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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV.
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

KAUNO DIENYNAS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi- • 
ninku Sąjungą.

Lietuva nepadarė karo 
sutarties su Rusija.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo sekantį kableg- 
ramą iš Kauno nuo p. Balu- v* cio:

“Cirkuliaro telegrama Nr. 
188 Telegraphen Union pa
leista ir Vokiečių spaudos 
kartojama, žinia apie Lie
tuvių padarytą sutartį su 
Bolševikais tikslu užpulti 
Lenkus ir Vokiečius bei bu
vimą Bolševikų Komisarų 
Kaune yra perdėm prama
nyta, ir matomai yra Ber- 
lino produktas, nes Kaune 
nėra Telegraphen Union at
stovo.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

MOBILIZACIJA LIE
TUVOJE.

Kopenhagen, birželio 3.— 
Specialis korespondentas 
laikraščio “Berlinske Ti- 
dende” Kaupe turėjo pasi
kalbėjimą su užsienio reika
lų ministerių Valdemaru. 
Valdemaras pasakė, kad 
lenkų ofensyva natūraliai 
sukėlė didelį užsiinteresavi- 
mą Lietuvoje. Ministeris

Valdemaras griežtai užgin
čijo gandą, būk Lietuva pa
darius karinę sutartį su bol
ševikais.

Bolševikai teiravosi, kaip 
Lietuva nusistatytų kaslink 
karinių veikimų tose žemė
se, kurias bolševikai pripa
žino Lietuvai, bet kurias 
laiko lenkai — klausė ar 
Lietuva pavelyti] jose vesti 
karines'operacijas, ar taip
gi darytų žingsnius su tiks
lu, kad jos žemė būtų jai 
užtikrinta.

Užsienio reikalų ministe
ris pasakė, kad šito klausi
mo negalima išrišti tol, kol 
neišgaus tame nuomonės 
alijantų. Franci j a jau atsa
kė, perspėdama Lietuvą 
prieš tai. Sakė kad- tegu 
Lietuva nebando ginklu pa
siekti savo tariamų teisių. 
Anglija kol kas nedavė atsa
kymo.

Vienok, ‘ sakė Valdema
ras, yra tikras dalykas tas, 
kad Lietuva negali nuoša
liai laikytis, bet privalo 
rengtis prie visoko. Todėl 
Lietuvos vyriausybė paskel
bė mobilizaciją.

Darbininkų reikalai

ED. MISEVIČIUS,
“Pavasario” LietUvos sodžiaus jaunimo organo redaktoris

Gimęs 1883 m. spalio mėli. 3-16 d. Vismantų kaime, Lygumų 
par., Šiaulių apskr. Lietuvių visuomenės gyvenime pradėjo daly
vauti Petrapily 1901 m. 1906-1914 m. gyveno užsieniuose (Vokie
tijoje), kur savo jiegomis pasiekė aukštesniosios komercijos mokyk
los (Akademio fuer soziale—und Handelswisšensohaften, hoehere 
oeffentliche Lehranstalt).

Sugrįžęs Lietuvon 1914 m. pabaigoje ir patekęs paskiau Rusijon 
daug pasidarbavo tremtinių šelpimo reikalu." ---- ---------- —

Aktyviai dalyvavo šiose draugijose :
Švietimo draugijoj “Žvaigždė” Rygoje
“Liaudies Sąjungoje” Minske
“Lietuvių Rately moksleiviams-ateitininkams šelpti” Mins
ke; buvo jos įsteigėju;
“Lietuvių Draugijoje nukent ėjusiems dėl karo šelpti” 
‘.‘Tremtinių grąžinimo Komitete Vakarų fronte”; 
“Lietuvių Krikšč.-Demokratų Partijoj Rusijoje”; 
“Moksleivių-Ateitininkų susišelpimo Fonde”;
“Lietuvių Tautos Taryboje” Rusijoje.
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2)
3)

PRASIDĖJO SUVA
ŽIAVIMAS.
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Amerikos Darbo Federa
cijos metinis suvažiavimas 
prasidėjo Montrealyje, Ka
nadoj. Pirmu kartu Fede
racija savo suvažiavimą lai
ko Kanadoj. Prasidėjo pa- 
nedėlyje birželio 6 d. Dele
gatų ir svečių arti 1.500.

PAKĖLĖ ALGAS.

Fall River,, Mass. — 
Miesto darbininkams pakel
ta algos. Dabar darbinin
kai gaus po $5 dienoj.

WATERBURY, CONN.

Streikas vis tęsiasi, bet gerai 
eina. Jau septinta savaitė, kaip 
streikuojame ir pagatavi 'strei
kuoti dar ilgiau, nes iš kitų mies
tų ateina parama. Moterys jau 
turi savo skyrių. Streikininkai 
prašomi lankytis į unijos susirin
kimus, tai žinosime, kaip daly
kai stovi 5r lengviau eis kova. 
Skebų visai mažai tėra. F 
kuoja apie 20.000 darbininkų. 
Patėmyta, kad skebai keliasi 3 
vai. naktį ir eina dirbti. Iš lie
tuvių daugiausia skebauja svieto 
lygintojai-raudonikiai. Vistiek 
jie bus pagauti Skebams didelis 
pavojus.
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Nuo. Minsko Lietuvių buvo išrinktas atstovu “Rusijos Lietu

vių Seime” Petrapily 1917 m.
Lietuvių Krikšč.-Demokr. Partijos Konferencijoje Vilniuje 1918 

m. išrinktas L. K. D. Partijos Centro Komiteto nariu.

ŽYDŲ SUMANYMAS. .

Žydų sionistų pildantysis 
komitetas netrukus išleis at
sišaukimą į viso pasaulio žy
dus apsidėti iš liūoso noro 
mokestimis. Norima, kad 
žydai mokėtų 2 nuoš. savo

Stre!- ineigų sudarymui $125.000.-
000. Tie pinigai būtų su
naudoti finansavimui žydų 
grįžimo į Palestiną.

Reporteris.

DAUG WARRANTŲ 
IŠDUOTA.

Springfield, Mass. — Virš 
1.000 warrantų išduota su
areštuoti • išsisukinėtojus 
nuo drafto. Apie 300 išsi
sukinėtojų gyvena pačiame 
Springfielde, o kiti apielin- 
kėse. .

SUSTREIKAVO.

NUSKYRĖ KOMISIJĄ.

Prez. Wilson nuskyrė ko
misiją, kuri ištirs kietųjų 
anglių savininkų nesutiki
mą su darbininkais. Da> ko
vo menesyje prasidėjo de
rybos tarp anglių savininkų 
ir darbininkų atstovų. Bet 
nebuvo sutarimo ir, dab.ar 
prez. Wilsono nuskirtoji ko
misija tą dalyką išriš.

JacksonviUe, III. — Mote
ris Antoinette Smith sulau
kė 10 8metų amžiaus. Šie
met gimimo dienoj sakė, 
kad Dievas gal ją jau už
miršo. Ji gimus ant salos 
Madcira, ties Portugaliją.- 
Turi penkis vaikus —r vy
riausias 81, jauniausias 64 
metų amžiaus. Vaikų vai
kų yra 27, vaikų vaikų vai
kų 40, o vaikų vaikų vaikų 
vaikų yra 5.

Pittsburg, Pa. — Presby- 
terionų seminarijos auklėti
nis buvo pasiųstas į kitą 
miestelį pasakyti pamokslą. 
Per klaidą įbego į metodis
tų episkopalų bažnyčią ir 
pradėjo pamokslą. Baigda
mas pasakė sveikinąs “šau
nią presbyterionų bažny
čią”. “Čia metodistų baž
nyčia”, kaž kas atsiliepė. 
Jaunas pryčierius sumišo ir 
bėgo lauk. Leidosi į bažny
čią, kurion buvo siųstas pa- 
mokslininkauti.

r

Chihuahuos gubernato
rius, Meksike už gyvą ar 
negyvą Vila pažadėjo 100.- 
000 pesų. Vilią priešingas 
dabartinei valdžiai.
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TYRINĖS.

Haltfaz, Canada. — Arti 
1.800 laivų statytojų su
streikavo. Reikalavo algų 
pakėlimo. Reikalavimai ne- 
būVo išpildyti.- Streiku no
ri iškovoti alg-ų pakėlimą^

t

KIEK TURI GYVEN
TOJŲ.

į darbą visi, kas kiek gali. 
Tinginių ir dykaduonių ne
turi būt demokratingoj Lie
tuvoj. Skurdas, iškrikim’o 
likučiai turi būt nugalėti. 
Amerikiečiams Lietuviams 
teko lengviausias darbas: 
nusipirkti nors vieną Lietu- 
Vos Laisvės Boną ir pasiim
ti už tai sau nuošimčius. 
Tai ir atliktas darbas, iš
pildyta priedermė be jokio 
galvasukio, be jokio vargo. 
O Lietuvos Steigiamasai 
Seimas žinos kur ir kaip 
tuos paskolos pinigus pa
naudoti. Išdegintus sodžius, 
išgriautus miestus reikia at
statyti. Be Valstybinės pa
gelbos čia neapseisi. Reikia 
sušelpti šimtus karo aukų — 
vaikų našlaičių ir senelių 
netekusių pastogės ir mais
to. Be Valstybinės pagal
bos neapseis. Pasibaigė po
nų gadynė, dvarai dalina
mi bežemiams ir mažaže
miams. Naujiems ūkinin
kams reik sau ūkę įsikurti. 
Be Valstybinės pagelbos 
taipgi—neapseis. Žemdir
bystė — Lietuvos* pamatas, 
reikia pakelti našumą že
mės ; reikia ūkio mašinų, 
reikia mineralių trąšų; rei
kia daugelio ūkio mokyklų. 
Tik pati Valstybė teišgalės 
tą svarbų reikalą atlikti. 
Lietuviai ištroškę apšvietos, 
veržiasi į mokslaines. Moks- 
lainių sienos skleidžiasi. 
Reik naujų statyki. Na, kaip 
čia be Valstybės paramos 
apseisi. Lietuva beveik ne
turi pramonės; ką ir buvo 
fabrikai — išardyti: Reikia 
steigti fabrikus, dirbtuves į- 
vairias. Tai visuomenės 
darbas, bet be Valstybės ir 
neapseis. Lietuvoje perma- 
žai gelžkelių, permaža plen
tų ; reikia išplėsti telegrafų, 
telefonų tinklą ir paštą. 
Čia grynai Valstybės reika
las ir darbas. Pagaliaus 
mūsų kariuomenė, tas bud
rus sargas Lietuvos Nepri- 
gulmybės. Ar mažas tai da
lykas? O juk vien Valsty
bės kasa turi jį pakelti. Ar 
neaišku ir vaikui kad ant 
viso to remiasi Lietuvos Ne
prigulmybė, ar neaišku kad 
nuo to tiktai priguli mūsų 
ateitis. Ar neaišku kad vi
siems tiems reikalams reika
lingi pinigai, neturint pini
gų — reikalinga paskola. 
Todėl paskola yra Lietuvos 
Neprigulmybės tvirčiausias 
ramstis. Tenutaria kiekvie
nas iš mūsų, — ko vertas tas 
kas neatneša plytos to ram
sčio sudrūtinimui, arba tas 
kas savo dantimis, it koks 
šeškas tą ramstį nori pa
griaužti. Ištraukite juos vi
sus saulės švieson, kaip 
kurmius, ką dirvą gadina!

Pergalėkime savo neran
gumą, vykime šalin uodus 
abejonės, imkime pavyzdį iš 
Lietuvos kareivių, kurie ne

Milžiniškomis pastango
mis visos Lietuvių Tautos, 
Lietuvos kraštas įgyjo Ne
priklausomos Valstybės tei
ses. Iš antraelnj. piliečių sve
timos valstybės, tapome pik 
nateisiai piliečiai demokra
tinės Lietuvos Respublikos. 
Išgalėjome ir sugebėjom 
prie sunkiausių aplinkybių 
vien savomis pajėgomis iš
kovoti sau liuosybę, atsigin
dami nuo vokiečių, rusų ir 
lenkų — išgalėsim ir mokė
sim taip-pat patįs be sveti
mųjų pagelbos tą liuosybę 
užlaikyti. Teisybė, tai nėra 
lengvas darbas. Praeities 
istorija sako, kad užlaiky
mas iškovotos laisvės esti 
kartais sunkesnis, negu pa
ti kova. Iškovojo lietuviai 
neprigulmvbę, nes laikėsi 
disciplinuotos vienybės ka
ro lauke ir protingo nuolai
dumo savo tarpe. Jei ir to- 

. lįąh laikysimės kompromisi
nės vienybės, savo pozicijas 
atlaikysim, jeigu gi parti
jų reikalus pastatysim aug- 
ščiau Valstybės,—viskas vė
jais mteis. Valstybiniame 
darbe — vienybė; vienybė
je — galybė. Ir- Lietuvos 
Neprigulmybė bus užtikrin
ta.

Atgintus Lietuvių tautai, 
— auklėjome savyje tautinį 
susipratimą. Atgimus da
bar Lietuvos Valstybei, — 
auklėkime susipratimą vals
tybinį. Valstybinis susipra
timas bei patriotizmas apsi
reiškia nepailstančiame da
lyvavime bendruose krašto 
reikaluose bei darbuose. 
Vienąs tokių darbų yra Lie
tuvos Laisvės Paskola. 
Laisvės Paskola yra Lietu
vos Neprūftilmybės ramstis. 
Todėl kiekvienas nupirktas 
bonas yra pirkėjo valstybi
nio subrendimo liūdymas.

Valstybinė Neprigulmybė 
remiasi ant viso krašto kul
tūros stovio: ant plačiosios 
minios susipratimo ir jos e- i 
konominės gerovės. Kaip
gi tie dalykai stovi Lietuvo
je? Blogai: neturime už
tektinai nei to susipratimo 
nei tos gerovės. Ne mūsų 
tai kaltė, . ar apsileidimas. 
Tai tokį palikimą gavome iš 
rusų, vokiečių viešpatavi
mo gadynės. Tačiau, jei to
kia padėtis Lietuvoje tęstų
si ir toliau, tai yra, jeigu 
mes dabar, gavę progą dirb
ti, tik džiaugtumėmės iš ne- 
prigulmybės dienų ir sčdė- 
tūmėm rankas sudėję, tai 
tas mūšų džiaugsmas greit į 
karčias ašaras pavirstų: 
pražudvtumėm savo nepri- 
gulmybę. Sunkiai išlmriau-

— Žemaičių Vyskupijos 
500 metų sukaktis, kaip yra 
patvirtinta, bus 1921 me
tais. Kauno kunigija rim
tai susirūpinusi, kaip čia ta 
sukaktis paminėjus. Buvo 
daug sumanymų: sušaukti 
sinodą,’ išleisti Corpus Juris 
dioecesani, albumą bažny
čių prirodymui mūsų kultū
ros, albumą vyskupų, išti
są eilę monografijų, restau
ruoti katedrą, Vytauto baž
nyčią Kaune. Vytautui pa
statyti pamiklas jo bažny
čioje ar katedroje. Dar ir 
i daugiau.

