiekvie
no mėn. Tad dr-jų išrinktie
ji atstovai malonėkite tų įsido
mėti.

Šv. Onos dr-ja turės vaka
rienę 18 d. gegužio. Ši vaka
rienė žada būti viena iš pui
kiausių.

Katal. Vienybės Rašt.
B. 0. Morkaitė.

LINDEN, N. J.
Šios kolonijos lietuvių lais

vamaniai ir cicilikai norėjo 
daug apžioti, bet nieko nenu- 
kando. Dalykas tame: lietu
vių katalikiškų organizacijų 
kuopos savo susirinkimuose 
apkalbėjo galutinai kad būti
nas reikalas Lindeno lietu
viams turėti svetainę ir bažny
čią. LDS. 73 kp., A. L. R. K. 
Mot. Są-gos 53 kp. išrinko po 
tris atstovus ištirti ar būtų ga
lima toks svarbus darbas pra
dėti. Atstovai turėjo formalį 
susirinkimą balandžio 14 d. 
pas Fr. Gečį 18 gatvė. Fr. Ge- 
čis yra namų statytojas ir 
priėmė laikyti susirinkimą. 
Tame tad susirinkime daly
vavo atstovai ir apie 7 svečiai. 
Po ilgo išsikalbėjimo pasirodė, 
jog būtų galima šis-tas pradė
ti, bet reikia sužinoti kur tin
kamą plotą žemės. Išrinko ko
misiją iš trijų ypatų dėl suži
nojimo žemės ir taipo-gi išrin
ko kitą komisiją iš trijų su
šaukti masmitingą, kaip bus 
sužinota apie žemę. Pripažin
ta, kad kolei da šiuom tarpu 
lietuvių mažai čia tėra, tai bū
tų gana svetainės vieno aukš
to arba dviejų, pagal išgalę. 
Susirinkusieji aptarė, kad to
ji svetainė būtų pilnai ant ka
talikiškų pamatų ir su laiku 
kad toj vietoj stotųsi bažny
čia. Ant rytojaus vienas iš 
laisvamanių partijos didvyris 
p. Fr. G. apgarsino visiems, 
kad Lindeno klerikalai sujudo 
ir jau tariasi apie bažnyčios 
statymą ir tuoj vienas pas ki
tą numitingavo kad užprotes
tuoti ir sulaikyti. Nedėlioj, 
18 d. baalndžio laikė regulerį 
mitingą ant Wood avė. palei 
18-th St. Susirinko jų tenai 
apie tuzinas ir padarė tikrą 
protestą prieš kat. kuopas ir 
sako, mes nedaleisim jokiu 
būdu statyti bažnyčią, tik lai
kykimės vienybės, nepritar- 
kim klerikalams, o jie be mūs 
nieko nenuveiks. Na ir už ke- 
letos dienų pasirodė apgarsini
mai, kad kuriuo šaukia vietos 
lietuvių masmitingą 1 d. gegu
žio į Progress Club svetainę. 
Apgarsinimuose pažymi, kad 
vietos lietuviams reikia turė
ti namą, kur būtų galima lai
kyti dr-joms susirinkimus, 
rengti balius ir tt. ir tt. ir po 
apgarsinimais pasirašo ne dr- 
jos ar kuopos vardu, bet tik 
nuskirtas jų komitetas, tai Fr. 
Gečis, F. Zaviša ir K. Nenar- 
tas. Massmitingo šaukėjai su
laukė būrelio žmonių apie 38. 
Vienas masmitingo šaukėjų 
atidarė susirinkimą pakvies
damas publiką susėsti ir pa
prašė J. W. Liutkausko paaiš
kinti dėl ko šis susirinkimas y- 
ra šauktas.

Paskui kilo klausimas ar šis 
“masmitingas” yra legališkai 
sušauktas tų trijų ypatų, nes 
kuopos čarteriuotų organiza
cijų buvo pradėję svarstyti a- 
pie tai, o dabar trys karštuo
liai kaip kaizeris, caras ir Pil
sudskis užsimanė visiems joti 
ant sprando. Paskui kilo klau
simas ant kokių pamatų staty
ti salę. Katalikai sakė, kad 
statyti svetainę ant grynai ka
talikiškų pamatų o kiti, kad 
ant “tautiškų”. Balsavo už 
katalikų pusę 12, už “tautiš- 
Ką” pnfeę 19. Na, ar įstengs 
ta saujalė laisvamanių pasta
tyti salę ant “tautiškų” pa
matų.

priešai. Tai yra reikėtų su
tverti Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonų pardavinėjimo stotį. 
J. W. Liutkauskas parėmė su
manymą ir buvo sutverta sto
tis. Išrinko pilną komitetą iš 
šių ypatų: J. J. Liudvinaitis 
pirm., J. A. Tuska rašt., P. A. 
Mikšis ižd., Agitacijos Komi
sija: J. W. Liutkauskas ir J. 
Kazakevičius. f

Lietuvos Sūnus.

HOOSICK FALLS,
Čia buvo prakalbos 

vos Bonų platinimo 
Kalbėjo Jonas Liutkauskas.
Sutverta bonų platinimo sto
tis. Pirm. St. Vermauskas, į 
sekr. Antanas Veri kas, kas.
Jonas Rudaitis. Platvs bonus 
Žilinskas, Bartininkas, p-lės 
A. Rudaičiukė, ir Agota Ru- 
daičiukė. Tą vakarą bosų par
duota už $445. Aukų surinkta 
$23.90. Paskui per dvi dieni 
Paskolos platintojai bonų par
davė už $585.

Čia lietuvių yra apie 60 šei
mynų ir apie tiek pat viengun
gių. Yra šv. Jurgio dr-ja, na
rių turi apie 80, jau 9 metai 
kai gyvuoja. Čia yra sudzen- 
dobrėjusių lietuvių.

Kaimynas.

N0RW00D, MASS.
Čia gyvuoja L. R. Kr. 158 

skyrius. Uoliai dirba. Lietu
vos kareiviams pripildė 42 
baksiuku. Kun. V. Taškūnas, 
vietos klebonas, pripildę tris 
baksiukus. Jonas Kašėta du. 
Šie po vieną: J. Pileckas, A. 

j Kaliunas, J. Kavaliauskas, J. 
; Venckus, V. Grudinskas, K. 
Viesulą, A. Smilgiene, M. Ba- 

i liutienė, V. Kašėtienė, M. Jo- 
! zenienė, F. Kudirka, K. Ma
čys, O. Janušaičiutė, J. Dir- 
sa, S. Vasiliauskas, A. Navic
kas, A. Saulėnas.

Šie aukavo pinigjškai: J. 
Kavaliauskas, V. Norbuta, K. 
Čeikus ir J. Tvaska po $4.28; 
D. Čebatonis $4.50 ir P. Užda- 
vinis $4.00.

— 13 —
Po $2.00: B. Saliukas, A. Jo- 

cis, J. Kamila, J. Rožė.
Po $1.00:, K. Vitartas, J. Ča

plikas, M. Bukšnaičiukė, J. 
Janušaitis, A. Žižinis, K. Ba-i 
rauskas, K. Svolaka, J. Dirsė, 
L. Blažonis, U. Pazniokienė, 
A. Račiutė, P. Vetienė, M. Lu
koševičienė, M. Baliutavičie- 
nė, P. Dainis, J. Karnila, R. 
Jocis, B. Stašaitis, A. Fedas, 
A. Navickas, A. Izelckis, A. 
Repčis.

Išviso suaukota pinigiškai 
$115.25.

LRK. skyr. rašt. A. K.

CLEVELAND, OHIO. 
Pagirtinas darbas.

Dr-jų Sąryšio susirinkime 
nutarta Clevelando katalikų 
vardu pasiųsti pasveikinimas 
Steigiamajam Lietuvos sei
mui. To negana. Sutarė pa
rinkti nors kiek aukų krikščio
nims demokratams.

Gegužio 9 d. Aušros Vartų 
Moterų dr-jos surengtame va
kare Acme svetainėje L. Vy
čių 25 kp. pirm, paagitavo. 
Kolektoriams perėjus, surink
ta $57.00 su centais.

Gegužio 10 d. L. Vyčių 25 i 
kp. susirinkime dar buvo pa-į 
keltas klausimas dėl aukų, ne-1 
kurie buvo aukavę, bet maty
dami reikalą ir vėl net penki-

Katalikai nėjo į “masmitin-: nes klojo. Po tiek dėjo: A. Ža
gą”, nes žinojo, kad čia karš-1 liaduonis ir Al. Banys. Per sa- 
telninkų darbas. Lindene gy- i lę buvo gauta keletas dolerių, 
vena virš 70 šeimynų lietuvių 
ir katalikai yra susipratę. Bai
giantis “masmitingui”, J. J. 
Liudvinaitis pakvietė visus 
palaukti ir atsiliepė į visus su
sirinkusius, kad iš čia be nie
ko nereikėtų išsiskirstyti. Pa
aiškindamas trumpai inešė, 
kad Lindeno lietuviai neatsi
liktų nuo kitų kolonijų ir ne
būtų kaipo tautos bei Lietuvos

dinti. Buvo garsinta, kad 
prasidės 7:30 vai. vakare, tai 
pradėjo vos 9:30. Nekurie jau 
namo rengėsi eiti. Choro dai
nos prastai išėjo. Solistų bu
vo iš Brooklyn, N. Y, kurie ge
rai padainavo. Taip-gi ir vie
tiniai solistai keli buvo: V. 
Sereika ir p-lė L. Sakalauskiu- 
tė. T. M. D. choras su tokiais 
koncertais tik žmones atbaido 
ir į geresnius koncertus neno
ri lankytis. Finansiškai sulin
do ir-gi į skylę.

Mylintis Dailę.

CLEVELAND, OHIO.
Lenku patriotizmas “čys- 

tijasi”.
Kai Amerika kariavo su 

Vokietija, tai kaip visi žino
me prieš vokiečius ir prieš vis
ką vokišką neapykanta kilo. 
Tai ir čionykščiai lenkai su
manė it asilas dvesiančiam 
liūtui įspirti, kad vokiečiams 
įgnybti, tai sumanė, kad gat
vę, palei kurią lenkai gyvena, 
perkrikštyti. Gatvė vadinasi 
Hoffman. Nuėję miesto val
džion paprašė pavadinti ko
kiu nors lenkų didvyrių var
du. Na, kadangi lenkai netu
ri didvyrių, tai prašė pavadin
ti Kosciuško. Dabar, kuomet 
tarp lenkų ir lietuvių toks ne
sutarimas, tai nekenčia visko, 
kas lietuvystę primena. Na, 
o juk Kosčiuško lietuviškos 
kilmės. Tai dabar išrinko nau
ją komisiją, kuri prašė mies
to valdžios gatvę pavadinti 
Padereivskio vardu. Valdžia 
klausia kuomi Kosciuško nege
ras. Girdi jis lietuviškos kil
mės, o dabar Paderewski esąs 
jų didvyris ant didvyrių. Bet 
miesto valdiža neišklausė jų. 
Tai lenkai pikti.

Eina kalbos, kad lenkai bun- 
tą kelią ir prieš šv. Kazimie
rą. Girdi kaip tai lenkai galį 
galvas lenkti prieš litviną ir 
dar savo bažnyčias užvadinti 
jo vardais.

Tau) lenkų gyvenąs.

NEW YORKO I RNEW JER- 
SEY APSKRIČIO SUVA

ŽIAVIMAS.
Gegužio 2 d. š. m. buvo New- 

ark’e, N. J. šv. Jurgio lietuvių 
svetainėje N. Y. ir N. J. apsk. 
suvažiavimas. Delegatų buvo 
virš 20 nuo 6 kp. Iš mandatų 
matėsi, kad daug daugiau tu
rėjo būti. Buvo išduotas ra
portas apskričio prakalbų 
maršruto. Paaiškėjo, kad dau
gelis kuopų buvo prisirengę 
ir kalbėtojo nesulaukę.

Nutarta surengti didelį au- 
tingą (pikniką) kokio dar šioj 
apylinkėj nėra niekados buvę. 
Paimtas labai gražus parkas ir 
su puikia svetaine Linden, N. 
J. Bus 6 d. birželio š. m. Ti- 
kietus galima gauti pas LDS. 
narius kožnoj kolonijoj.

Taip-gi nutarta pasiųsti pa
sveikinimą Lietuvos Steigia- I 
majam seimui.

Nutarta įsteigti naują kuo
pą Maspethe, N. Y.

Sekantis apskričio suvažia- | 
vimas bus Harrison, N. J. J 

Korespondentas.

AKR0N, OHIO.
SLRKA. 178 kuopa turėjo 

balių Zigler svetainėje 8 d. 
geg. 7, 8 ir 9 d. gegužės šv. 
Petro lietuvių parapijoj buvo 
misijos, kurias laikė Daytono 
lietuvių klebonas gerb. kun. 
M. Cibulskis.

9 d. geg. šv. Stanislovo dr-ja 
turėjo prakalbas. Kalbėjo S. 
Radavičia, M. Kerbelis, Rū
tos Banko sekr. A Paleckis. 
Ant galo kalbėjo svečias gerb. 
kun. M. Cibulskis iš Dayton, 
Ohio. Tarpais buvo dainų ir 
deklemacijų. Publikos buvo 
daug.