Tuo tarpu paaiškėjo ir 
priimta: visuotinės rekolek
cijos kunigams trimis seri- 

i jomis, visuotinės misijos 
žmonėms ir pigus išleidimas 
Naujojo Įstatymą — žmo1 
nėms dovanėlė. Į komisiją 
išrinkti: pats Šventojo Raš
to Vertėjas Jo Mylista Vys
kupas Skvireckas, sumany
tojas “Tautos” redaktoris 
Tumas ir seminarijos in- 
spektoris kun. Paltarokas.

Katedros dalykai bus 
svarstomi kitame posėdyje, 
dalyvaujant svietiškiams.

(Kauno “Tauta”)

PRAŠYS UŽTARYMO.

Chicagon atvyko de Vale
rą, Airijos prezidentas. Jis 
prašys respublikonų parti
jos konvencijos .įtraukti į 
savo platformą, Airijos ne- 
prigulmvbę. Paskui vyks į 
San Francisco ir rūpinsis, 
kad ten būsianti demokratų 
partijos konvencija tą pa
darytų.

SUKILO.

Albanijoj įvyko sukili
mas prieš Italiją. Sukilė
liai sunaikino vieną Italijos 
batalijoną.

Suvienytose Valstijose y- 
ra arti 6.000.000 žmonių, 
kurie nei kiek nemoka ang
liškai.

«

dolerį, bet gyvastį rizikuo
ja. ’ *

Lietuva eina prie demo
kratinės Valstybės tvarkos, 
prie savystovios ekonominės 
padėties; prie plataus • vi
suomeniškumo, prie savo 
originalės kultūros. Eina 
pati ir kviečia talkon Ame
rikiečius.

Brolau! Nusipirk ^Lietu- 
vos Boną. Bonas bus tavo 
pilietinio subrendimo ates
tatas.

Bonas — bus tavo garbės 
tikietas važinėjant po visą 
Lietuvą.

Įgytas bonas atskirs tavę 
nuo Lietuvos kuhniu.

P. ŽADEIKI8,
L. K. Majoras.

r'

__________ •
Washington. — Valdžia į- 

sakė tyrinėti neteisingų per- 
mitų pasidarymą su kurių 
pagelba iš daugelio užpečė- 
tytų sandėlių išvežta svaiga
lų. Sako, kad prohibicijos 
agentai esą susitarę su san
dėlių savininkais.

r

r

„ Somerville, Mass., kaip 
valdžios cenzas parodė, tu
ri 93.-033 gyventojus. Per 10 
metų pasididino ant 15.797, 
arba ant 20.5 nuoš.

ių krautuves. Ras- į Lytingiausia pasaulėje

NUBAUDĖ.

Rochester, N. Y. — Ant- 
werp Diamont Co. nubausta 
už profiteeriavimą. Toji 
kompanija turi brangmenų! 
ir

GIRIASI PASISEKI
MAIS.

Virginijos valstijoj suro- 
kuota,

Lenkai giriasi pasiseki- fa neprigulmybė mums da- 
eų įvė progą ir galimybę veikti 

\ gimtojo krašto labui. Tad
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’ t The Lithuanian trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thuraday, 

cad Saturday by St. Joteph’t Lithuan- 
- (m R.-C. Association of Labor.

“Kntered as second-dass mater Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
■aaa, nnder the Act of March 3,1879."

“Acceptance for mailling at speclal ra
te of postage provided for in Section 
1106, Act of Och 8, 1917, authorized 
an July 12, 1918.”

NIEKO BAISAUS.

Paskelbimas suspenduotų 
LDS. narių nemažai suju
dino kuopas ir narius. Pir
miausiai sujudo tie, kurie 
buvo prideramai užsimokė
ję ir per klaidų buvo pa
skelbti suspenduotųjų tar
pe. Tokių pasirodė nema
žai ir jų tarpe net dvasiškas 
vadovas gerb. kun. F. Ke
rnais. Kiti, L. D. S. uolie
ji prieteliai, sujudo, many
dami, kad esama tikro Są
jungai pavojaus. Pasisku
bino su patarimais. Po tei
sybei, tai čia nieko baisaus 
ir nei mažiausio pavojaus. 
Juk ištikro suspenduotųjų 
skaičius nedidelis — iš apie 
4.500 narių suspenduota a- 
pie 150 narių. O-gi suspen
duotieji yra tokie, kurie 
paprastai vis išanksto už 
metus užsimoka. Taip už
simokėję, jie per ilgą laiką 
pamiršta, kada jiems pri
puola išnaujo mokėti. Net 
pašalpinėse organizacijose, 
kur suspenduotiems na
riams pašelpa nemokama, 
pasitaiko užvilktų mokes
čių ir suspendavimų, tai i- 
dėjinėse organizacijose tas 
apsireiškimas, nenešąs as
meninio nuostolio, gali būti 
ir yra paprastesnis.

Tečiaus apskritai imant 
Įsirašantieji į L. D. S. vyrai 
ir moterys joje laikosi gerai. 
Rašosi iš įsitikinimo, iš no
ro veikti krikščioniškoje 
darbininkų organizacijoje. 
Įsirašinėja vis pažangiau
sieji, veikliausieji katalikiš
kos visuomenės vyrai ir mo
terys. Tai yra faktas ir mū
sų LDS. yra tvirta, kaip uo
la. Per klaidą, per neapsi
žiūrėjimą suspenduotieji 
nariai lai teikiasi Centro 
raštininkui nepalaikyti blo
gu, o ištikro užvilkusieji sa
vo mokesčius lai teikiasi pa- 
simokėti, jei dar to nepada
rė.

KAME TIKROJI BĖDA.

Partijinių užsivarinėjimų 
ir užsikirtimų pas lietuvius 
netrūksta. To pikto, regis, 
pas Amerikos lietuvius dau
giau, negu pas Lietuvos lie
tuvius. Nemažai mūsų, tau
tiečių. yra tokių, kurie tuos 
užsivarinėjimus ir ginčus 
perrimtai ima. Net nusimi- 
niman puola ir net atsisaki
nėja nuo dėjimosi prie Lie
tuvos rėmimo. Na, o tikro
ji bėda ne tame, kad turime 
partijinių ginčų ir užsivari
nėjimų. Kur jų nėral Y- 
ra jų pas visas kultūrines 
tautas. Štai artinasi rinki
mų kampanija Suv. Valsti
jose. Tai turėsime tikrų

virte virs iki pat lapkričio 
pirmojo utarninko. Pereitą 
nedėldienį buvo rinkimai į 
Vokietijos Reichstagą (sei
mą). Tai priešrinkiminėj 
kampanijoj nepasitenkinta 
liežuvių ir plunksnų kova. 
Ėjo darban kumštis, stik
lai, lazdos, kėdžių kojos. 
Nedėlioj gegužio 30 d. buvo 
įvariuose Vokietijos mies
tuose partijiniai masmitin- 
gai. Berline buvo du mas- 
mitingai ir juos suardė 
priešingosios pusės sūkėlu- 
sios riaušes, kur stiklai, 
vėzdai ir kėdžių kojos ėjo 
darban. Mitinge, kur kraš
to apsaugos ministeris Ges- 
sler kalbėjo, tai nacijona- 
listų ir anti-semitų studen
tai buvo sukėlę triukšmą ir 
ministeris galėjo baigti kal
bą kuomet tie triukšmada
riai buvo išmesti iš salės. 
Von Graefe, Vaterland par
tijos vadas tą dieną labai 
nukentėjo, nes jo petkaulis 
ir vienas šonkaulis perlauž
tas. Jis kalbėjo Stettino 
mieste.
Berline katalikų (eentru- 
mo) susirinkimas triukšmin
gai pasibaigęs (broke up in 
a wild riot, rašo vienas ko
respondentas).

Jau buvo pranešta, jog 
Lietuvoje per rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą nežmo- 
niškiausių priemonių grie
bėsi socijalistai. Grąsino šo
viniu į krikščionių demokra
tų kalbėtojus, metė paga
lius į krikščionių demokra- 
tų mitingus ir kitokiais pa
našiais būdais bandė užsire
komenduoti ir prielankumą 
ingyti Lietuvos žmonių. Bet 
kaip ten nebuvo, vis-gi jei 
sulyginsime su Vokietijos 
kampanija, tai gal lietuviai 
inimant ir' socijalistus su 
jų razbaininkiškomis prie
monėmis nežemiau stovėti], 
už vokiečius.

Nors taip yra, nors lietu
vių partijinė kova ne bai
sesnė už kitų tautų, bet ir 
didelės bėdos nėra kad par
tijos užsivarinėja. Užtad ki
tais atvejais pas mus blo
giau yra, negu pas kitas tau
tas. Ve, kadir Vokietijoj 
partijos kovoja, bet parti
jos stoja už savo tautos tei
ses, visos remia valdžią.Ten 
nesako, kad neremsią val
džios arba savo tautos dėl
to, kad partijos ginčijasi. 
Paš mus štai Amerike kaip 
viršuje minėta yra daug 
Molio Motiejų, kurie nesi
deda prie rėmimo Lietuvos 
reikalų dėl buvimo partiji
nių ginčų. Beto mūsų soci
jalistai nuolatai buvo ir te
bėra nusistatę prieš Lietu
vos neprigulmybę, smerkė 
ir kenkė darbams už nepri
gulmybę, o pastaruoju lai
ku stojo prieš Lietuvos 
Laisvės Paskolą.

Taigi partijų buvimas y- 
ra naturališkas apsireiški
mas tarpe civilizuotų tautų, 
o partijiniai ginčai neiš- 
vengtini. Ne bėda, kad pas 
lietuvius yra partijos ir ap
sireiškia ginčų. Bet bėda, 
kad yra partija (socijalis- 
tų) nusistačiusi prieš Lietu
vos neprigulrrtybę. kad yra 
prie bile progos išsisukinė
tojų nuo pildymo pareigų. 
Dėl tos bėdos niekas nepri
valo nusiminti, o reikia tik 
uoliau veikti ir anot majoro 
Žadeikio vilkti švieson kur
mius, kur dirvą gadina ir 
Šeškus, kur Lietuvos valsty
bes ramstį (paskolą^*griau-

Pranešama, būk
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DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE

Iš L. L. 8. Sąjungos Seimo.

Seimą atidarė Purvis nedėlioj, 
gegužio 30 d. 11 v. ryte, kada ka
talikiškose ir kitokiose bažnyčio
se prasideda pamaldos. Sakė, gir
di turįs už garbę pranešti, kad 
dikčiai gerbiama S. L. Kareivių 
Amerikoj organizacija teikėsi at
siųsti net iš Chicagos 6 atstovus. 
Lyg šiai dienai visą tvarką vedė 
L. Misija, dabar pavedame jums, 
seimui. Girdi, kelius pulkus ka
reivių pasiuntę Lietuvon. Šioj 
L. L. S. Sąjunga girdi auga, bu
joja. (Pastaba. Juk šits suvažia
vimas šauktas ir yra tik L. L. S. 
Sąjungos, tai kaip turėjo teisę at
siųsti kita kokia ten draugija sa
vo atstovus). P. Purvis atsako, 
kad į seimą laiškais^ kvietę L. L. 
S. Sąjungą aiškindamas jai kad 
tai jų seimas, o anai aiškinęs kad 
jų, tai taip ir susivažiavo abiejų 
organizacijų atstovai, ko ir reikė
jo girdi, abiejų vienodas tikslas 
(išraudęs)ir jie turi pilną ir lygią 
teisę! (Pastabi. Tai dabar kat
ros organizacijos yra šitas suva
žiavimas : juk abi viliugingai 
kviestos ir kuom pamatuodamas 
P. Purvis taip darė?). Purvis su 
pasekėjais rėkia rinkti valdybą!! 
Išrinkta seimo valdyba iš sveti
mosios dr-jos atstovų. Pirm. Vai
čius iš Chicagos, rašt.’ V. Kerševi- 
čius, kuris sakė, girdi klerikališ- 
ki gaivalai norį suardyti šią bran
gią organizaciją, būk esanti be
dieviška. Delegatų pribuvo 19. 
Purvio raportas: Šią brangią or
ganizaciją buvo visai pakrikdę 
taip vadinamos katalikų srovės 
atstovai — Karosas, Romanas, 
Vaškas. Jie buvę valdyboj iš jos 
prasišalinę neišdavę jam kaipo 
pirmininkui jokių raportų. Biels
kis buvęs save apsišaukęs vir
šiausiu organizatoriumi, jam nie
ko apie tai nepranešęs, taip-gi ir 
J. Milius, kuris Bielskio paliepi
mus pildęs. Girdi tokiose aplin
kybėse nustojęs veikęs. Narių e- 
są apie 2.000. Būrių 56. Liuos
norių kareivių Lietuvon jau pa
siųsta 21. Lietuvos kaštais norin
čių važiuoti esą 73, iš jų amat- 
ninkų 43. Išpildžiusi liuosano- 
rių pažadų blankas 274. Dar ne- 
išpildžiusių blankų abiejų lyčių e- 
są 1.739. Aukų surinkta apie 
$4,000.00. L. L. S. Sąjunga nėra 
dar inkorporuota. P. Žankus, chi- 
cagiškių kareivių organizatorius 
aiškina turį apie $3.000 ir apie 2,- 
000 narių.

Pribūva Daktaras J. Šliupas, 
Strimaičio vedamas ir būrys rie
bių palydovų. P. Purvis iš di
džiausio džiaugsmo šaukia: “Vy
rai ura! valio!! valio!!! Bran
giausias žmogus pasaulyje teikėsi 
mus aplankyti!” Pasveikinimo 
ceremonijos užsibaigė. P. Purvis 
su ilgoka apieravone perstata J. 
Šliupą, kuris daug maž štai ką 
sakė: Buvau valdžios paskirtas 
Latvijoje atstovu. Mano pienai į 
kuriuos buvau įsitikinęs vis-gi ne
pavyko gyvenime įvykinti. L. 
valdžiai paaukavau jūsų Ameri
kos lietuvių $1.000.00, kuriais li
ko suorganizuota brangi L. Šau
lių Sąjunga. Generolas S. Žu
kauskas brangiausis lietuvių tau
tos vyras! Jo vardas aukso rai
dėmis bus užrašytas Lietuvos is
torijoje! Be galo gaila, kad A- 
merikos lietuvių visuomenė buvp 
suvadžiota link to brangiausio 
mūsų tautos vyro. Gaila, kad jam 
skirta dovana nebuvo įteikta, ku
rios jis tikrai yra vertas (pašalie
tis aukso kardas vyčių sumanv-Į? 
tas). Su lenkais gal reiks ka
riauti. Šauliai razbajauti pradė
jo, valdžia praded juos nugink
luoti. Lietuvoj yra išdykėlių, ku
rie nenor dirbti, tiki sulauksią 
bolševikų rojaus. Sako ponai te
gu dirba.