Tarp Akrono ir Detroito į- 
steigta orinė krasa. Laiškai

HARRISONKEARNY, N. J,
Balandžio 24 d. š. m. čia bu

vo koncertas T. M. D. choro. 
Publikos buvo vos apie 3 tuzi
nus ir tai labai nerimtai užsi
laikė, matyt buvo neužganė- bus siunčiami orlaiviais.



DARBININKAS

Čia streikuoja svičmonai ir 
mūrvtojai.

Daug lietuvių atvažiuoja 
Akronan, gauna gerai apmo
kamų darbų, bet didžiausis 
vargas gauti pasirendavoji- 
mui kambarius. Geriausia bū
tų, kurie manot važiuoti Ak
ronan laišku paklausti Rūtos 
Banko apie kambarius, arba 
atvažiavę užeitumėt į Rūtos 
Bankų, ji pagelbės suradime 
kambariu. Rūtos Banko ant
rašas: 130 Wooster Avė., Ak- 
ron, Ohio.

Maudis

GRAND RAPIDS, MICH.
A. f A.

Gegužio 10 d. mirė Marijona 
Margeli enė, 35 metų amžiaus. 
Kilus iš Švėkšnos par. Palai
dota gegužio 14 d. ant lietuviš
ki} kapinių. Per 16 metų gy
veno gražiame sutikime su 
vyru. Paliko vienų seserį A- 
mėrikoj, o kitų Lietuvoj. Te- 
estie lengva jai svetima žeme
lė.

Vietinis.

Vyšniauskas, P. Morkūnas, 
J. Alikevičius, A. Vaičikaus- 
kas, A. Nevedomskas, A. Ar- 
maitis, M. Dragūnienė ir T. 
Bačys.

Viso su smulkiomis ir Oran- 
ge lietuvių aukomis surinkta 
$160.86.

Per neapsižiūrėjimą buvau 
perleidus šiuos: J. Vasiliaus
kas $3.00; po $1.00: A. Losius,. 
L. Misiūnas, J. Cegelis, L. Ja- 
siūnas, S. Bagdonas, J. Bag
donas, O. Vaitkaitė, R. Sara- 
pas ir A. Ringis.

Bet Orange kaikurių auko
tojų vardai buvo mano klai
dingai pažymėta “Darb.” no. 
50. Vietoj K. Raibis, kuris au
kavo $3.00, turėjo būti K. Ru
dis ir vietoj M. Sanogo (auk. 
$1.) turėjo būti M. Sruoga. 
Tad malonėkite tą klaidą pa
taisyti.

Bakselii} buvo sudaryta 51 
ir dovanos jau pasiųsta į Cent
rą.

Tad visiems aukautojams 
širdingą ačiū.

Vienas iš Kolektorių.

viršum vardų, bet iš priežas
ties streikų buvo pasunkėjęs 
susinėsimas su centru ir grei
tu laiku nebuvo galima gauti 
baksiukų, tai nekurie ir pa
miršo savo pasižadėjimų, bet 
vis-gi atsirado geros valios 
žmonių irXurinko 40 suviršum 
dol. ir antrų Velykų diesų pri
pildę baksiukus ir sudėję sa
vo adresus pasiuntė. Gautas 
atsakymas, kad kareivių dova
nos primtos ir šimtas dol., ku
ris buvo kartu pasiųstas.

V. S.

L. L. Paskolos Bonų už $20.-] karėlius, 
000. Bet pirkusiųjų sulyg lie
tuvių skaitliaus yra dar visai 
mažai. Dabar jau Bonų gali
ma nusipirkti pas stoties iždi
ninką gerb. kleboną kun. Am- 
botą arba per kitus komisijos 
narius.

Lawrence, Mass. Pirmos sei
mo' dienos baigoje bus koncer
tas ir prakalbų kontestai. Ant
rų seimo vakarų atsibus teat-

G.

Reporteris.

CLEVELAND, OHIO.
Kaip visur, taip ir mūsų 

mieste įvyksta nesmagumų. 
Štai 3 d. gegužio tapo suareš
tuotas tūlas svaigalų troškulys 
už jų dirbimą po num. 1419 
Oregon Avė.

Jis tą skystimėlį dirbo gal 
ilgoką laiką,, bet ant nelaimės, 
Amerikos valdžia gudrią ir ge
rą uoslę turi, tai atsilankė gu- 
zikuočiai apžiūrėt “bravorą” 

geras “što-

Vaši-

ir “įspektyt” ar 
pas”.

Kadangi turbūt “bravoras 
buvo nekaip įtaisytas, tai gu- 
zikuočiam ir nepatiko.

Na, tai kas buvo toliau?
U-gi “bracia” ponų “mana- 

džierių”, ‘bravoro” savininkų 
capt, už kalnieriaus ir nusive
dė pamokyt, kaip reikia “bra
vorų” vest. “Mokino” apie 
4 dienas ir už tą pamokų už
simokėjo $200..

Gal kitų kartų kad
mokyt, tai turės daugiau užsi- 
mokėt. Mat, pas guzikuočius 
pirmutinė pamoka visada ma
žiau lėšuoja.

Šitas atsitikmas lai būna ir 
kitiems svaigalų troškuliams 
lekcija.

WESTFIELD, MASS.
Čia kalbėjo Tautos Fondo 

sekretorius K. J. Krušinskas. 
Iškalbingai aiškino apie Tau
tos Fondo nuveiktus darbus ir 
ragino toliau aukuoti. Per 
kolektų aukojo šie:

M. Volskienė $15.00.
Po $2.00: Kun. K.

liauskas, H. Jagėliavičius, V. 
M. Maslauskas ir K.-Bujokas.

Po $1.00: A. Jagėliavičius, 
A. Dvareckas, J. Urbaitis, J. 
Juknevičia, 
sionis, A. 
Lukminas, 
A. Sabonis, 
Mositis, 
Adžgauskas, P. Civirka, K. 
Valas, M. Čyžius, J. Jurgelia- 
vičia, J. Grudinskas, A. Kle- 
bonskas, J. Kašėta, A. Poška, 
J. Gailiušis, M. Mikailionienė, 
M. Valiuvienė, E. Gegužienė, 
M. Mikailionis.

Viso labo $49.05.

S. Melą jus, A. Ja- 
Kavaliauskas, J. 
V. Jagėliavičius, 
V. Jutkevičia, K. 

V. Simonavičia, J. 
P. Civirka,

DAYTON, OHIO.
Katalikai biznieriai kaip iš 

pieno plaukę, o šiaudiniam ne
siseka, tankiai gauna areštuo
ti už tai, kad laužo Suv. Vals
tijų įstatus. Uždrausta nepar
davinėti svaigalų, bet jie ne
klauso, pardavinėja. Už tai 
būva suareštuoti ir po paran
ka po kelioliką tūkstančių. Tai 
tau greitas pralobimas.