Pirmininkas pareikalauja kad 
pagerbus J. Šliupą atsistojimu, 
taip ir padaryta. Vienas priminė, 
kad kunigai vadiną šią organiza
ciją bedieviška. P. Purvis į tai 
atsako: Kad jis niekur niekad 
nėra ėjęs prieš katalikus ir pats 
esu... ir... ir., bet šį seimą 
šaukiau šventadienyje todėl, kad 
reikalas baisiaj svarbus (smar
kiai). Čia militariška organizaci
ja, mūšių lauke nežiūri nei šven-

ba vietos! ir. tt. (Čia p. Purvis 
sudarė tokią miną* jog jis tuoj 
pultų kovon prieš tikinčiuosius ir 
visus sumaltų į dulkes.)

ANTRA DIENA.
Įkorporuoti New Yorko valsti

joje. Valdyba bus be pirm., raš
tininko ir kitų dar devyni direk
toriai, visą valdybą sudarys 15 y- 
patų. Valdybai mokestį nustatys 
pati valdyba. Pribūva M. P. Ža
deikis, išskaitliuoja iždo stovį 
(kuris ant kiek paspėjau pagauti 
šiaip yra): Liuosnorių fonde $1,- 
544.00, visokių įplaukų buvo $7,- 
289.92, A. L. Brigadas likvidavi
mas atsėjo $3,870.00, organizaci
jos išlaidos $2,420.00, Purviui mė
nesiui $140.00 (kitų nesuspėjau 
pasekti). Ižde šiandien yra $32. 
Pridėjo: jūs esate bepartyviai, 
bet prie partyviškų partijų turi
te mokėti prisitaikinti ir tt. ir tt. 
Chicagiškiai nesutinka su esančiu 
vardu, būtent L. L. S. S. M. P. 
Žadeikis padiktuoja naują jai 
vardą: “Lietuvos Nepriklauso
mybės Šalininkų Sąjunga”. Val
dyba sekantiems metams iš Chiea- 
gos: Vaičius pirm., V. Kerševi- 
čius rašt., V. Jančaitis ižd. ir vi
sa eilė kitų.

D. Rupainis,
4-tojo būrio atstovas.

WATERBURY, CT.
• ______________

Buvau paskelbęs, kad gaudyti 
vagį, kurs man laikrodį pavogė. 
Dabar vagis pagautas. Pagavo 
lietuvis detektyvas. Vagis ne lie
tuvis. Pas jį rasta daug pavog
tų daiktų. Birželio 2 d. teismas 
nuteisė trims mėnesiams kalėji
mam Girdėti buvo, kad daug lie
tuvių buvo apvogti. Apvogtieji 
tesikreipa į eourtą ir gal atgaus. 
Apvogimą visuomet tuoj reikia 
raportuoti policijai.

B. P. Šilkauskas.

HARTFORD, CONN.

L. D. S. Conn. Apskričio piknikas 
nusisekė.

k

pietų, šv. Jąmptt'idątąvių; baž
nyčioje buvo pateiktos tam tiks
lui iškilmingos pamaldos su palai
minimu Švč. Sakramento, o po 
pamaldų iš bažnyčios visu būriu 
ėjo lietuviai ant savo kapinių pa
gerbti lietuvius karžygius kritu
sius karėse už Lietuvos liuosybę. 
Ten nuėjus, gerb. kleb. kun. M. 
J. Urbonas paragino melstis už 
tuos a. a. karžygius ir ypatingas 
pamaldas kapuose prieš šv. Kry
žių apvaikščioja. Pasimeldę išsi
skirstė link savo namų.

Toj pačioje dienoje, 7 vai. vak. 
buvo scenos įvairumų vakaras, 
kuris S. L. R. K. A. kp. vardu su
manyta. Buvo ilgas programas, 
kad net tęsėsi bemaž tris valan
das. Vietinis klebonas, gerb. 
kun. M. J. Urbonas, vakarą atida
rė ir paaiškno, kas bus perstato
ma ir kad vakaras surengtas pri
siminimui žuvusių karėse mūsų 
karžygių.

Šv. Juozapo parapijinis mišrus 
choras sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir dar tris dai
nas: “Tegyvuoja mūš tauta”, 
“Liuosos valandos” ir “Vėjas 
gaudžia po miškus”. Paskui bu
vo baletas pagerbimui vėliavos. 
Tą perstatė mergaitės baigian
čios mokyklą. Toliau, scenoje 
pradėjo “maršus ir muštrą” se
novės didvyriai su bardyšiais — 
su kirviais ir tt. Perstatė mo
kyklos vaikai. Mažųjų mergai
čių būrys sceųoje žaidė ir daina
vo: “Jievutę”, “Einam visi vis 
ratu” ir “Karvelėlį”. Pasitrau
kus mergaitėms ir vėl bernaičiai 
perstatė gimnastiko mankštini- 
mus, darydami visokias grupes,— 
piramidas—monogramas ir kito
kius įvairumus. Jiems nuėjus 
nuo scenos, didesniųjų mergai
čių būrys perstatė kelis žaislus su 
dainomis — Krypvnėlį — Katai- 
tes — Malūnėlį — ir Vainikėlį. 
Dar sykį berniukai scenoje susi
rinkę perstatė gimnastiko mank- 
štinimąsi; tas daugiausia publiką 
prijuokino. Po to, vėl didesnė- 
sės merginos perstatė — Senovės 
lietuvių dainą — dainuodamos ir 
kalbėdamos, darė įvairius krutė
jimus ir lankstymus su dideliais 
gėlių vainikais, kuriuos nešė aug- 
štai iškėlusios su abiem rankom. 
Pertraukoje gerb. klebonas pla
čiai aiškino apie vertumą kiek
vienam prigulėti didėsėse lietuvių 
katalikų organizacijose.

Po prakalbai, dar buvo per
statyta įspūdingas veikalėlis — 
Gėlės ant tėvo kapo. Aktorkos 
artistiškai atliko savo roles: Mo
tinos rolę perstatė p-ni M. Vailio- 
nienė su savo dviem dukrelėm. 
Bajorės rolę p-lė Tek. Mikniutė, 
o Našlaitės — E. Batiškaitė. Di
dį darė įspūdį gražiai išlavintos 
jų kalbos.

Galop dar choras sudainavo — 
Saulutė leidžias — Šaltyšių — ir 
Noriu Miego.

Vakaro programą surengė ir 
mokino vietinis naujasai vargoni
ninkas J. V. Kovas. Taip-pat sce
noje veik visi- jo pagaminti įvai
rumai buvo statomi. Dabar mū
sų mieste lietuvių tarpe, scenos į- 
vairum labai gražių prisižiūrime, 
kad ir kas savaitę tokių vakarų 
būtų.

Valio DuBojaus lietuviai! Va
lio jūs tarpe jūsų veikėjai.

Ragožius.

I

rie-lanko kolegijas ir es-kareivius 
už kukorius. Vytės^gi ketina pui
kiai pasirėdyti ir gražiai sėdėti 
laukdamos patarnavimą.

Kunigas Jonas Raguckas.
Linksma yra žinia išgirsti Ame

rikoje gimusį-augusį jaunikaitį iš- 
sišventusį kunigu. Ypatingai, to
kį darbštų, gabų jaunikaitį ir to
kį uolų lietuvį kaip kunigą Joną 
Bagucką.

Jonas Raguckas jau seniai mo-_ 
kinasi. Jau pora metų kaip yra 
deakonu. Tas prasitęsimas buvo 
delei to, kad jis buvo apleidęs 
seminariją, idant pagelbėjus sa
vo sergančiai seserei. Jis dirbda
mas ją užlaikė Arizonoje, kur ji 
pasveiko. Tada grįžo į St. Mein- 
rads seminariją..

Jonas nuo seniai rašinėja į lai
kraščius. Priklauso prie Moks
leivių ir Vyčių organizacijų. Jo 
ypatingi talentai yra tai auklėti 
jaunimą. Jis lavina Lawrence’o 
lietuvių jaunimą vesdamas čia 
vasarinę vaikų mokyklą. Ir visas 
jaunimas už tai jo niekad nepa
mirš. Jis stačiai imponavo savo 
mokinimu ir vaikus ir tėvus. Už 
tai kaip vieni taip ir kiti pagei
davo, kad šis jaunas kunigėlis 
laikytų Lavvrence savo pirmas šv. 
Mišias. Tas ir atsitiks.

Kunigas Jonas laikė iškilmin
gas šv. Mišias šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, nedėlios ryte 9:30 v.

Z.

gražiai išpuošta taip kaip per 
Sekmines.

Dabar pas mus siuvėjų daugu
ma mažai dirba arba jau kelinta 
savaitė visai nedirba Nekurie 
siuvėjai nusiminę, kiti į Lietuvą 
važiuoja, o kas negali išvažiuoti, 
turėtų tuom tarpu kur kitokį 
darbą pasieškot, nieko žmogui 
nekenks permainius darbą ant ko
kios kitos savaitės.

Vaikų ir mergaičių 30 gegužio 
buvo graži procesija Vaikų bu
vo nemažai, bet mergaičių buvo 
kelis syk daugiau. Dalyvavo vai
kinų šv. Aloizo dr-ja ir merginų 
Panelės Švč. Nekalto Prasidėjimo 
dr-ja x

31 d. gegužio pirmą syk į Bal- 
timore, Lietuvos Misija L. L. Pa
skolos Bonus atsiuntė. Tik ne vi
siems — matyt, kad Misija prie 
jų sutvarkymo turi daug atsar
gaus darbo, taigi lietuviai malo
nėsite ateit atsiimt ir atsineškite 
tą kvitukę ką jums užrašė jas da
vė, o kiti turi skubint išsimokėti, 
nes Misija nesiųs tiems bonų iki 
paskutiniai jų pinigai bus užmo
kėti, o jau trumpas laikas.

Bonai labai gražūs, garbė tu
rėt lietuviui tokį boną.

J. Karalius, Stoties Ižd. 
112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

ST. LOUIS, MO.

CLEVELAND, OHIO.

Piknikas įvyko 31 d. gegužio. 
Publikos atsilankė gana skaitlin
gai. Be vietinių buvo ir iš kitų 
apielinkės miestų, kaip tai: New 
Britain, IVaterbury, daugiausia iš 
New Haven. Dar-gi buvo svečių 
net iš Boston, Mass., būtent: T. 
Blužienė, Z. Gurkliutė, A. Knei- 
žis, “Darbininko” administrato- 
ris, Kiškis ir Bendoraitis.

Pirmučiausia suvienyti chorai 
sudainavo Lietuva Tėvynė Mūsų. 
Programo tvarkytojais buvo K. 
Kručkas ir A. Ambotas. Matyti 
publikai patiko. Base-ball game 
New Britain merginų su vaiki
nais. Merginos pasirėdę tam tik
rose uniformose ir gana gabios 
lošėjos, bet šiuo sykiu pralošė — 
vaik. 7, merg. 6.

I Po tam virvės traukimas tarpe 
Hartford 6 vyrų ir Waterbury 6 
vyrų. Laimėjo waterburiečiai. 
New Britain 4 mergini] lenktynė 
3 kojų. Bonkų rinkimą gabiau
sia atliko J. Alinskiutė ir Agnė 
Plikūniutė. 4 merginų bėgtynėse 
laimėjo J. Alinskiutė.

Hartfordo Švč. Trejybės para
pijos Choras, vadovaujant varg. 
P. Kamantauskui išpildė sekan
čias dainas: “Kur bėga Šešupėj’, 
“Kur giria žaliuoja”, “Oi tu jie- 
va jievuže”, “Tėvynė mūsų”. į 
•New Haven’o šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujant varg. I 
B. Nekrašui sudainavo “Važia
vau dieną”, “Eisiu į girelę”, 
‘Ant tėvelio dvaro”, “Mačiau be
sileidžiant”. Varg. B. Nekrašas 
^sudainavo solo, “Išėjo Tėvelis”. 
Visos dainos publikai patiko. 
New Britain’o dvi merginos su
dainavo duetą, “Leiskit į tėvy
nę’. Buvo ir daugiaus įvairumų. 
Oras tą dieną pasitaikė laabi ma
lonus. Tvarka visame gera, dar
bininkai rodos veik visi dirbo vie
tiniai, 6-tos kuopos nariai ir kele
tas New Britainiečių. Pelno .gir
dėjau liksią apie $300.00. Tai ga
lima sakyti, kad visais atžvilgiais 
nusisekė gerai. Lai gyvuoja L. 
D. Conn. apskr. ir visa organiza
cija!

I

I

LAWRENCE, MASS.

Naujas išradimas.
——T—

Vietos vyčiai jau treti metai 
kaip turi sykį į savaitę lietuvių 
kalboje ir rašyboje pamokas. Šie
met jie sumanė turėt panfokas 
taip-pat. tik vieną pamokų vaka
rą į mėnesį pašvęst viešam vaka
rėliui, kur vyčiai galės savo mo
kslą sunaudot. Kaikurie sudai
nuos, kiti prakalbą pasakys, tre
ti eilės deklemuos ir tt. žodžiu, 
jie turės tokį savybės vakarėlį — 
“sočiai”, kur bus užkandžių ir 
burnai ir protui. Tas tai ir nau
jas dalykėlis — išradimas vyčių 
istorijoje.

Tasai naujas išradimas įdomes
nis dar tuomi, kad bus proga ir 
lenktyniuot, nes vieną mėnesį vy
čių savybės vakarėlį rengs vyčiai 
— kitą gi mėnesį rengs vytės.

Pirmas buvo 27 d. gegužio, vie
nos vytės jį surengė. Ateinantis 

bės vaka- 
ir-gipas-

Reporteris.

■I•

Gegužio 2 d. Clev. L. Taut. Be
nas surengė vakarėlį. Programas 
to vakaro, susidėjo vien iš gerb. 
S. Eimučio parašytų veikalų. Bu
vo gyvai atvaizdinti du vienveik- 
smiai vaizdeliai. 1-mas: “Nors 
gyvybę nustosiu, bet nedovano
siu”, iš Lietuvių gyvenimo Lietu
voje karės metu, taip sujudino 
publiką kad ant nekuriu veidų 
buvo matyt karštas ir atmoniji- 
mas Lietuvos priešams. Vaidini
me dalyvavo pats autorius S. Ei
mutis, A. Slavinskas, Al. Miliu- 
kiutė ir Marė Kimučiutė. 2-ras 
vaizdelis labai juokingas po var
du “Žemiškas rojus”, iš Ameri
kos lietuvių laisvamanių gyveni
mo, taip prijuokino publiką, kad 
nekurie dar ir dabar pamislinę 
juokiasi iš laisvamanių tamsumo. 
Vaidinime dalyvavo A. Slavins
kas, Pr. Krainiukas, Ag. Navi
kienė ir P. Rakauskutis. Tarpe 
pirmojo ir antrojo vaizdelio labai 
jausmingai padeklemavo eiles pa
rašytas S. Eimučio “Pasiilgimas 
tėvynės Lietuvos” deki. 0. Ra- 
kauskiutė ir “Oi skauda man šir
dį” — M. Kimučiutė.

Po vaidinimui, dar gražiai pa
dainavo M. ir V. Kimučiutės. Dai
nelėms žodžius ir muziką parašė 
taip-gi S. Eimutis. Kurios labai 
publikai patiko.

Gėlelė.