Pereitą mėnesį pas tūlą lie
tuvį karčemninką atsilankė 
koks tai “prastas” žmogelis ir 
virtuvėję gavo stiklelį degti
nės išsigerti, už kurį užsimo
kėjo 40c. Netrukus atėjo ir 
antras “prastas” žmogelis. 
Šis gavo nusipirkti pusę ‘ ‘ pan- 
tės” degtinės, už kurią užmo
kėjo $2.00. Už kelių minučių 
atpyškėjo pilnas vežimas “dė-' 
džių” ir visus, kuriuos tik ra
do: saliūnininką, jo moterių, 
jų du sūnų ir du pašaliečiu į- 
sisodinę nusigabeno į šaltąją. 
Pašaliečiai nubausti po $10, o 
smuklės savininkas paleistas 
po keliais šimtais dol. kauci
jos.

Tiesiog nesuprantama ko
dėl žmonės, turintieji kapitalo 
ir palinkimą į biznį, neina į 
tokius biznius kur galėtų turė
ti daug didesnį pelną ir būtų 
visų godojami, užuot savo ir 
drauge kitų tautiečių vardą 
teršus.

GARDNER, MASS.
Geguž. 4 ir 5 d. pas mus lan

kėsi gerb. Atholio lietuvių kle
bonas kun. Aug. Petraitis. Bu
vo klausoma velykinė Išpažin
tis. Pasakė gražų pamokslų. 
Ilgai minės jo žodžius Gardne- 
rio lietuviai, nes jis tuomi su
teikė nemažai dvasiai maisto. 
Dėkojo Gardnerio lietuviams 
už aukas, kurias sudėjo dėl 
Atholio naujos bažnyčios sta
tymo. Nors šioj kolonijoj lie
tuvių nedaug randasi, bet ir iš 
mažo būrelio randasi išsigimė
lių.

A. C.

Garlauskis.

DETROIT, MICH.
Subatoj gegužio 1 d. L. Vv- 

čių 79 kuopos choras turėjo 
parengęs koncertą. Šis kon
certas galima sakyti buvo vie
nas iš indomiausių, nes skait
lingas ir gerai išlavintas A. J. 
Aleksio vedamas choras pub
likų žavėte žavėjo. Taip-gi 
buvo visokių kvartetų, duetų, 
solo. Programas buvo gana į- 
vairus ir pusėtinai ilgai. Bet 
dainininkai išpildė savo už
duotis gana gerai. K. Girvilis 
pasakė labai juokingų mono
logų “Žiotys”. Žmonių buvo 
pilna salė. Tikimasi gražaus 
pelno.

Utarninke, 4 d. gegužio atsi
lankė pas mus gerb. kun. J. 
Petraitis, L. R. K. Rem. dr-jos 
pirm. Gerb. kun. Petraitis 
savo jausminga kalba sužadi
no vietos lietuvius prie uoles
nio tėvynei darbo.

A. S. V.

J. p.

ATHOL, MASS.
Lietuvos kareiviams dovanos.

Čia L. R. Kr. Rėmėjų 12-tas 
skyrius nutarė centro reikala
vimų išpildyt , t. y. sudaryti 
nors kelias Lietuvos karei
viams skrynutes su dovano
mis. Pereita per stubas. Dar
bas galima sakyti pavyko ge
rai, nes žmonės buvo prielan
kus ir mažai kurie atsisakė.

Aukavo sekantieji:
Po $3.00: Al. Petrulis, K. 

Urbonas, A. Baublys, V. Rad- 
binskas, A Losius, S. Vidu
giris, J. Našlėnas, P. Navic
kas, P. Garbūzaitė, A. Ruplys, 
P. Budriūnas, J. Tamošaus
kas, A. Juškaitė, B. O. Mor- 
kaitė, V. S. Matulis, J. Band
ža, P. Petrauskas, L. 
šiūnas, A. Glėbauskas, 
dukonis, P. Rimša, J. 
nas, J. A. Gailiūnas,
činskaitė, A. Dovidonis, J. A 
Petrulis, E. Tamošiūnienė, 
“Žiburėlis” (draugijėlė) ir J. 
Rabišauskas.

Po $1.00: 
Petrauskas, 
Puščikienė, 
Janukaitis,
Batutis, A Indriliunas, 
Darželis, J. Gildutis, K. La
penas, J. Latvėnas, K. Paliu
lis, A Gramauskas, F. Lapė- 
nas, J. Rudis, K. Mikonis, A. 
Apulionis, V. Ambrazienė, M. 
Cibienė, S. Stonis, J. šešeika, 
J. Muzikevičius, A. Renešis, 
S. Zymontas, R. Kumštis, K. 
Mrokus, M. Sinkienė, A. Gir- 
galiūnas, P. Indriulis $2.00, R.

Tamo- 
J. Ai- 
Račiu- 
P. Ra-

J. Kvedosas, J. 
A Paliulis, P. 

J. Indreliūnas, T. 
F- Janukaitis, J.

A.

HUDSON, MASS.
Dabar čia lietuvių gyveni

mas eina ramiai. Oras vis šal
tas. Darbai eina gerai. Da- 
statoma naujų šapelių ir dar
bininkų trūksta. Keli lietu
viai pasirengę tuoj važiuoti 
Lietuvon. Bet lietuviškieji 
bolševikai nesirengia vykti 
Rusijon, į tą žemiškąjį rojų. 
Matyt užuodžia, kad kapita- 
listiškasis surėdymas geresnis, 
negu Rusijos socijalistiškas 
rojus. Prieš savaitę čia buvo 
misijos. Žmonės skaitlingai 
lankėsi į bažnyčią. Gegužio 9 
d. čia buvo Moterų Sąjungos 
45 kp. prakalbos. Kalbėjo p-lė 
Kašėtaitė iš Montello, Mass. 
ir kun. Kavaliauskas iš Wor- 
cester, Mass. Labai gerai 
kalbėjo ir buvusieji jų prakal
bomis džiaugiasi. Po prakal
bų buvo LDS. 56 kp. susirinki
mas. M. Pauplis pranešė, jog 
paėmė salę N. A. LDS. kuopų 
apskričio suvažiavimui, kurs 
įvyks birželio 20 d. š. m. Pa
ėmė St. John Hali 27 Main 
St. Vakare bus didelės pra
kalbos, kalbės delegatai. Nu
tarta rengtis prie LDS. kuopų 
išvažiavimo, kurs bus birže
lio 27 d. Worcesteryje. Buvo 
skaityta keli laiškai, kurie bu
vo apsvarstyti ir išpildyti. Iš
dalinta nariams knygelė“ Nau
jos Gadynės Prieaušryje”. Nu
tarta paraginti atsilikusius su 
mokestimis narius.

Stelmokėlis.

BBIDGEPORT, OONN.
Po Kalėdų darbščios mote

rys ir merginos numezgė tris
dešimts suviršūm porų panče- 
kų, kurios tuoj buvo pasiųstos 
centrui. Gerb. kleb. kun. M. 
Pankus paaiškino anie reikalų 
pasiųsti Lietuvos kareiviams 
dovanų. Tuoj susirašė 60 su-

perstatymus ant 
naudos bažnyčios ir tėvynės.

Nesenai L. Vyčiai, rodos su 
Mot. Są-gos pagelba vaidino 
dramą * Kantri Alena”. Svar- ras. O trečią vakarą bus vie-
biausias roles atliko gerai, ša vakarienė. Prie šių atsibus 
Mažesnes roles atliko silpniai. 
Teko patirti, kad L. R. K. M. 
Są-gos kp. rengia dar du va
karu, būten: “Dėdė atvažia
vo” ir “Audra giedroje”. Dar 
turiu priminti, ka dMot. Są- 
gos kp. pirko L. L. P. Boną už

Garbė jums sąjungie-$50.00. 
tęs!

Kas daugiau?

HARTFORD, CONN.

Išvažiuoja į Lietuvą.
Pabaigoje gegužio mėnesio 

žada išvažiuoti į Lietuvą kun. 
J. J. Ambotas, Švč. Trejybės 
parapijos klebonas, plačiai 
lietuvių visuomenei gerai ži
nomas, kaipo nenuilstantis 
veikėjas kaip dvasiškuose, 
taip ir tėvynės reikaluose.

Žada aplankyti savo tėviš
kę, pažįstamus ir abelnai iš
vysti dabartinį laisvos ir ne- 
prigulmingos Lietuvos padėji
mą. Linkėtina laimingiausios 
kelionės.
L R. Kr. Rėmėjų veikimas.

Tuom tarpu darbuojas, kad 
kuodaugiaus surinkti dėl Lie
tuvos kareivių dovanų. Kaip 
girdėti, tai prielankiai rėmė 
atskiri asmenys ir dr-jos.

L. L. Sargų skyrius tuom 
tarpu mažai gyvumo teparodo, 
bet Lietuvos kareiivams per 
Raudonojo Kryžiaus skyrių 
paaukavo $40.00.

J. Kurnėta paaukavo R. K. 
skyriui vertės apie už $200.00 
odų dėl siuvimo ir taisymo ba
tų. Bus pasiųsta tiesiok į Kau
ną.
Jau L. L Paskolos Bonus ga

vome.
Geg. 9 d. 2 vai. po pietų čia 

įvyko prakalbos, surengtos L 
L. P. stoties komiteto. Kalbė
jo Dr. J. J. Bielskis ir taip-gi 
atvežė senai jau laukiamus L. 
Paskolos bonus. Publikos bu
vo daug. Mat visi jau pir- 
miaus užsirašę norėjo pasiimti 
bonus. Taip-gi naujų pasi- 
pirko už virš $2,000. Kiek te
ko patirti, tai kiekvienas la
bai džiaugiasi įsigijęs L. Bo
ną. Dr. J. J .Bielskis kalbė
jo aiškiai ir rimtai. Daug nau
jų indomybių apsakė apie Lie- 

. tavą ir Lietuvos Paskolą. Kal- 
i ba publikai labai patiko. Da 1 L. Vyčių ir L. R. K. Mot 48ą- 

bar hartfordieičai turi nupirkę juogs kuopos. Jos rengia va-

tu-

CLEVELAND, OHIO.
Tik maža pastabelė.

Šios kolonijos lietuviai 
rėjo progos išgirsti Lietuvos
atstovo gerb. J. Vileišio pra
kalbas, kurios įvyko gegužio 
3 dieną, pirmadienio vakare. 
Gi 19 “Dirvos” numery vieti
nėse žiniose skaitome: “Tik 
nedėldienyje tesuspėta pada
linti lapelius su pranešimu a- 
pie atvažiavimą gerb. Vilei
šio”. Čia reikėtų laisvama
nių “Dirvos” redaktorėlio pa
klausti: ar jis bent žino, kad 
Clevelande randasi lietuvių 
katalikų bažnyčia? Manding, 
jeigu jos nebūtų, tai kai, kur 
ir kam galėjo tuos lapelius pa
dalinti? Jis tur būt visai ne
žinojo, kad ir bažnyčioje buvo 
garsinama. Matomai, atsiša
linęs, visai nelanko bažnyčios, 
tai ir negirdėjo. Bet gi lais
vamanių “Dirvos” redakto- 
rėlis priklauso prie L. L. P. 
bonų stoties komiteto, tik jis 
vienas tėra Clevelande dėl ga
lingesnės vienybės ir pasiseki
mo, o tas komitetas, turime 
sąžiningai pasakyti, tai tikrai 
žinojo ir gerai žino, kad baž
nyčioje daugiausia visuomet 
yra kviečiami parapijonys da; 
lyvauti panašiose prakalbose 
ir prisidėti prie L. L. P. bonų 
pirkimo. Turbūt, laisvamanių 
“Dirvos” redaktorėlis visai 
užsimiršo. Tas neįstabu, mat 
jis pats net rašo, kad bažnyčio
je ne vieta politikai varyti.

Tarnas.

v

CLEVELAND, OHIO.
Pasiųsta 5,000 auksinų Kr. 

Dem. Centrui Kaune.
Vietos katalikiškųjų drau

gysčių Centro Sųryšio susiris- 
kime, įvykusiame bal. 20 d., 
o. A. Žalėdonis inešė sumany
mą, kad Clevelando katalikai 
sudarytų tinkamas rezoliuci
jas ir pasiųstų Steiigamųjam 
Lietuvos Seimui. Tam svar
biam sumanymui pritarė visi 
buvusieji draugysčių delega
tai ir tapo išrinkta komisija, 
kurion inėjo: kun. A. Tamo- 
liūnas, p-ni P. Štaupienė, pp. 
A. Žalėdonis, J. Jonuška ir A. 
Kanoverskis.

Toji komisija buvo įgaliota 
pagaminti St. L. Seimui rezo
liucijas. Gi bal. 26 d. antru 
kartu susirinkusi ir apsvars
čiusi, kad sudarytas rezoliuci
jas siųsti Lietuvon jau pervė- 
lu, ta dgi imtasi kitokių prie
monių. Daug svarstyta ir pro
tautą. Galop, apgailestaujant, 
kad jų rezoliucijos nepasieks 
laiku, dėl to tai komisijos na
riai nutarė pasiųsti kablegra- 
mą su pasveikinimu ir sykiu 
5,000 auksinų Krikščionių De
mokratų Centrui Kaune.