Geg. 30 d. čia atsilankė J. J. 
Bielskis, L. L. Paskolos reikalais. 
Pasakė prakalbą apie Lietuvos 
neprigulmingos valstybės tvėri- 
mąsi. Toliaus kalbėtojas,.pažj-mė- 
jo, kad dabar laisvoje tėvynėje 
nevien lietuviams ten gyvenu
siems bus gerai, bet ir amerikie
čiams, kuomet jie sugrįžš, už tai 
ragino pagelbėti tėvynei užbaig
ti neprigulmybės darbą perkant 
L. L. Paskolos bonus. Nesmagu, 
kad čia iki šiol nebuvo sudarytos 
paskolos platinimo stoties. Tuo- 
jaus vadovaujant A. Živaičiui 
publika išreiškė atsistojimu kad 
reikia sudaryti stotį, ir žinoma, 
tapo sudaryta, ir išrinkta pirmi
ninku J. Simanavičia, raštininku 
J. Kantautas, iždininku K. Vuo- 
saitis. Užrašinėtojai ir kolekto
riai išrinkta A. Živaitis, P. Lima- 
niutė, Alf. Urbonas, O. Bartinin- 
kaitė. Nors labai trumpas laikas 
pardavinėjimui bonų, bet mano
ma, kad stotis pasistengs atlik
ti, suskubs ir atliks pilnai suvė
lintą darbą, nes išrinkta gan 
darbštūs žmonės. Gerb. kalbėto
jas tuojaus išėmė pluoštą bonų ir 
už keletą šimtų tapo parduota. 
Susidariusi stotis tuo jaus, pradės 
veikti, laikys kas savaitę susirin
kimus, kolektoriai lankys lieuvių 
stubas, tad lietuviai pasistengki- 

įsigyti bonų, kas tik lietuvis, 
lietuvis, kurs nepirks.

• A. ž.
%

te 
ne

' _____________________________

CRAIGNEUK, ŠKOTIJA.
“Bilaivybės” ir Katalikų Są

jungos Draugijų skyriai čia pra
dėjo rūpintis šelpimu Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. 7 d. kovo 
š. m. abi minėtos draugijos buvo 
surengę prakalbas Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Buvo daryta 
rinkliava. Tapo surinkta £l-7-3į. 
Balandžio 23 d. minėtos draugi
jos parengė šokių vakarą su kon
certu, taip-gi naudai Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. Vakaras 
atnešė pelno £3,11,4. Gegužio 2 
d. blaivininkai iš savo draugijos 
iždo paaukavo £1. Katalikų Są
jungos nariai taip-gi iš savo drau
gijos iždo paaukaco £1. Dar pri
dėjo biskį smulkių aukų lig suda
rymo pilnai £7. Tad 10 d. ge
gužio pinigai sumoje £7 tapo pa
siųsti į Lietuvą per Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Banko atsto
vą Londone Martyšių. Pinigai 
yra siųsti į Kauną, M. Krupavi
čiui, kuris perduos Lietuvos Rau- 
donamjam Kryžiui. Nors maža 
auka, bet vis-gi mūsų kolonijos 
blaivininkai ir Katalikų Sąjungos 
nariai, pasirodė šelpią savo tau
tiečius kurie vargsta dėl mūsų 
laisvės ir abelnai dėl visos mūsų 
tautos ir tėvynės Lietuvos. Ir jūs 
broliai amerikiečiai neužmirški
te savųjų, nes gyvenate jūs ge
resnėse aplinkybėse negu lietu
viai Škotijoj.’

ROCHESTER, N. Y.

Lietuvos Vyčių 93 kuopos teat
ralas skyrius surengė teatrą gegu
žio 16 d. Perstatė du veikalu: 
“Aukso Veršis” ir “Piršlybos”. 
Atsižymėjo geriausia rolėj Emos 
p-lė Teresė L. Stukaitė ir Rozen- 
blatto rolėj Ėeliksas Gikis, Liud
viko rolėj Jonas Gudas; neblo
giausia ir Goldsetemą nudavė 
Petras Kajeckas ir Feliksas Šla
pelis. Piršlybose” šauniai vaidi
no rolę Bimbilo S. Butrimas ir ro
lėj Pelėsis Antanas Nevedanskis.

Gegužio 30 d. L. Vyčiai turėjo 
išvažiavimą. Nebuvo skaitlingas, 
bet labai draugiškas ir linksmas; 
žaidė įvairius žaislus, traukė pa
veikslus.

Gegužio 25 d. atlankė mūsų ko
loniją M. A. Norkūnas, L. Vyčių 
įsteigėjas. Klebonas kun. Kasa- 
kaitis geg. 26 d. vakare po gegu
žinių pamaldų pasakė, kad bus 
prakalbos. Gegužio 27 d. vakare 
suėjo žmoni nedaug. Kalbėto
jas kalbėjo pirmiausia apie jau
nimą. Antru sykiu kalbėjo apie 
Lietuvos ekonominį stovį ir ragi
no pirkti bendrovių šėrus. Lietu
vių Prekybos Bendrovės pardavė 
šėrų už $1.000 su viršum.

L. Vytis.

BRISTOL, CT.

it.; M-

Balandžio mėnesį antrą nedėl
dienį L. Neprigulmybės Kliuhas 
laikė susirinkimą ir nutarė pirkti 
Lietuvos Paskolos Eoną už $500. 
Buvo išrinkti kliubo nariai
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NIEKO BAISAUS.

Paskelbimas suspenduotų. 
LDS. narių nemažai suju
dino kuopas ir narius. Pir
miausiai sujudo tie, kurie 
buvo prideramai užsimokė
ję ir per klaidą buvo pa
skelbti suspenduotųjų, tar
pe. Tokių, pasirodė nema
žai ir jų. tarpe net dvasiškas 
vadovas gerb. kun. F. Ke
mėšis. Kiti, L. D. S. uolie
ji prieteliai, sujudo, many
dami, kad esama tikro Są
jungai pavojaus. Pasisku
bino su patarimais. Po tei
sybei, tai čia nieko baisaus 
ir nei mažiausio pavojaus. 
Juk ištikro suspenduotųjų 
skaičius nedidelis — iš apie 
4.500 narių suspenduota a- 
pie 150 narių. O-gi suspen
duotieji yra tokie, kurie 
paprastai vis išanksto ūž 
metus užsimoka. Taip už
simokėję, jie per ilgą laiką 
pamiršta, kada jiems pri
puola išnaujo mokėti. Net 
pašalpinėse organizacijose, 
kur suspenduotiems na
riams pašelpa nemokama, 
pasitaiko užvilktų mokes
čių ir suspendavimų, tai i- 
dėjinėse organizacijose tas 
apsireiškimas, nenešąs as
meninio nuostolio, gali būti 
ir yra paprastesnis.

Tečiaus apskritai imant 
Įsirašantieji į L. D. S. vyrai 
ir moterys joje laikosi gerai. 
Rašosi iš įsitikinimo, iš no
ro veikti krikščioniškoje 
darbininkų organizacijoje. 
Įsirašinėja vis pažangiau
sieji, veikliausieji katalikiš
kos visuomenės vyrai ir mo
terys. Tai yra faktas ir mū
sų LDS. yra tvirta, kaip uo
la. Per klaidą, per neapsi
žiūrėjimą suspenduotieji 
nariai lai teikiasi Centro 
raštininkui nepalaikyti blo
gu, o ištikro užvilkusieji sa
vo mokesčius lai teikiasi pa- 
simokėti, jei dar to nepada
rė.

KAME TIKROJI BĖDA.

Partijinių užsi varinė j imu 
ir užsikirtimų pas lietuvius 
netrūksta. To pikto, regis, 
pas Amerikos lietuvius dau
giau, negu pas Lietuvos lie
tuvius. Nemažai mūsų tau
tiečių yra tokių, kurie tuos 
užsivarinėjimus ir ginčus 
perrimtai ima. Net nusimi- 
niman puola ir net atsisaki
nėja nuo dėjimosi prie Lie
tuvos rėmimo. Na, o tikro
ji bėda ne tame, kad turime 
partijinių ginčų ir užsivari- 
nėjimų. Kur jų nėra? Y- 
ra jų pas visas kultūrines 
tautas. Štai artinasi rinki
mų kampanija Suv. Valsti
jose. Tai turėsime tikrų 
“8h0W”.

virte virs iki pat lapkričio 
pirmojo utarninko. Pereitą 
nedėldienį buvo rinkimai į 
Vokietijos Reichstagą (sei

liną). Tai priešrinkiminėj
kampanijoj nepasitenkinta 
liežuvių ir plunksnų kova. 
Ėjo darban kumštis, stik
lai, lazdos, kėdžių kojos. 
Nedėlioj gegužio 30 d. buvo 
įvariuose Vokietijos mies
tuose partijiniai masmitin- 
gai. Berline buvo du mas- 
mitingai ir juos suardė 
priešingosios pusės sukalu
sios riaušes, kur stiklai, 
vėzdai ir kėdžių kojos ėjo 
darban. Mitinge, kur kraš
to apsaugos ministeris Ges- 
sler kalbėjo, tai nacijona- 
listų ir anti-semitų studen
tai buvo sukėlę triukšmą ir 
ministeris galėjo baigti kal
bą kuomet tie triukšmada
riai buvo išmesti iš salės. 
Von Graefe, Vaterland par
tijos vadas tą dieną labai 
nukentėjo, nes jo petkaulis 
ir vienas šonkaulis perlauž
tas. Jis kalbėjo Stettino 
mieste. Pranešama, būk 
Berline katalikų (centru- 
mo) susirinkimas triukšmin
gai pasibaigęs (broke up in 
a wild riot, rašo vienas ko
respondentas).

Jau buvo pranešta, jog 
Lietuvoje per rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą nežmo- 
niškiausių priemonių grie
bėsi socijalistai. Grąsino šo
viniu į krikščionių demokra
tų kalbėtojus, metė paga
lius į krikščionių demokra
tų mitingus ir kitokiais pa- : 
našiais būdais bandė užsire- • 
komenduoti ir prielankumą ( 
ingyti Lietuvos žmonių. Bet 
kaip ten nebuvo, vis-gi jei 
sulyginsime su Vokietijos 1 
kampanija, tai gal lietuviai 
inimant ir' socijalistus su 
jų razbaininkiškomis prie- , 
monėmis nežemiau stovėtų 
už vokiečius.

Nors taip yra, nors lietu- . 
vių partijinė kova ne bai- < 
sesnė už kitų tautų, bet ir < 
didelės bėdos nėra kad par
tijos užsivarinėja. Užtad ki- 1 
tais atvejais pas mus blo
giau yra, negu pas kitas tau- j 
tas. Ve, kadir Vokietijoj 
partijos kovoja, bet parti
jos stoja už savo tautos tei
ses, visos remia valdžią.Ten 
nesako, kad neremsią val
džios arba savo tautos dėl
to, kad partijos ginčijasi. 
Paš mus štai Amerike kaip 
viršuje minėta yra daug 
Molio Motiejų, kurie nesi
deda prie rėmimo Lietuvos 
reikalų dėl buvimo partiji
nių ginčų. Beto mūsų soci
jalistai nuolatai buvo ir te
bėra nusistatę prieš Lietu
vos neprigulmybę, smerkė 
ir kenkė darbams už nepri
gulmybę, o pastaruoju lai
ku stojo prieš Lietuvos 
Laisvės Paskolą.

Taigi partijų buvimas y- 
ra naturališkas apsireiški
mas tarpe civilizuotų tautų, 
o partijiniai ginčai neiš- 
vengtini. Ne bėda, kad pas 
lietuvius yra partijos ir ap
sireiškia ginčų. Bet bėda, 
kad yra partija (socijalis- 
tų) nusistačiusi prieš Lietu
vos neprigulntybę, kad yra 
prie bile progos išsisukinė
tojų nuo pildymo pareigų. 
Dėl tos bėdos niekas nepri
valo nusiminti, o reikia tik 
uoliau veikti ir anot majoro 
Žadeikio vilkti švieson kur
mius, kur dirvą gadina ir 
Šeškus, kur Lietuvos valsty-

Seimą atidarė Purvis nedėlioj, 
gegužio 30 d. 11 v. ryte, kada ka
talikiškose ir kitokiose bažnyčio
se prasideda pamaldos. Sakė, gir
di turįs už garbę pranešti, kad 
dikčiai gerbiama S. L. Kareivių 
Amerikoj organizacija teikėsi at
siųsti net iš Chicagos 6 atstovus. 
Lyg šiai dienai visą tvarką vedė 
L. Misija, dabar pavedame jums, 
seimui. Girdi, kelius pulkus ka
reivių pasiuntę Lietuvon. Šioj 
L. L. S. Sąjunga girdi auga, bu
joja. (Pastaba. Juk šits suvažia
vimas šauktas ir yra tik L. L. S. 
Sąjungos, tai kaip turėjo teisę at
siųsti kita kokia ten draugija sa
vo atstovus). P. Purvis atsako, 
kad į seimą laiškais kvietę L. L. 
S. Sąjungą aiškindamas jai kad 
tai jų seimas, o anai aiškinęs kad 
jų, tai taip ir susivažiavo abiejų 
organizacijų atstovai, ko ir reikė
jo girdi, abiejų vienodas tikslas 
(išraudęs) ir jie turi pilną ir lygią 
teisę! (Pastabi. Tai dabar kat
ros organizacijos yra šitas suva
žiavimas : juk abi viliugingai 
kviestos ir kuom pamatuodamas 
P. Purvis taip darė?). Purvis su 
pasekėjais rėkia rinkti valdybą!! 
Išrinkta seimo valdyba iš sveti
mosios dr-jos atstovų. Pirm. Vai
čius iš Chicagos, rašt.' V. Kerševi- 
čius, kuris sakė, girdi klerikališ- 
ki gaivalai norį suardyti šią bran
gią organizaciją, būk esanti be
dieviška. Delegatų pribuvo 19. 
Purvio raportas: Šią brangią or
ganizaciją buvo visai pakrikdę 
taip vadinamos katalikų srovės 
atstovai 
Vaškas.

ba vietos! ir.tt. (Čia p. Purvis 
sudarė tokią miną* jog jis tuoj 
pultų kovon prieš tikinčiuosius ir 
visus sumaltų į dulkes.)

ANTRA DIENA
Įkorporuoti N.ew Yorko valsti

joje. Valdyba bus be pirm., raš
tininko ir kitų dar devyni direk
toriai, visą valdybą sudarys 15 y- 
patų. Valdybai mokestį nustatys 
pati valdyba. Pribūva M. P. Ža
deikis, išskaitliuoja iždo stovį 
(kuris ant kiek paspėjau pagauti 
šiaip yra): Liuosnorių fonde $1,- 
544.00, visokių įplaukų buvo $7,- 
289.92, A. L. Brigados likvidavi
mas atsėjo $3,870.00, organizaci
jos išlaidos $2,420.00, Purviui mė
nesiui $140.00 (kitų nesuspėjau 
pasekti). Ižde šiandien yra $32. 
Pridėjo: jūs esate bepartyviai, 
bet prie partvviškų partijų turi
te mokėti prisitaikinti ir tt. ir tt. 
Chicagiškiai nesutinka su esančiu 
vardu, būtent L. L. S. S. M. P. 
Žadeikis padiktuoja naują jai 
vardą: “Lietuvos Nepriklauso
mybės Šalininkų Sąjunga”. Val
dyba sekantiems metams iš Chica
gos: Vaičius pirm., V. Kerševi- 
čius rašt., V. Jančaitis ižd. ir vi
sa eilė kitų.

D. Rupainis, 
4-tojo būrio atstovas.

WATERBURY, CT.

pietų, šv. Jooupū‘išdavių. baž>-frieūaąko kolegijas ir ex-kareivius 
už kukorius. Vyttegi ketina pui
kiai pasirėdyti ir gražiai sėdėti 
laukdamos patarnavimų.

Kunigas Jonas Raguckas.
Linksma yra žinia išgirsti Ame

rikoje gimusį-augusį jaunikaitį iš- 
sišventusį kunigu. Ypatingai, to
kį darbštų, gabų jaunikaitį ir to
kį uolų lietuvį kaip kunigą Joną 
Ragucką.

Jonas Raguckas jau seniai mo-_ 
kinasi. Jau pora metų kaip yra 
deakonu. Tas prasitęsimas buvo 
delei to, kad jis buvo apleidęs 
seminariją, idant pagelbėjus sa
vo sergančiai seserei. Jis dirbda
mas ją užlaikė Arizonoje, kur ji 
pasveiko. Tada grįžo į St. Mein- 
rads seminariją._

Jonas nuo seniai rašinėja į lai
kraščius. Priklauso prie Moks
leivių ir Vyčių organizacijų. Jo 
ypatingi talentai yra tai auklėti 
jaunimą. Jis lavina Lawrence’o 
lietuvių jaunimą vesdamas čia 
vasarinę vaikų mokyklą. Ir visas 
jaunimas už tai jo niekad nepa
mirš. Jis stačiai imponavo savo 
mokinimu ir vaikus ir tėvus. Už 
tai kaip vieni taip ir kiti pagei
davo, kad šis jaunas kunigėlis 
laikytų Lawrence savo pirmas šv. 
Mišias. Tas ir atsitiks.

Kunigas Jonas laikė iškilmin
gas šv. Mišias šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, nedėlios ryte 9:30 v.

Z.

gražiai išpuošta taip kaip per 
Sekmines.

Dabar pas mus siuvėjų daugu
ma mažai dirba arba "jau kelinta 
savaitė visai nedirba. Nekurie 
siuvėjai nusiminę, kiti į Lietuvą 
važiuoja, o kas negali išvažiuoti, 
turėtų tuom tarpu kur kitokį 
darbą pasieškot, nieko žmogui 
nekenks permainius darbą ant ko
kios kitos savaitės.

Vaikų ir mergaičių 30 gegužio 
buvo graži procesija. Vaikų bu
vo nemažai, bet mergaičių buvo 
kelis syk daugiau. Dalyvavo vai
kinų šv. Aloizo dr-ja ir merginų 
Panelės Švč. Nekalto Prasidėjimo 
dr-ja. o

31 d. gegužio pirmą syk į Bal
timore, Lietuvos Misija L. L. Pa
skolos Bonus atsiuntė. Tik ne vi
siems — matyt, kad Misija prie 
jų sutvarkymo turi daug atsar
gaus darbo, taigi lietuviai malo
nėsite ateit atsiimt ir atsineškite 
tą kvitukę ką jums užrašėjas da
vė, o kiti turi skubint išsimokėti, 
nes Misija nesiųs tiems bonų iki 
paskutiniai jų pinigai bus užmo
kėti, o jau trumpas laikas.

Bonai labai gražūs, garbė tu
rėt lietuviui tokį boną.

J. Karalius, Stoties Ižd. 
112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

nyčioje buvo pateiktos tam tiks
lui iškilmingos pamaldos su palai
minimu Švč. Sakramento, .o po 
pamaldų iš bažnyčios visu būriu 
ėjo lietuviai ant savo kapinių pa
gerbti lietuvius karžygius kritu
sius karėse už Lietuvos liuosybę. 
Ten nuėjus, gerb. kleb. kun. M. 
J. Urbonas paragino melstis už 
tuos a. a. karžygius ir ypatingas 
pamaldas kapuose prieš šv. Kry
žių apvaikščioja. Pasimeldę išsi
skirstė link savo namų.

Toj pačioje dienoje, 7 vai. vak. 
buvo scenos įvairumų vakaras, 
kuris S. L. R. K A. kp. vardu su
manyta. Buvo ilgas programas, 
kad net tęsėsi bemaž tris valan
das. Vietinis klebonas, gerb. 
kųn. M. J. Urbonas, vakarą atida
rė ir paaiškno, kas bus perstato
ma ir kad vakaras surengtas pri
siminimui žuvusių karėse mūsų 
karžygių.

Šv. Juozapo parapijinis mišrus 
choras sudainavo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir dar tris dai
nas: “Tegyvuoja mūž tauta”, 
“Liuosos valandos” ir “Vėjas 
gaudžia po miškus”. Paskui bu
vo baletas pagerbimui vėliavos. 
Tą perstatė mergaitės baigian
čios mokyklą. Toliau, scenoje 
pradėjo “maršus ir muštrą” se
novės didvyriai su bardyšiais — 
su kirviais ir tt. Perstatė mo
kyklos vaikai. Mažųjų mergai
čių būrys sceųoje žaidė ir daina
vo: “Jievutę”, “Einam visi vos 
ratu” ir “Karvelėlį”. Pasitrau
kus mergaitėms ir vėl bernaičiai 
perstatė gimnastiko mankštini- 
mus, darydami visokias grupes,— 
piramidas—monogramas ir kito
kius įvairumus. Jiems nuėjus 
nuo scenos, didesniųjų mergai
čių būrys perstatė kelis žaislus su 
dainomis — Krypynėlį — Kalai
tes — Malūnėlį — ir Vainikėlį. 
Dar sykį berniukai scenoje susi
rinkę perstatė gimnastiko mank- 
štinimąsi; tas daugiausia publiką 
prijuokino. Po to, vėl didesnė- 
sės merginos perstatė — Senovės 
lietuvių dainą — dainuodamos ir 
kalbėdamos, darė įvairius krutė
jimus ir lankstymus su dideliais 
gėlių vainikais, kuriuos nešė aug- 
štai iškėlusios su abiem rankom. 
Pertraukoje gerb. klebonas pla
čiai aiškino apie vertumą kiek
vienam prigulėti didėsėse lietuvių 
katalikų organizacijose.

Po prakalbai, dar buvo per
statyta įspūdingas veikalėlis — 
Gėlės ant tėvo kapo. Aktorkos 
artistiškai atliko savo roles: Mo
tinos rolę perstatė p-ni M. Vailio- 
nienė su savo dviem dukrelėm. 
Bajorės rolę p-lė Tek. Mikniutė, 
o Našlaitės — E. Batiškaitė. Di
dį darė įspūdį gražiai išlavintos 
jų kalbos.

Galop dar choras sudainavo — 
Saulutė leidžias — Šaltyčių — ir 
Noriu Miego.

Vakaro programą surengė ir 
mokino vietinis naujasai vargoni
ninkas J. V. Kovas. Taip-pat sce
noje veik visi- jo pagaminti įvai
rumai buvo statomi. Dabar mū
sų mieste lietuvių tarpe, scenos į- 
vairum labai gražių prisižiūrime, 
kad ir kas savaitę tokių vakarų 
būtų.

Valio DuBojaus lietuviai! Va
lio jūs tarpe jūsų veikėjai.

Ragožius.

ST. LOUIS, MO.

Geg. 30 d. čia atsilankė J. J. 
Bielskis, L. L. Paskolos reikalais. 
Pasakė prakalbą apie Lietuvos 
neprigulmingos valstybės tvėri- 
mąsi. Toliaus kalbėt o jas ..pažymė
jo, kad dabar laisvoje tėvynėje 
nevien lietuviams ten gyvenu
siems bus gerai, bet ir amerikie
čiams, kuomet jie sugrįžš, už tai 
ragino pagelbėti tėvynei užbaig
ti neprigulmybės darbą perkant 
L. L. Paskolos bonus. Nesmagu, 
kad čia iki šiol nebuvo sudarytos 
paskolos platinimo stoties. Tuo
jaus vadovaujant A. Živaičiui 
publika išreiškė atsistojimu kad 
reikia sudaryti stotį, ir žinoma, 
tapo sudaryta, ir išrinkta pirmi
ninku J. Simanavieia, raštininku 
J. Kantautas, iždininku K. Vuo- 
saitis. Užrašinėtojai ir kolekto
riai išrinkta A. Živaitis, P. Lima- 
niutė, Alf. Urbonas, O. Bartinin- 
kaifė. Nors labai trumpas laikas 
pardavinėjimui bonų, bet mano
ma, kad stotis pasistengs atlik
ti, suskubs ir atliks pilnai suvė
lintą darbą, nes išrinkta gan 
darbštūs žmonės. Gerb. kalbėto
jas tuojaus išėmė pluoštą bonų ir 
už keletą šimtų tapo parduota. 
Susidariusi stotis tuojaus, pradės 
veikti, laikys kas savaitę susirin
kimus, kolektoriai lankys Iieuvių 
stubas. tad lietuviai pasistengki- 
te įsigyti bonų, kas tik lietuvis, 
ne lietuvis, kurs nepirks.

t
%

CLEVELAND, OHIO.

Gegužio 2 d. Clev. L. Taut. Be
nas surengė vakarėlį. Programas 
to vakaro, susidėjo vien iš gerb. 
S. Kimueio parašytų veikalų. Bu
vo gyvai atvaizdinti du vienveik- 
smiai vaizdeliai. 1-mas: “Nors 
gyvybę nustosiu, bet nedovano
siu”, iš Lietuvių gyvenimo Lietu
voje karės metu, taip sujudino 
publiką kad ant nekuriu veidų 
buvo matyt karštas ir atmoniji- 
mas Lietuvos priešams. Vaidini
me dalyvavo pats autorius S. Ki- 
mutis, A. Slavinskas, Al. Miliu- 
kiutė ir Marė Kimučiutė. 2-ras 
vaizdelis labai juokingas po var
du “Žemiškas rojus”, iš Ameri
kos lietuvių laisvamanių gyveni
mo, taip prijuokino publiką, kad 
nekurie dar ir dabar pamislinę 
juokiasi iš laisvamanių tamsumo. 
Vaidinime dalyvavo A. Slavins
kas, Pr. Krainiukas, Ag. Navi
kienė ir P. Rakauskutis. Tarpe 
pirmojo ir antrojo vaizdelio labai 
jausmingai padeklemavo eiles pa
rašytas S. Kimučio “Pasiilgimas 
tėvynės Lietuvos” deki. O. Ra- 
kauskiutė ir “Oi skauda man šir
dį” — M. Kimučiutė.

Po vaidinimui, dar gražiai pa
dainavo M. ir V. Kimučiutės. Dai
nelėms žodžius ir muziką parašė 
taip-gi S. Kimutis. Kurios labai 
publikai patiko.

Buvau paskelbęs, kad gaudyti 
vagį, kurs man laikrodį pavogė. 
Dabar vagis pagautas. Pagavo 
lietuvis detektyvas. Vagis ne lie
tuvis. Pas jį rasta daug pavog
tų daiktų. Birželio 2 d. teismas 
nuteisė trims mėnesiams kalėji- 
man. Girdėti buvo, kad daug Iie- 
tuvių buvo apvogti. Apvogtieji 
tesikreipa į courtą ir gal atgaus. 
Apvogimą visuomet tuoj reikia 
raportuoti policijai.

B. P. šilkauskas.

— Karosas, Romanas, 
Jie buvę valdyboj iš jos 

prasišalinę neišdavę jam kaipo 
pirmininkui jokių raportų. Biels
kis buvęs save apsišaukęs vir
šiausiu organizatoriumi, jam nie
ko apie tai nepranešęs, taip-gi ir 
J. Milius, kuris Bielskio paliepi
mus pildęs. Girdi tokiose aplin
kybėse nustojęs veikęs. Narių e- 
są apie 2.000. Būrių 56. Liuos- 
norių kareivių Lietuvon jau pa
siųsta 21. Lietuvos kaštais norin- 
čių važiuoti esą 73, iš jų amat- 
ninkų 43. Išpildžiusi liuosano- 
rių pažadų blankas 274. Dar ne- 
išpildžiusių blankų abiejų lyčių e- 
są 1.739. Aukų surinkta apie 
$4,000.00. L. L. S. Sąjunga nėra 
dar inkorporuota. P. Žankus, chi- 
cagiškių kareivių organizatorius 
aiškina turį apie $3.000 ir apie 2,- 
000 narių.

Pribūva Daktaras J. Šliupas, 
Strimaičio vedamas ir būrys rie
bių palydovų. P. Purvis iš di
džiausio džiaugsmo šaukia: “Vy
rai ura! valio!! valio!!! Bran
giausias žmogus pasaulyje teikėsi 
mus aplankyti!” Pasveikinimo 
ceremonijos užsibaigė. P. Purvis 
su ilgoka apieravone perstato J. 
Šliupą, kuris daug maž štai ką 
sakė: Buvau valdžios paskirtas 
Latvijoje atstovu. Mano pienai į 
kuriuos buvau įsitikinęs vis-gi ne
pavyko gyvenime įvykinti. L. 
valdžiai paaukavau jūsų Ameri
kos lietuvių $1.000.00, kuriais li
ko suorganizuota brangi L. Šau
lių Sąjunga. Generolas S. Žu
kauskas brangiausis lietuvių tau
tos vyras! Jo vardas aukso rai
dėmis bus užrašytas Lietuvos is
torijoje! Be galo gaila, kad A- 
merikos lietuvių visuomenė buvp 
suvadžiota link to brangiausio 
mūsų tautos vyro. Gaila, kad jam 
skirta dovana nebuvo įteikta, ku
rios jis tikrai yra vertas (pašalie
tis aukso kardas vyčių sumany-|? 
tas). Su lenkais gal reiks ka
riauti. Šauliai razbajauti pradė
jo, valdžia praded juos nugink
luoti. Lietuvoj yra išdykėlių, ku
rie nenor dirbti, tiki sulauksią 
bolševikų rojaus. Sako ponai te
gu dirba.

Pirmininkas pareikalauja kad 
pagerbus J. Šliupą atsistojimu, 
taip ir padaryta. Vienas priminė, 
kad kunigai vadiną šią organiza
ciją bedieviška. P. Purvis į tai 
atsako: Kad jis niekur niekad 
nėra ėjęs prieš katalikus ir pats 
esu... ir._. ir., bet šį seimą 
šaukiau šventadienyje todėl, kad 
reikalas baisiąį svarbus (smar
kiai). čia militariška organizaci
ja, mūšių-lauke nežiūri nei šven
tės, nei mišių.! et pjauna viens

HARTFORD, CONN.

L. D. S. Conn. Apskričio piknikas 
nusisekė.

Piknikas įvyko 31 d. gegužio. 
Publikos atsilankė gana skaitlin
gai. Be vietinių buvo ir iš kitų 
apielinkės miestų, kaip tai: New 
Britain, Waterbury, daugiausia iš 
New Haven. Dar-gi buvo svečių 
net iš Boston, Mass., būtent: T. 
Blužienė, Z. Gurkliutė, A. Knei- 
žis, “Darbininko” administrato
ris, Kiškis ir Bendoraitis.