Kas nutarta, tas ir padary
ta. Ačiū darbščioms pastan
goms p-nios Štaupienės, pp. J. 
Jonuškos, M. Šimonio ir A 
Žalėdonio, kurie parinko au
kų draugysčių vakaruose ir 
susirinkimuose, o gegužio 10 
d. Clevelando katalikiškųjų 
draugysčių Centro Sąryšio 
vardan kabeliu pasiųsta per 
Kopenhageną 5,000 auksinų ir 
pasveikinimas Krikščionių 
Demokratų Centrui Kaune.

A. T.

GRAND RAPIDS, MICH.
Labai mažai tenka matyti iš 

Grand Rapidso žinučių “Dar
bininke”, tarsi čia nieko nebū
tų veikiama. Čia nemažiau 
veikiama kaip ir kitose koloni
jose. Iš veiklesniųjų tai yra 

It. irT. R TT Mnf Ro.

talikų jaunuomenė Ameriko
je”. Į kontestų leidžiama visi 
be jokio skirtumo luomų ar pa
žiūrų. Kaip prakalbos taip ir 
paskaitos tur būt parašytos ir 
priruošimo komisijai pažymė
tu laiku priisųstos. Prirengi- 
mo komisija išrinks pačiam 
kontestui tris geriausias pra
kalbas, kurios bus seime pačių 
autorij pasakytos ir tris pa
skaitas kurios bus seimo va4 
kare skaitomos. Bus išrinkti 
sprendėjai. Prie sprendimo 
bus įleisti ir katalikių laikraš
čiai. Dovanos yra skiriamos 
ir prakalboms ir paskaitoms 
lygios. Pirma $25, antra $15, 
trečia $10. Tam tikslui ski
riamas šimtas. Paskaitos ir 
prakalbos tur tęstis netrum- 
piau pusvalandžio, neilgiau 45 
minutes. Privalo gramatiškai, 

i retoriškai ir logiškai nupiešti

ir išdirbinių paroda.
Išdirbinių paroda susidės iš 

visokių namų darbų-darbelių. 
Su tokiais įvairiais pačių žmo
nių išdirbiniais svetainė bus 
parėdyta visą seimo laiką. Iš
dirbinių kas panorės galės at
minčiai pasipirkti. Dėlto ir 
pageidaujama kad iš kitų 
miešti} išdirbėjai-prisiuntėjai 
pristatytų daugiausiai tokių 
dalykų kuriuos teiktųsi Vyčių 
naudai paaukoti, t. y. Vyčių 
Centro naudai. Tuomet reik
tų ant dalyko pažymėti: “Au
koju Vyčiams”. Pageidauja
ma, žinoma ir tokių išdirbinių 
kuriuos autoriai norėtų tik, . 
parodoje palaikvti. Bet šituos • Lietinių Katalikų Jaunuome- 
patys išdirbėjai*turėtų pnsta-stovį, už^iotis 
tyti ir atsiminti, nei 
tai nei expresai dabar neuž
tikrina pristadinimo nei 
apsaugos. Parodai atvežtus 
daiktus reikia pažymėti: “Pri- 
vatiškas”. O jei ne iš Vyčių 
kas norėtų pasirodyti, tai ga
li paaukoti savo išdirbinį L. R. 
Kr. naudai. Tą dalyką taip 
reikia ir paženklinti. Ant vi
sų išdirbinių, apart pažymėji
mo kam dalykas yra aukoja
mas, tur būti paaršvta išdir
bėjo vardas-pavardė ir antra
šas. Taip-gi reikia parašyti 
paties autoriaus nustatyta pre
kė. Kad kartais klerkas per 
su dideliu trotu neišeikvotų tų 
dalykų-dalvkėlių brangių. Pa
rodai yra jau daug išdirbinių 
pagamintų.

Prakalbų kontestas. Kad la
vinus kalbėtojų, kad išgirdus tis dolerių pelno nuosavai 
priruoštų kalbų ir gavus nau
jų literatūroj kąsnelių, suma-' ža. Tūkstantis geri} naujų na-

i frei"h- i *r budus išpildymui tų užduo-
1 čių bei pareigi}. To pasekmės.

Laivrence’o kuopa nori kad 
šis Lawrence seimas būti} vi
saip imant naudingas. Law- 
rencas yra tai miestas kur Vy
čių tvėrimui projektas yra su
statytas. Būtų labai malonu, 
kad Lawrencas pasirodytų 
vertu šaltiniu Vyčių idėjos.

Nereikia jau manyti kad a- 
pielinkės Vyčių kuopos neturi 
priedermių daryti ateinantį 
seimų naudingiausiu. Jos gi 
yra tai tojo šaltinio gyvas ir 
gaivos šakos. Todelei Law- 
rence’o kuopa šiuomi kviečia 
visas Vyčių apielinkės kuopas, 
ypatingai kuopas prie V. N. A. 
A. prigulinčias — padaryti 
antrąjį rytinių valstijų seimą 
puikiu ir prakilniu. Tūkstan-

spaustuvei tegul bus dar ma

nyt turėti iškalbingume kon- * rių lai bus tik pradžia mūsų
kursai bei kontestas. Kad ne- 
nuskriaudus ir gerus paskaitų 
rašėjus, tai bus priimta trįs ir 
paskaitos. Tema ir prakalbų 
ir paskaitų bus:“Lietuvių ka-

apetito. Tūkstantis seime lie
tuvių svečių tegu bus mūsų 
skaniausiu nusišypsojimu ir 
reikalavimu 1000 delegatų.

Presos Komisija.

• *4

l

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Tautilui. Nesuspėjome 

peržiūrėti. Turbūt tiks.
Sąjungietei, Hudson, Mass. 

— Apie tų pat jau kitas rašė.

PAGADINO KABELĮ.
Halifax. — Du vaikpalai

kiu pagauta ir prisipažino 
nukirtę kabelį jungianti tų 
miestų su Airija. Sakė tų 
darę tik bile nenaudų dary
ti.

Vyčių Seimas

LAWRENCE, MASS.
Vyčių seimas!

Nors Vyčių Centro Valdyba 
dar viešai seimui dienų nepa
skyrė, tačiaus jau galime pra
dėti prie seimo ruošties. Iš 
dalies rengimąsi prie seimo 
jau ir pradėtas. Apart to kų 
“Vyčio” gabi redakcija ir ki
ti Vyčių šulai pienuoja įneši
mams, Lawrence’o Vyčiai ė- 
mėsi už darbo surengime tin
kamų ir naudingų seimo vaka
rų. Apie tai jau jie kelintasai 
mėnuo rūpestingai savo mėne
siniuose susirinkimuose svars
to.