Pirmučiausia suvienyti chorai 
sudainavo Lietuva Tėvynė Mūsų. 
Programo tvarkytojais buvo K. 
Kručkas ir A. Ambotas. Matyti 
publikai patiko. Base-ball game 
New Britain merginų su vaiki
nais. Merginos pasirėdę tam tik
rose uniformose ir gana gabios 
lošėjos, bet šiuo sykiu pralošė — 
vaik. 7, merg. 6.

I Po tam virvės traukimas tarpe 
Hartford 6 vyrų ir IVaterbury 6 
vyrų. Laimėjo waterburiečiai. 
New Britain 4 mergini! lenktynė 
3 kojų. Bonkų rinkimą gabiau
sia atliko J. Alinskiutė ir Agnė 
Plikūniutė. 4 merginų bėgtynėse 
laimėjo J. Alinskiutė.

Hartfordo Švč. Trejybės para
pijos Choras, vadovaujant varg. 
P. Kamantauskui išpildė sekan
čias dainas: “Kur bėga Šešupėj’, 
“Kur giria žaliuoja”, “Oi tu jie- 
va jievuže”, “Tėvynė mūsų”.t 
New Haven’o šv. Kazimiero pa
rapijos choras, vadovaujant varg. i 
B. Nekrašui sudainavo “Važia
vau dieną”, “Eisiu į girelę”, 
‘Ant tėvelio dvaro”, “Mačiau be
sileidžiant”. Varg. B. Nekrašas 
{sudainavo solo, “Išėjo Tėvelis”. 
Visos dainos publikai patiko. 
New Britain’o dvi merginos su
dainavo duetą, “Leiskit į tėvy
nę’. Buvo ir daugiaus įvairumų. 
Oras tą dieną pasitaikė laabi ma- 

. lomus. Tvarka visame gera, dar
bininkai rodos veik visi dirbo vie
tiniai, 6-tos kuopos nariai ir kele
tas New Britainiečių. Pelno .gir
dėjau liksią apie $300.00. Tai ga
lima sakyti, kad visais atžvilgiais 
nusisekė gerai. Lai gyvuoja L. 
D. Conn. apskr. ir visa organiza
cija!

I

Gėlelė.
A. ž.

Reporteris.

DU BOlS, PA.

žia.
bes ramstį (paskolą*griau- ne
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LAWRENCE, MASS.

Naujas išradimas.

Vietos vyčiai jau treti metai 
kaip turi sykį į savaitę lietuvių 
kalboje ir rašyboje pamokas. Šie
met jie sumanė turėt pambkas 
taip-pat: tik vieną pamokų vaka
rą į mėnesį pašvęst viešam vaka
rėliui, kur vyčiai galės savo mo
kslą sunaudot. Kaikurie sudai
nuos, kiti prakalbą pasakys, tre
ti eilės deklemuos ir tt. Žodžiu, 
jie turės tokį savybės vakarėlį — 
“sočiai”, kur bus užkandžių ir 
burnai ir protui. Tas tai ir nau
jas dalykėlis — išradimas vyčių 
istorijoje.

Tasai naujas išradimas įdomes
nis dar tuomi, kad bus proga ir 
lenktyniuot, nes vieną mėnesį vy
čių savybės vakarėlį rengs vyčiai 
— kitą gi mėnesį rengs vytės.

Pirmas buvo 27 d. gegužio, vie- 
Įnos vytės jį surengė. Ateinantis I 

’o vyčių savvbė* vaka- 
^irželio 29 — ir-gi pas-

<Jie

' _____________________

CRAIGNEUK, ŠKOTIJA.
“Bilaivybės” ir Katalikų Są

jungos Draugijų skyriai čia pra
dėjo rūpintis šelpimu Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. 7 d. kovo 
š. m. abi minėtos draugijos buvo 
surengę prakalbas Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Buvo daryta 
rinkliava. Tapo surinkta £l-7-3į. 
Balandžio 23 d. minėtos draugi
jos parengė šokių vakarą su kon
certu, taip-gi naudai Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. Vakaras 
atnešė pelno £3,11,4. Gegužio 2 
d. blaivininkai iš savo draugijos 
iždo paaukavo £1. Katalikų Są
jungos nariai taip-gi iš savo drau
gijos iždo paaukaco £1. Dar pri
dėjo biskį smulkių aukų lig suda
rymo pilnai £7. Tad 10 d. ge
gužio pinigai sumoje £7 tapo pa
siųsti į Lietuvą per Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Banko atsto
vą Londone Martyšių. Pinigai 
yra siųsti į Kauną, M. Krupavi
čiui, kurig perduos Lietuvos Rau- 
donamjam Kryžiui. Nors maža 
auka, bet vis-gi mūsų kolonijos 
blaivininkai ir Katalikų Sąjungos 
nariai, pasirodė šelpią savo tau
tiečius kurie vargsta dėl mūsų 
laisvės ir abelnai dėl visos mūsų 
tautos ir tėvynės Lietuvos. Ir jūs 
broliai amerikiečiai neužmirški
te savųjų, nes gyvenate jūs ge
resnėse aplinkybėse negu lietu
viai Škotijoj. ’

A. Astrauskas.

ROCHESTER, N. Y.

Lietuvos Vyčių 93 kuopos teat- 
ralis skyrius surengė teatrą gegu
žio 16 d. Perstatė du veikalu: 
“Aukso Veršis” ir “Piršlybos”. 
Atsižymėjo geriausia rolėj Emos 
p-lė Teresė L. Stukaitė ir Rozen- 
blatto rolėj Feliksas Gikis, Liud
viko rolėj Jonas Gudas; neblo
giausia ir Goldsetemą nudavė 
Petras Rajeckas ir Feliksas Šla
pelis. Piršlybose” šauniai vaidi
no rolę Bimbilo S. Butrimas ir ro
lėj Pelėsis Antanas Nevedanskis.

Gegužio 30 d. L. Vyčiai turėjo 
išvažiavimą. Nebuvo skaitlingas, 
bet labai draugiškas ir linksmas; 
žaidė įvairius žaislus, traukė pa
veikslus.

Gegužio 25 d. atlankė mūsų ko
loniją M. A. Norkūnas, L. Vyčių 
įsteigėjas. Klebonas kun. Kasa- 
kaitis geg. 26 d. vakare po gegu-, 
žinių pamaldų pasakė, kad bus 
prakalbos. Gegužio 27 d. vakare 
suėjo žmoni nedaug. Kalbėto
jas kalbėjo pirmiausia apie jau- 
nimą. Antru sykiu kalbėjo apie 
Lietuvos ekonominį stovį ir ragi
no pirkti bendrovių šėrus. Lietu
vių Prekybos Bendrovės pardavė 
šėru už $1.000 su viršum.

L. Vytis.

VKIBTOZ, CT.

Balandžio mėnesį antrą nedėl- 
dienj L. Neprigulmybės Kliubas 
laikė susirinkimą ir nutarė pirkti 
Lietuvos Paskolos boną už $500. 

nariai
. 7?.-



PADRKOS LAIŠKAS.

ir Jonas Kavaliauskas sureng
ti prakalbas. Surengė ketvirtą 
balandžio nedėldjenį. • Žmonių su
sirinko, o kalbėtojaus tai ir ne
buvo. Kliubas ir žmonės nenusi
minė. Kliubas surengė pikniką 
gegužio 30 d. Šiuo kartu kalbė
tojas buvo Vitaitis. Reikia pri
minti, kad buvo nutarta kliubui 
boną pirkti per prakalbas. Ka- 

-dangi prakalbos užsitęsė po nuta
rimo, tai tūli nariai ėmė kalbėti 
-apie atmainymą nutarimo. Ger
biamieji, laikykimės nutarimo ir 
nepasidarykime gėdos. •

B. V.

WORCESTER, MASS.

L. L. Sargų 40 skyrius turėjo 
•extra susirinkimą apsvarstyti rei
kalą siųsti atstovą į Sargų Sei
mą. Nutarta siųsti VI. Čekanaus
ką atstovu. Gauta padėkos laiš
kas nuo kareivio A Purvinsko už 
surengimą vakarienė^-išleistuvių. 
Kareivis Purvinskas buvo gerai 
žinomas šioje kolonijoje —-pri
gulėjo prie vyčių kuopos ir prie 
bažnytinio choro.

Fin. Rašt.

Worcesterietis Juozas Saladka 
gavo iš Lietuvos šitokį laišką.

Sulig rasto raščiuko kišenėse 
drabužių prisiųstų iš Amerikos 
sietuvos neturtėliams, šiuomi ge
radariams pranešu, jog gavau ap
sivilkimą vyrui ir sau. Abu ta
riame nepažįstamiem geradariam 
Amerikoje širdingą ačiū. Būda
mi šeimyna iš 6 ypatų prie dide
lės brangenybės ir nedarbo, buvo
me pusnuogi ir apiplyšę. Jei ne 
amerikiečių pašelpa, tai būtume 
besą alkani ir nuogi, ligų kanki
nami. Amerikos lietuvių pašelpa 
išgelbėjo mus iš vargo ir davė ga
limybę pakavoti nuogą kūną.

Gristavas ir Katrė, Ambotai, 
Kaunas, Vytauto pr. 57. 

Gegužio 5, 1920.

riasi visur kooperatyvai, lietuvių 
'sankrovos; dygsta, kaip grybai 
po lietui, tartokai, malūnai, ima 
iau plentais lakstyti automobi- 
iai nuo miesto iki miesto, net ir 
arkliais vežami tramvajai ir siau
ri traukinukai ne naujiena to
nuose užkampiuose, kur prie ru
sų nei drąsiausias apie tai nesva
jojo. Kur nekur net ir didelės 
dirbtuvės ima atsirasti.

Su Diev! Brangus Jonuk!
Viso gero velijantis

Kun. V. Gergelis.
Marijampolė,

Balandžio 29 d. 1920 m.

NEAR MONTREAL, CANADA.

Gegužio 30 d. šv. Laureato ko
legijos lietuvius moksleivius ap
lankė p-lė A Bužiūtė, Montrealio 
L. Vyčių kuopos rašt. ir A J. 
Braknys,
Matėsi su moksleiviais Barkum, 
Vilkišium 
Bužiutė sakė buvus Detroite. 
Mich. Labai patikęs tenykščių 
lietuvių veikimas. Ji yra Mont- 
realyj gimusi.

vyčių kuopos pirm.

ir Atkočiunu. Vytė

Juozui A. Šukiui, Waterbury, 
Ct, Pranė Endriukaitytė iš Sin
tautų be kito ko rašo:

“Nuo Tavęs, Juozyti, dabar 
gavau 18 knygelių ir pradėjau 
gauti laikraštį “Darbininką”. 
Dėkavoju širdingai už dovanas. 
Prisiunčia dainą “Lietuva Di
džiojo Karo Metu” — savo susta
tytą. Pasiųsk ją “Darbininkui”. 
Mano eilių yra atspauzdinęs Kau
no “Kariškių Žodis” ir jo redak
cija mane išgerbė”.

J. A V.

REKONSTRUKCIJOS DARBO 
SUTRAUKA.

Kongrese.

Gegužės 20 d. Senatas užtvirti
no Senatoriaus Borah (R.3 rezo
liuciją prisakant Privilegijų ir 
Rinkimų Komitetui ištirt “prieš 
susivažiavimą” politiškų veiklu
mų išlaidas abiejų partijų prezi
dentinių kandidatų.

Senatorius Borah, gegužės 18 
d. įnešė bylą delei sugrąžinimo 
dyko muito privilegijų saviems 
laivams vartojant Panama Canal.

Gegužės 18 d. Senatas užtvirti
no paskyrimą Pašto Direktoriaus 
Burleson, Admirolo W. -S. Ben- 
son ir W. S. Rogers, kaipo na
riais Intemationalės Susinėsimo 
Konferencijos.

Gegužės 18 d. Butas užtvirtino 
ir siuntė Senatui bendrą rezoliu
ciją pavėlinant Kasos Sekretoriui 
pirkt ūkių paskolos bonų už 
daugiaus kai $100,000,000.

.Valstijos Departamentas.
Departamentas praneša gavimą 

depešo nuo Amerikos Legacijos 
Berne apreiškiant, jog Šveicarija 
balsavo prisidėt prie Tautų Ly
gos. Departamentas gavo prane
šimą gegužio 18 d. iš Budapest, 
jog vengrų valdžia paskyrė atsto
vą pasirašyti po Taika.

Kasos Departamentas. ,
W. M. Lewis, Direktorius Tau

pymo Skyriaus, išdėstinėjo Ma- 
rylandos Bankierių Draugystei, 
gegužės 20 d., reikalingumą ko
operacijos tarp Amerikos bankie
rių ir Kasos Departamento apsau
got laikytojus Laisvės Bonų.

Agrikultūros Departamentas.
Sekretorius Meredith pasakė 

Chicagos Komercijos Associaci- 
jai, neseniai, jog atsakomi rapor
tai išduoda ūkių darbų pagelba 
kaipo 72 nuoš. normalės sulygi
nant su 84 rfuoš. praeitais metais.

Komercijos Departamentas.
Pašalinės ir Naminės Komerci

jos Biurais išduoda pranešimą a- 
pie išgabenamus ir įgabenamus 
tavorus. Raportas balandžio mė
nesį rodo nupuolimą $135,- 
000,000 išgabenamų tavorų ir ne
toli $30,000,000 įgabenamų suly
ginant su kovo mėn.

Economic.
Lusk Komitetas, autorizuotas 

New Yorko Valstijos Legislatūros 
teirauti priežastis išdarbysčių ne
ramumų, gegužės 20 d. pradėjo 
ištyrinėjimus priežastis dabarti- 

. nių brangenybių.

Transporteri ja.

• Howard Greene gegužio mėne
sio leidinyj “Motor” sako, jog 
yra 8,000,000 judinamųjų (moto- 

vežimų Suv. ' ’

ne-

J. Davainiui, Lawrence, Mass. 
rašoma iš Ežerėnų apskr. Salaku 
valščiaus.

“Anksti atšilo, sniegas greit 
nubėgo, bet Velykas liūdnai šven-’ 
tėme, kad dar neišliuosuoti iš po 
lenkų okupantų jungo, kurį mes 
šiandie sunkiai kenčiam. Šeštus 
karo metus leidžiam ir vis neišsi- 
liuosuojam iš po svetimų grobikų. 
Lenkai daug visokių šunybių pri
dirbo. Pirma rekvizavo plėšė. O 
dabar naktimis vagia karves ir 
pradėjo pjauti žmones. Paduks- 
tėj .vieną viensėdį užpuolė nakčia 
ir iš penkių tik vienas 14 metų 
vaikinas teišliko pasislėpęs po pe
čium. Galvažudžiai lenkų trys 
kareiviai išpjovę žmones paėmė 
kelis tūkstančius pinigų. Lenkai 
daro mobilizaciją nuo 18 iki 25 
m. amžiaus. Linkmenų valsčiuje 
buvo 29, kuriems reikėjo eiti. Bet 
jie pasipriešino. Neis. Pasižadėjo 
bėgti į Lietuvos kariuomenę ir 
ten stoti kareiviauti, jei vers eiti 
į lenkų kariuomenę. Lietuvos val
džios laukiame, kaip saulės užte
kant”.

ĮNINKĄS .

SKYRIUS:
366 W. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

CENTRAS:
32-34 Cross St., Boston 16, Mass.

siu sugrįžus Jums Lietuvon visu 
kuo tik galėsiu, užėmęs atsakan
čią vietą.

“Širdingai sveikinu ir linkiu 
viso gero.

Jūsų Juozas Pajaujis”.

MOKYTOJAMS!

Vincui Jenkins, So. Bostono 
real estate agentui Berlino uni
versiteto studentas Juozas Pajau
jis be kito ko rašo:

“Lietuvoje, rodosi, eina vis 
kuo toliau geryn; viduje vis ge
riau tvarkosi, tik lenkai neišsU 
krausto ir labai skriaudžia gyven
tojus.

“Man čia tuom syk einasi ne
blogai, nors pas vokiečius mais
to nedaug ir tas pats labai bran
gus. O dar brangiau tai atsieina 
knygos, kurių gana daug reikia 
pirktis.

“Aš turiu šiek tiek susitaupęs 
pinigų pradžiai, bet labai turiu 
trauktis.

“Jai-gi, mielas Vincai būčiau 
iš širdies dėkingas, jeigu galėtu
mėt man paskolint kokį $50 ant 
knygų pirkimo. Dabar dar A- 
merikos pinigai čia brangūs, nors 
kasdien atpinga, tai ir iš nedide
lės sumos pasidarytų vokiškų 
markių suma didesnė. 0 aš Jums, 
baigęs mokslus, netik grąžįsiu su 
dideliu dėkingumu, bet ir padė-

Reikalingas prie vasarinės vai
kų mokyklos lietuvių kalbos mo
kytojas. Mokynimas prasidės 
pradžioje Liepos mėnesio; po 4 
vai. per 5 dienas savaitėje (suba- 
tog ir nedėldieniai liuosi). Atsi
šaukite pranešdami apie savo ga
bumą, dabartinį užsiėmimą ir 
kiek reikalaujama užmokesnio.

K. A VENCIUS, 
(Lietuvių Kalbos Mokykla)

38 Wilson St., Haverhill, Mass.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VALDYBŲ DOMEI.

Šiuomi yra prašomi visi Tau
tos Fondo skyriai, kurie tik tu
ri paėmę pardavinėti Lietuvos 
Pašto ženklų, kad nevėliau kaip 
20 d. Birželio teiktųsi sugrąžinti, 
jei dar turi neparduotų ženkle
lių, taip-gi pinigus už parduotus 
ženklelius kartu prisiųsti. Nors 
skyriai buvo prašyti, kad teik
tus prisiųsti sąskaitą išparduotų 
ženklelių, bet labai pamažu grįž
ta atskaitos, laikas pardavinėji
mo jau seniai užsibaigė, reikia
padaryti sąskaita, kad tą visą 
darbą privedus prie užbaigos, tai 
yra atmokėti už parduotus ženk
lelius ir grąžinti, kurie nepar
duoti

Gerb. T. F. skyriij valdybos ma
lonės šį reikalą veikiai užbaigti.

K. J. Krušinskas, T. F. Sekr

222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori bnti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tieslok kreipkis pas 

GEO. J. BARTAšlŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitlnkam žmones ant gelžkelio 

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

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

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

Kun. V. Gergelis iš Mariampo- 
lės rašo Jonui Glineckui So. Bos
tone, Mass.

“Nuo gruodžio mėnesio perei
tų metų gyvenu Marijampolėje, 
kunigų Marijonų vienuolyne. Po : 
šiltinės mano sveikata, ačiū Die- ’ 
vui pasitaisė. Susirinko čia mūs : 
kunigų ir pasaulinių vienuolių 
jau nemažas būrelis. Vieni para
pijoj dirba, kiti gimnazijose mo
kina, kiti dar mokinasi gimnazi
ją lankydami. Ir Amerikoj yra 
keli mūs vienuolyno vienuoliai 
Marijonai, būtent: kun. Kuli
kauskas Chicagoje, kun. Bučys 
laikraščio “Drangas” redakto
rius ir kiti.

Pas mus dar neseniai pasibai
gė rinkimai į Steigiamąjį Lietu
vos Seimą. Dar ne visur suvestos 
rinkimų pasekmės, bet apskritai 
imant rinkimai ačiū Dievui gerai 
pasisekė. Žmonės rinkimuose 
skaitlingai dalyvavo. Senus, li
gonius vežimais veždavo į rinki
mų vietą. Aš pats patikau ve
žant apie 10 senių viename veži
me. “Kur važiuojate” — už
klausiau. — “Į rinkimus”, at
sako man seneliai. “Kitų rinki
mų gal nesulauksim, tai nor da
bar važiuojame”. Ir graudu ir 
linksma pasidarė. Šalis, kur 
kiekviens, net ir ligonis taip rū
pestingai atlieka savo visuomenė 
nę pareigą nežus! Jos ateitis!

Visur daugiausiai laimėjo Kri
kščioniškų draugijų ir Krikščio
nių darbininkų sąjungos ir darbo 
Federacijos. Miestų ir pakraščių 
lenkai laimėjo labai mažai. Vi
siems matyt jau įsipyko jų gob
šumas.

“Lenkai ir dabar dar laiko užė
mę; Vilnių, Suvaikąs, Gardiną. 
Visur vietiniams gyventojams, 
net ir lenkiškai kalbantiems jie į- 

Ikyrėjo į gyvą kaulą. c * ;■
• ‘ ” ima atgyti. Tve-315

ANT GREITO PARDAVIMO,

103 akerių farma.
80 akerių dirbamos ir 23 ake-Apie mi

riai ganyklos ir miško; dvi didelės 
upės teka per vidurį farmos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, ančių ir kitokių paukščių. Mū
rinis namas — 9 kambariai; naujau
sios mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržinė dėl šieno; kubilas (šilo) 
dėl rauginimo kornus karvėms. 20 
karvių, 1 jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 
2 arkliai, 30 vištų ir visokie reikalin
gi įrankiai ir vežimai dėl apdirbimo 
žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Bolton, Mass. Savininkai la
bai nori parduoti arba išmainyti ant 
namų Boston’o apielinkėj. Su preke 
ir įnešimu bus labai lengva susitai
kyti, nes savininkas labai nori par
duoti.

3 šeimynų namas ir pekarnė.
Išdirbtas' lietuviškos duonos biznis. 2 
trokal, miltai, kepimui duonos, ma
šinos it kiti įrankiai. Prekė $11,500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 

opardavimo: savininkas yra miręs, 
giminės nenori laikyti biznio.

mažos' farmukės arba nedidelio namo. 
Toksai namas turėti yra geriau ne
gu AUKSINES MAINAS todėl, kad 
daugiau randą neša per metus negu 
reikia įmokėti.

3 šeimynų 14 kambarių 
namas s z 

su gazais ir toiletu dėl kožnos šeimy
nos. Rendos neša suvirš $400. per 
metus. Prekė 2700 dol. su $500 įmotėj imą. Savininkas nori greitai par
duoti dėlto, kkd gyvena labai toli nuo 
Bostono. Namas yra asabnlai buda- 
votas prie Silver gatvės, arti krautu
vių ir lietuvių apgyvento! vietoj...

3 šeimynų 15 kambarių 
•madinis namas

su naujos mados maudynėmis, šiltas 
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauji pe
čiai ir pijazos prie E. Seventh St 
Prekė 6700 dol. su 1500 doL įmokėjl- 
mų. Savininkas yra priverstas par
duoti d®1 stokos pinigų dėl biznio.

Pinigus į Lietuvą
IR Į VISAS KITAS ŠALIS

GREITAI IR SAUGIAI NUSIUNČIA

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ
SULIG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

SUSTATO ĮGALIOJIMUS (DAVIERNASTIS) DALIŲ ATJIEŠKOJIMO BEI 

TURTŲ PARDAVIMO RAŠTUS IR KITUS NOTARIALIUS DOKUMENTUS

IŠRŪPINA PASPORTUS Į LIETUVĄ.

1712 WASHINGTON ST.,
Honle Office:

i WILMINGTON, DĖL.

LITHUANIAN DEYELOPMENT CORPDRATION
Nuosavas Namas New Yorke:

294 EIGHTH AVĖ., Cor. 25th ST NEW YORK, N. Y.

IKI BIRŽELIO 30 TURI
Dėl vienos šeimynos 13 kambarių medinis 
namas ant Thomas Park, So. Boston’e. Vi
si įtaisymai (steam heat) dvi maudynės. 
Gražiausioj vietoj South Boston’e. Bandos 
atneša $120 į mėnesį. Parsiduoda už $4,700.

Ant Third Street, So. Boston, Mass. dėl 3 
šeimynų 17 kambarių medinis namas su vi
sais įtaisymais ir piazais, randų atneša $68 
į menesį, kaina $6,400.

2) Dėl 6 šeimynų 22 kambarių medinis namas 
ant 6th Street, So. Boston’e. Randų atne
ša $67 į mėnesį. Visi įtaisymai. Kaina $4,- 
900. Įnešti $1,000.

Ant F Street, So. Boston, Mass. dėl 3 šei
mynų 19 kambarių medinis namas su visais 
įtaisymais ir piazais, randų atneša $64 į mė
nesį, kaina $7,500. Įnešti $2,000.

3) Ant Rawson Street, South Boston, Mass. 14 
kambarių dėl 3 šeimynų medinis namas, gra
žioj vietoj. Randų atneša $50.00 į mėnesį. 
Parsiduoda už $4,600. Įnešti $1,000.

Farma Norfolk, Mass. ant Grove Street, turi 
70 akrų žemės, 15 akrų išdirbtos, 40 obe
lių 2 karvės, 1 arklys, 50 vištų, 1 kiaulė ir 
visokių farmos įrankių. Parsiduoda už $4,- 
500. Įnešti reikalinga $2,000.

4) Ant Adams Street, Dorchester, Mass. dėl 3 
šeimynų 18 kambarių mūrinis namas. Visi 
įtaisymai, furnace heat. Randų atneša $89. 
į mėnesį. Kaina $7,600. Įnešti $2,000.

5) Ant Dorchester Street, So. Boston, Mass. dėl 
2 šeimynų mūrinis namas su 12 kambarių ir 
visais įtaisymais. Furnace šiluma. Kaina 
$4,500.

Concord Road, West Bedford, Mass. dėl 1 
šeimynos medinis namas su 7 kambariais ir 
80 akrų žemės, 40 akrų išdirbtos, o kita 
ganyklos, 2 arkliai, 10 kiaulių, visas šie
nas banėj ir visoki farmos įrankiai, kai
na $9,500.

6) Ant Marine Road, So. Boston, Mass. dėl 
3 šeimynų 19 kambarių medinis namas, ran
dų atneša $72 į mėnesį, kaina $6,500.

Farma Hollston, Mass. 70 akrų žemės, 25 y- 
ra išdirbtos, o kita pievos, 1 mašina šie
nui piauti, 1 plūgas, 1 vežimas, 100 obelių 
*r 10 kambarių medinis namas, 1 mylia 
(mile) į miestų, kaina $4,400. Įnešti $2,- 
000.

Ant Hyde Park Avė., Hyde Park, Mass. dėl 
3 šeimynų 14 kambarių medinis namas su 
visais įtaisymais. Randų atneša $52. į mė
nesį, kaina $5,000. Įnešti $1,000.

Ant Summer St., So. Walpole, Mass. dėl 2 
šeimynų 10 kambarių namas su furnace ši
luma ir didelė banė, apie 300 vištų, 3 kiau
lės, 1 rogės ir 3% akrai žemės, kaina $3,- 
850.

8) Ant Park Street, Dorchester, Mass. dėl 2 
šeimynų 13 kambarių medinis namas su vi
sais įtaisymais, randų atneša $65 į mėnesį, 
kaina $7,500. Įnešti $2,000.

5) Ant Canal Street, Medvvay, Mass. dėl vie
nos šeimynos 8 kambarių medinis namas su 
visais įtaisymais ir 4 akrai žemės, didelė 
banė Parsiduoda už $3,200.

9) Ant School Street Avė., Stoughton, Mass. 
dėl 2 šeimynų 12 kambarių medinis namas 
su visais įtaisymais ir dvi maudynės, kaina 
$3,000. «

6) Farma, Bedford, Mass. 36 akrai žemės su 2 
mediniais namais. Vienas namas visai nau
jas, didelė banė, 1 karvė ir visokių farmos 
įrankių, 5 minųtos iki miestui, kaina $7,- 
600.

7) Bedford, Mass. 2 farmos o 3% akrus žemės 
ir dėl vienos šeimynos namas su visais įtai
symais, turi šilumą (steam) ir banė, kaina 
$3,400.

A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, South Boston, Mass.

10) Ant Sixth Street, So. Boston, Mass. dei o 
, šeimynų 15 kambarių medinis namas su vi

sais įtaisymais, randų atneša $60 į mėnesį, 
kaina $6,500. Įnešti $1,500.

PASPORTAl LIETUVON VELTUI!
Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar- 

BANKO.

3 šeimynų, 18 kambarių 
namas

su pirmieniomls (reoeption halls); ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
k automobilių. Rendos atneša — da
bar — 167 dol. per mėnesį, bet gali
ma lengvai gadtl $200. dol. į mėnesį. 
Prekė $14,000. Geriausioj vietoj Dor- 
chester’yje — milijonierių apgyvento!. 
Savininkas išvažiuoja Į kitą valstiją.

Du namai:
Vienas 2 šeimynų su garage dėl 15 
automobilių. Rendos neša 225 dol. per 
mėnesį. Prekė $19,000 su lengvomis 
išlygomis.

3 šeimynų namas,
kambarių, gazai ir toiletai, skal- 

bynės, pijazai dėl kožnos šeimynos, 
arti 
dol.

11

lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 
$500 įnešti.

2 šeimynų namas
daug žemės prie East Second gat-su _ _____ _____________ _

vės. Prekė 700 doL ir $150 doL įmo
kėti.

3 šeimynų 14 kambarių 
y narna*;
toiletai ir gazai dėl žėdnos šeimynos 
prie Dresser St, prekė 2200 dol., 300 
dol. įmokėti.

Dėl patarnavimo važiuojantiems 
tamentų prie CENT. B. LIET.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtų departamentų po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtykit pinigų bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su
taupant.

Mūrinis Namas,
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai. toi
letai dėl žėdnos šeimynos. Lietuvių 
apgyventa vieta South Bostone. Ren- 
dos neša suvirš $4000 per metus. Pre
kė 25,000 dol. Ir 3,000 dol. įmokėti, o 
llkusie ant lengvų Išlygų. Savinin
kas serga mirtina liga ir nori kuogrei- 
člauslal parduoti arba išmainyti ant

PARSIDUODA BIZNIS
Oeverykų, vyriškų drabužių 
nlų. rakandų (furnitūra) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyvento) vietoj, 
ti parduotas nevėliaus kaip 
Birželio (June). Prekė ir ižljtgoa la
bai pigios, 
kitų miestų.

ir nami- 
krautuvė 
10 metų. 
Turi bu
itį 1Ę d.