Palei vietinės kuopos pie
nų, kuriuos užgyrė tūli vyčių 
vadai ir V. N. A A susivažia
vimas, seimui jau rengiami se
kanti programai. Dienų prieš 
seimui prasidėsiant — nedė
lioję bus milžiniškas Vyčių 
priešseiminis išvaižavimas,
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HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIU 
ATYDAI!

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

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

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veselijų ir kitokių 

. pasivažinėjimų. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

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

Dykai Rašomoji Mašinuke.
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpewriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 

rie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai Ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

turėtu turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs ją duo
dame kiekvienam DYKAI, kas pirks musą laikrodei].

TAS GRAŽUS LAIKRODŽIUS TIK $625.
Jeigu norite turėti gražy ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus JI- Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas gerinusia iš visą. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki 
minutes, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metą. Niekur negausi t ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, mes tik per trumpą laiką dėl supažindini
mu publikos parduodame po $6.25, ir priedą kiekvie
nam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėli ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiąsk 25c sidabrini arba įtampo
mis rankpinigių, o likusius $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėli ir mašinukę, 
Rašykit* tuojaus ir adresuokit: t

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVINO AVĖ., DepL 64. CHICAGO. TT.L,



Pirkitės Liet. Bonu ‘Darbininke

PIRMOS KLESOS

ŠIUO

Valdyba.

Atsišaukite
So. Boston,

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

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

Norinčios gero

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

IEŠKAU brolio Petro ir ap
skritai giminių. Kilęs iš Tau
ragės par., Sakalinų kaimo. 
Mano adresas: Chinese Har- 
bin, Via Pacific Post Restonde 
M. Eicis.

Paieškai! brolių Simono ir Teo
doro Ciepaieių. Jie pirmiau gy
vena Elizabeth Port, N. J. O da
bar nežinau kur. Prašau, kas ži
no juos pranešt man. Arba patys, 
nes turiu svarbų reikalą.

BLADAS NAVICKY
P. O. 142 Glastonburg, 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 Broadwav ir Summer St. 
tilto.

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

Ieškau sesers Marijonos Jasiu- 
niutės iš Vilniaus gub., Nemunai
čių par. Vengoluniu kaimo. 1912 Į 
metais atvyko Amerikon ir gvve-j 
no Pittsburge. Turiu svarbų rei
kalą. Pati arba kas ją žino terašo 
šiuo-adresu:

Jonas Jasionis,
107 Boiven St.

So. Boston, Mass.

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičiui) 

425 Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston, 27 

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

REIKALAUJAM DVEJŲ DAR
BININKŲ.

Prie dešrų išdirbimo. Pirmiaus 
itsišaukęs gaus geresnę vietą.

Mokama nuo 26 dol. ir aukščiaus 
Atsišaukite tuojaus šiuo adresu : 
A. BELKUS SAUSEGE CO.

19 Camden St. W. Lvnn, Mass.
414 Broadicay, So. Boston, Mass.

i

ANT PARDAVIMO
Toniko išdirbystė.

Geroje lietuvių apgyventoje 
vietoje. Parsiduos pigiai. Prie
žastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja greitu laiku Į Lietuvą.

Atsišaukite laišku į “Darbinin
ko” Adm. Care of C. B. C. 244 
Broadway, So. Boston, Mass.

Parsiduoda namas. Geroje vie
toje ant Winfield St. Atsišaukite 
delei platesnių informacijų.

Jonas Zaikis. 271 Silver St. Ant 
trečių lubų.

Paieškau Jasio Bičiūno. Pir
miaus gyveno Shenandoah, Pa. 
dabar nežinau kur. Jis pats ar 
kas kitas praneškite šiuo adresu:

Ignas Znaikauskas,
271 Silver St., 

So. Boston, Mass.

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

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

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

Paieškau puseserės Pranės Ja- 
kueioniutės (Tankevičienės). Pir
miaus gyveno Pittsburgh, Pa. 5 
metai kaip nieko negirdžiu nuo 
jos. Paeina iš Lietuvos Pivašiūnų 
parap. Bundžių kaimo, Alytaus 
apskr. Gavau laiški] iš Lietuvos, 
norėeia su ja susirašyti. Ji pati 
arba kas žinot, atsišaukit 
adresu:

Ona Kazakevičiūtė,
175 Ames St., 

Montello, Mass.

Turime 4 didelius Auto-trokus 
dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
peiinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

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

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

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame gerb. 

Elizabetho lietuvių visuome
nei, kad Lietuvos Misija at
vyks pas mus nedėlioj, 23 d. 
gegužio. Yra rengiamos pra
kalbos Liutvino salėje 69 So. 
Park St. Prasidės 3 vai. po pie
tų. Kalbės Lietuvos Misijos 
nariai.

Lietuva laukia ir tikisi nuo 
mūsų greitos pagelbos, todėl 
skubėkime tą šventą uždavinį 
atlikti, išperkant kodaugiau- 
eia Liet. Laisv. Paskolos Bonų.

Prašome visus lietuvius ir 
lietuvaitės, kaip vietinius taip 
ir iš apielinkės koskaitlingiau- 
sia susirinkti. Gerb. Msijos 
nariai nušvies dabartinę Lie
tuvos padėtį ir aiškins reika
lą remti Lietuvą paskolos ke
liu.

Vietos L. L. P. K-to Sekr.
A. P. Zailskas.

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

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

GEO. J. BART Ašį V, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

stočių Netv 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 j musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

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

darbo 
kreipkitės prie gerai žino
mo ir prityrusio dirbėjo.

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

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
gijų.

‘ M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

Reikalingas geras rimtas Var
gonininkas. Gali atsišaukti vedęs 
ar nevedęs, bet vedusiam bus su
teikta pirmenybė. 
244 W. Broadtvay- 
Mass.

Tel. So.Bo.toa 2 70
DR. JOHN NacDONNELL, M. D.

Galima MuikaUtti ir liatuviaatai 
Ofiso valandos:

Ryt ris iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

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

Worcester, Mass.

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.

N0RW00D, MASS.
Šv. Kazimiero Karai. Dr-ja 

parengė metinį vakarą su gra
žiu programų pobažnytinėj sa
lėj. Šv. Cecilijos choras, ve
damas varg. V. StaseviČiaus 
sudainavo keletą dainelių, ku
rios puikiai išėjo. Deklemavo 
mažos mergaitės: O. Viesuliu- 
tė, A. Ceikiutė ir O. Kudir- 
kiutė, kurių publika ramiai 
klausėsi. Duetas S. Uždaviniu- 
tė ir Stasevičiutė, kurios buvo 
atšauktos antru kartu. Solo 
P. Kaliunas ir-gi gerai sudai
navo. Publika atšaukė antru 
kartu. Sekė vaidinimas dvie
jų aktų veikalo, paimtas iš lie
tuvių gyvenimo. Aktoriai sa
vo užduotis atliko puikiai, kas 
darė malonų įspūdi į susirin
kusius. Po vaidinimui daina
vo choras Lietuvos imną. Se
kė žaidimai, kurie traukėsi iki 
11-tai vai. vakare, žaislams už
sibaigus jaunimas skirstėsi į 
namus. Šio vakaro programų 
matyt buvo visi patenkinti ir 
pageidauja daugiau panašių 
vakarėliu.

Paieškau savo pusbroli!] Anta
no ir Mateušo Kemšiuro, Kauno 
rėdyb. Airiogalos parap. Žąsinų 
kaimo. Turiu svarbi] reikalą, mel
džiu atsišaukti.

St. Matulaitis,
254 3-rd St., 

Albany, N. Y.

KALBĖJO PROVIDENCE, 
R. I.

A. F. Kneižis, “Darbinin
ko” administratorius, pereitą 
nedėlią kalbėjo Providence, R. 
I. Kalbėjo naujai įsisteigusiai 
šv. Petro dr-jai.

Reikalingi tuojaus 2 lietuviški 
duonkepiai, kurie gerai moka tą 
darbą. Gali atsiliepti ir tie, ku
rie norėtu mokytis, mokydamasis 
gaus atsakančią mokesti. Atsi
šaukti į

J. Kuczis Bros Bakery,
179 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y.

SULTONAS STREI
KUOSIĄS.

Turkijos sultonas, kaip ei
na girdas, streikuosiąs ir at
sisakysiąs nuo sosto. Tuo- 
mi norės išreikšti protestą 
prieš sunkias taikos išlygas, 
Turkijai paskirtas.

i -----------------------

VEIK VISI PASI
TRAUKĖ.

Iš Vokietijos miestų 
Frankfort ir Darmstadt 
francūzų kareivai veik visi 
atšaukti. Tie miestai buvo 
užimti dėlto, kad Vokietija 
buvo pasiuntus savo ka
riuomenę į neutralę provin
ciją Ruhr.

CAMBRIDGE, MASS.
L. Raudonojo Kryžiaus Rė

mė jų Dr-ja turėjo savo susi
rinkimą balandžio 25 d.. Į mi
nėtą susirinkimą atsilankė ne- 
perdaugiausių narių; priežas
tis, buvo keli susirinkimai tuo- 
mi pačiu laiku kituose kamba
riuose. Bet atsilankiusieji už
silaikė rimtai, mandagiai svar
stė dalykus. Visųpirmu po 
perskaitymo protokolo, buvo 
išduotas raportas apie rengi
mą prakalbų. Paaiškėjo, kad iš 
buvusių prakalbų nemažos pa
sekmės: narių laimėta apie 15, 
o skryneles dėl kareivių dova
nomis pasižadėjo pripildyti 34. 
Tai-gi matosi, kad šios kolo
nijos žmonės ir-gi nesnaudžia 
ir rūpinasi apie tautos parėmi
mą. Taip-gi valdyba maty
dama kad randasi tokių, kurie 
neturėjo progos pasiimti skry
neles pripildymui, tai nutarė 
dalyti minėtas skryneles iki 3 
d. gegužės.

Pereitą subatą bažnytinis 
choras turėjo šokius Munici- 
pal salėj. Bene tik pirmu kar
tu lietuviai yra surengę šokius 
toje puikioje ir švarioje salėje. 
Todėl mandagaus ir links- 
maus jaunimo būk buvę tiek, 
kiek Į tą didelę salę telpa. Jau
nimas turėjo tikrą “good ti- 
me”.

- •—---sk- ~-v----------yi

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Noo 7 Iki 8 vakar* 

609 W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTO 
Tel 502 S. B.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

LIETUVOS VYČIŲ CONN. 
APSKRIČIO KUOPOMS 

PRANEŠIMAS.
L. V. Conn. apskr. suvažia

vimas bus Hartforde gegužio 
23 d. š. m. Švč. Trejybės par. 
salėje 41 Capitol avė. Visos 
kuopos įeinančios Į šį apskri
tį maloniai prašomos prisiųs
ti savo atstovus. Turėsime ap
kalbėti daug dalykų, tarpe ku
rių ir Apskr. išvažiavimą, ku
ris Įvyks 4 liepos, toj pačioj 
vietoj kaip ir pernai, New 
Havene.

L. V. Conn. Apskr. pirm.
B. P. Gauronskas.

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

Valandos Nedaliomis
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta

Į iki 8 vai. vakare iki 4 vai. vaka.

Pitone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 

* Lietuvis Gydytojas.
.-z,; . 9—10 val- ryto Pnčmtmo vai.. „ vakaro

Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Alleglieny Avė.,

.. Philadelphia, Pa.

VYRAMS IR MOTERIMS.
Geriausias LOTION van

duo vartot dėl veido. Išgy
do spuogus ir pienius, 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.

laiškus, o aš prisiųsiu per ex- A 
presą. fr

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas J?

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 »

NIEKAS NEPRALEISKITE 
KONCERTŲ.

Išanksto pirkitės tikietus į 
gegužio 22 ir 23 dd. koncertus. 
Subatoj gegužio 22 d. koncer
tas bus Municipal salėj, o ne
dėlioj gegužio 23 d. šv. Petro 

^bažnyčioje. Tikietus pardavi
nėja bažnytinio choro nariai. 
Atsiminkite, kad koncertuose 
dalyvaus nepaprastos muzika- 
lės jėgos—Šimkus ir Sodeika. 
Be to dalyvaus Nonvoodo var
gonininkas p. Stasevičius ir S. 
Paura, solistas. Montello trio 
iš M. Raipaitės-Mazgalienės, 
M. Juškienės ir R. Juškos. Mu
nicipal salėj pertraukoj kalbės 
apie muziką kompozitorius 
Šimkus, o bažnytiniame kon
certe pertraukoj kalbės apie 
bažnytinę muziką kun. Taškū- 
nas, Norwoodo klebonas. Šv. 
Petro bažnytinis choras su sa
vo vedėju p. M. Karbausnku 
uoliai ruošiasi prie abiejų kon
certų.

Nepraleiskite šių koncertų.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos odos, pleiska
nas, puolimą ir žilumą plauki]; re
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c. 
štampą.

The Western Chemical Co.
Bos 9 IVilkesBarre, Pa.

Paieškau vietos Į kleboniją už 
gaspadinę. Turiu gerą praktiką 
lame darbe. Reikalaujanti kreip
kitės šiuo adresu:

Petronėlė Brontsiutė,
175 Ames St., 

Montello, Mass.

IIR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatine lietuviška 

y aptieka Bostone ir Massachu- 
d setts valstijoj. Gyduolių galit 
(( gaut, kokios tik pasaulyj yra 
J) vartojamos. Galit reikalaut per