Savininkas Išvažiuoja 1

-------------- 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 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:

LITHUANIAN AfiENCY,
A. IVAŠKEVIČIUS, SAV



DARBININKAS

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS

I
i

VANDA SILVESTRAVIČIUTfi iš 
Vaigavos, ieško savo brolių, giminių ir 
gerai pažįstamų Amerikoje. Atsiliep
kite per laiškus, turiu svarbių reika
lų! Mano antrašas: Lietuva, m. Ska
piškis, Rokiškio apsk., Kauno gub.

. gyvenantiems.
Adresas:
366 B’way, So. Boston, Mass.

- (KAMBARIO No. 1)

vyrų, moterų ir vaikų. 
Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, 

šlapumų ir tt. savo labo-- 
ratorijoj.

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

Pnemimo roį.: g_g „ vakaro 
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
253S E. Aliegheny Are., 

Philadelphia; Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broaiicay, So. Boston, Mass.

TEL’S, So. Boston 441
z ” ” 2334

VIETINĖS ŽINIOS.

BONAI, BONAI.

NUSISEKS.

PRANEŠIMAS 
A. L. R. K. MOTERŲ SĄ

JUNGOS KUOPOMS.

Gerbiamosios:—
Moterų Sąjungos veikimas 

pasekmingesnis, jeigu jisai 
centralizuotas,

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų visi galite gauti. Ir tie, 
kurie yra jau pilnai užsimokė
ję ir tie, kurie nori už grynus 
pirkti. Gi tie, kurie yra tik 
dalį pamokėję,’ tai dabar-liku
sių dalį primokėdami gaus bo
nų.

Bostono stotis jau susilaukė 
iš Centro užtektinai bonų. Da
bar pasiimkite savo receiptes 
arba grynus (cash) -ir eikite į 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
ofisų 414 W. Broadvay (kur 
seniau buvo paštas) ir gausite 
bonų už kiek tik norėsite — už 
$50, $100 ar $500.

AUKOS VARGONAMS.
Per mišparus Dievo Kūno įvy

ko liuosas aukų rinkimas dėl pa
taisymo vargonų šv. Petro lietu
vių bažnyčios. Aukavo sekan
čiai : K ir V. Ripaliai — $10.00; 
po $5.00: A. Markevičiūtė ir J. 
šidlauskis; po $2.00: A Stravins
kas ir A. Liutkevičienė;

po $1.00: K Šmigaus- 
kienė, J. Mockevičius, J. Meš
kauskas, U. Navickaitė, Kiškie- 
nė, A. Tutkienė, M. Januškevi
čienė, M. Šidlauskienė, A. Kuz- 
mienė, P. Galinauskis, O. Švag- 
ždienė, V. Šukienė, P. Kiburis, O. 
Aukštikalnienė, J. Ruzela, A 
Karnilienė. Smulkių surinkta — 
$62.58. Viso $102.58.

Nekurios ypatos nenorėjo . kad 
būt užrašyta vardai ir nekurios 
aukavo kol dar nebuvo kam už
rašyt, tai tos aukos tapo priskai- 
tytos prie smulkių aukų.

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS.
Rengia LDS. Naujos Anglijos 

kuoptj apskritis. Bus 27 d. birže
lio š. m. ant miesto ūkės Worces- 
ter, Mass. Taip-gi tą pačią dieną 
yra rengiamas puikiausis koncer
tas Rialto teatre Worcester, Mass. 
Dalyvaus garsieji chorai ir solis
tai visos N. A. A.

Mes, rengimo komisija, turim 
drąsą kviesti kiekvieną, nes tiki
mės visus kopuikiausia užganė
dinsime. Tai nepraleiskite pui
kios progos, paskui gailėsitės. Vi- 

kiekvienas važiuokime.

bus 
bus 

o tą atsieksime, 
sustiprindamos savo " apskričius.
Naujosios Anglijos apskritys ne
buvo tinkamai sutvarkytas delei 
tolumo tarpu Massachusetts ir 
Conneeticut kuopų.

Delei tos priežasties Connecti- 
eut valstijos kuopos susiliejo į sa
votišką apskritį ir atsiskyrė nuo 
mūsiškių. Tam skilimui įvykus, 
mums daugiau nieko nepasiliek- 
ti, kaip tik sudaryti stiprų aps
kritį Massachusetts valstijoj. A- 
pie tokio apskričio reikalingumą 
nebereikia daug kalbėti; užteks 
pasakius, kad čia‘gyvuoja veik
liausios Moterų Sąjungos kuo
pos ir jas palikfi nesuorganimo- 
tas į apskritį būtų tikra nuodė
mė prieš mūsų brangią organi
zaciją. To tikslo įvykųųmui, t. y. 
Massachusetts apskričio suorga
nizavimui, mes turime garbės 
kviesti Tamistų kuopą į apskri
čio Seimą, kurs įvyks So. Bos
tone, L. D. S. naujam name, ant 
kampo Broadway ir E. Street, po 
numeriu 366 W. Broadway ant 
antrų lubų, Birželio (June) 20 d., 
1920 m. •• 4^1

Posėdis prasidės kaip viena po 
pietų. Tai-gi, Gerbiamosios, mel
džiame prisiųsti kodaugiausia de
legačių ir naudingų pranešimų 
dėl mūs brangios organizacijos 
labui. „

Šis suvažiavimas yra labai 
svarbus, nes paskutinis prieš Sei
mą.

Pasitikėdamos Tamistų dalyva
vimo šiame suvažiavime, pasilie
kame,

Su tikra pagarba,
13 kuopos įgaliota valdyba, 

Pirm. O. A. Jankienė, 
Rašt. T. Blužienė.

Altoriaus vaikai pobažnytinėje 
salėje pereitą nedėlios vakarą bu
vo surengę pasekmingą pramogą. 
Vaidino “Išpažintį” antru kartu. 
Pirmu kartu smarkus lietus su
trukdė pasisekimą. Dabar žmo
nių buvo apypilnė salė.

Birželio 3 d. Bostono ka
tedroj buvo įšventinta į kuni
gus 27 šv. Jono seminarijos 
auklėtiniai. įstojimo į tų 
seminariją ekzaminai bus 
birželio 24 d.

1

Nedėlioję, birželio 6 d. šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje buvo iškil- 

«mingi Mišparai su procesija. Bu
vo ir svečių kunigų: gerb. kun. 
J. Švagždis, kun. P. Juškaitis ir 
kun. Taškūnas.

Nuo dabar per vasaros laiko- 
t M ar u nebus.

-t

J. M.
— ą

L. Vyčių 17 kp. nepaprastas su
sirinkimas įvyko nedėlioję birže
lio 6 d. L. D. S. name.

Į šį susirinkimą skaitlingai su
sirinkę nariai svarstė apie ren
giamus ir rengimą išvažiavimų. 
Nutarė surengti pikniką ant bir
želio 17 d. Tam tikslui išrinkta 
komisija.

Nutarta atidaryti pamokas 
žaislų.

Vedėjais išrinkti: D. Antanavi
čius, J. Varaitis, J. Jakubauskas 
ir Ona Protašiutė.

Nutarta turėti savybės vakarė
lį.

Šiame susirinkime prisirašė 
penkios naujos narės.

Zosia Gurkliutė ir Teklė Blu- 
žienė buvo 
woode ir 
Lietuvaitės

pereitą nedėlią Nor- 
vaidė pasikalbėjimą 
su palioke.

———
šaukštuką pamarančių syvų du Į 
sykiu į dieną. z Kuomet dantys 
pradeda gygfi, paduokite kūdi- 
kū i džiovimo šmotelį. Apart to, 
galima duot truputį kisieliaus (iš 
grūdų), be cukraus, sykį į die
ną, geriaus ryte.

Apie penkioliktą ar šešioliktą 
mėnesį, kepta bulvė, obolinė ko
šė ir minkštas išvirtų džiovintų 
slyvų geras valgis kūdikiui.

Kuomet kūdikis dviejų arTa 
trijų met , motina turėtų duot 
vieną arba du šaukštukus kapo
tos mėsos arba vieną kiaušinį, bet 
karštame ore vaikams mažai mė
sos reikia duot. Kūdikiui nuo 
trijų lig šešių metų kiaušinį rei
kia duot tik sykį arba du syk į 
savaitę.

Cukrus apart kas naturališkai 
randasi maiste, nereikalingas vai
kams.

Kuomet jau vaikas auga, gali 
po biskį valgyt tą ką tėvai valgo, 
vien tik reikia prižiūrėt kad val
gis būtų maišytas ir įvairus, ir 
kad turėtų visus reikalingus ele
mentus dėl augimo. Prie kožno 
valgio vaikams reikia duot pie
no. :

Vaikams neduot kavos arba ar
batos. Reikia užlaikyt valgymo 
valandas ir neduot gadyt apeti
to su cukriniais.

UŽSISAKYKITE.
Kadangi daug važiuoja į Lietuvą 

ir sunku yra gauti vietų ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietų ant šių laivų: z
LIEPOS 3 d. “Adriatic” dėl 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukia į Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Franciją gali gauti 
vietos bile kada.

Siųsdami užsakymus prisiųskite ant 
rankos $20.00.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė,

414 Broadway, So. Boston 27, Mass.

VĖLIAUSIOS LAIDOS
LAUKAMS POPIERŲ SU 1 

EIL£MI£ IR KONVER- 
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną popie- 

rų ir 1 tuziną konvertų 
už.............30e.

100 popierų ir 100 konvertų 
už ........ $2.00

Mažiaus 1' tuzino nepar- 
duosime. Pinigus siųskite 
“money orderiu”, regis
truotame laiške arba pašto 
ženklais šiou adresu:

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR n.
Turiu išeiti iš vertelgystės 

(biznio) ir parduosiu viską 
labai pigiai. /

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

M OLIM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Tel. Conn.

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.

NETURTINGIEMS.
Dr. Landžius skiria dvi valan- 

di savaitėje biednų darbininkų 
vaikams. Utarninkais ir ketver- 
gais nuo 9 iki 10 vaL iš ryto dy
kai teiks daktarišką patarnavimą 
kūdikiams ir vaikams. Pasinau
dokite. Jo ofisas yra LDS. name 
366 W. Broadway priešakiniame 
kambaryje.

Paieškau savo švogerio ir šva- 
gerkos Jono ir Kaziūnės Marozų, 
Ramygalos miestelio, Panevėžio 
apskr. Pirmiau gyveno Chicago’j, 
o dabar gal kur kitur. Prašom 
atsišaukti, nes gavom laišką iš 
Lietuvos nuo tėvų, nuo Motiejaus 
Povilo Marozo. Rašykit:

Peter Kisielis,
121 Webster Avė.,-

Cambridge, Mass.

ANT GREITO PARDAVIMO.
Medinis trijų jieimynų namas, tu
rintis 14 kambarių, gesus, mau
dynes, skalbynes, toiletus ir uz- 

\paaklinius piazus. Rendų neša į 
mėnesį $50.00. Prekė $4,600. 
Lengvos išlygos, tik viena minu- 
ta iki karui, 5 minutos iki skve
ro elevated stoties. Pirežastis par
davimo, savininkas turi išvažiuo
ti į kitą valstiją. Savininką ga
lima matyt vakarais. •

• V. Liutkus,
33 Ratvson St., Dorchester, Mass.

PARSIDUODA POOL-ROOM 
arba bolinė ir 7-nių pasažierių au
tomobilis 16-tų metų. Kreipkitės 
pas:

Longis Valiackas,
16 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.
Paieškojimų ir reikalavimų 

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

REIKALINGA
iš So. Bostono jauna mergina mo
kintis dirbti dideliame ofise. Mer
gaitė mokanti vartoti typewriterį 
būtų naudingesnė. Toliaus gyve
nančios nereikalinga atsišaukti. 
Adresas: So. Boston P. O. Bos 
12. Rašykite atsakyme kiek se
numo, kur mokinotės, kur gyve
note ir už kie kpigiausiai pradė
tumėte dirbti.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 no t>iet. Nuo 7 iki 8 vakavę 

509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

_____ X J r
Gydytojas ir Chirurgas, i J

Gydo aštrias Ir chroniškas ligas < , 
wru. moterų ir vaiku.

I 
ra ton joj. i '

Suteikia patarimus laiškais kitur I' 
ir 

■ir 
ir

(LDS. Name. Kamp. E ir B*w^y) . Į 
VALANDOS: ' ■

Gyvenimo vieta: Į)
' 15 Annapolis St., Dorchester, Mass. j

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

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

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

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

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St. 

Tel. S. B. 720
Tinkami ausi s laikraštis

So. Bostone

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadv>ay, So. Boston, Mass.

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

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

U

X

BANKIERIAI
i

Rep.

VAIKŲ MAITINIMAS.

ton,

Bostone pereitą subatą italai 
turėjo Tag Day našlaičių prieg
laudai.

Pereitą
lietuviai turėjo Tag Day. Bet iš 
pat ankstybo ryto per visą dieną 
smarkiai lijo ir pasekmės negalė
jo būti tokio?, kokių tikėtasi.

Paieškau Marijonos Juščienfe, po 
tėvais Marčiulioniukės, kuri apleido 
mane su trimis vaikais. Ji pati ar kas 
kitas praneškite, kur dabar randasi 
šiuo adresu:

NIKODEMAS JUSčIUS, 
3521 Union Avė., Chicago, UI.

KSAVERIJA PATACKAITE iš Pa
pilio — ieško savo brolio Antano Nau
džiūno ir sesers Jogasės. Rašykit 
man: Lietuva, Kauno gub., Rokiškio 
apsk., m. Skapįškis. Klebonija.

VAŽIUOS.
Nedėlioj bažnytinis choras nu

tarė dalyvauti LDS. N. A kuopų 
apskričio išvažiavime, kurs bus 
Worcesteryj, Mass. birželio 27 d.

i!
i!
i! 
i!

TeL S. Boston 21014 ir 21013 j;

FR. V. STARINSKAS
291 Silver Street,

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

ii
i’
ii
ii

ii
ii
ii
1 Į 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.

TEINGIAUSIA
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatine lietuviška
aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit

Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto
nuo 1 iki 3 po pietų,
nuo 7 iki 9 vakare.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4- didelius Auto-trokus

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

LAIVAKORTES

- PASPORTUS;

Lietuvon.

BANKIERIAI

subatą Cambridge’io

673 WASHINGTi
: nuo

- ------ a--------------------------------

GERI NUTARIMAI.
S. L. R. K. Susivienijimo 21 kp. 

nedėlioj laikė susirinkimą. Iš
rinko į Seimą delegatais Joną 
Jarošą ir F. Viraką. Nutarta 
pirkti Lietuvos L. Paskolos boną 
už $50. Kadangi kuopos ižde tik 
apie $25, o čia delegatų siunti
mas, tai boną apsiėmė tuoj nu
pirkti kuopos ižd. A. Dagis už sa
vo grynus, o kuopa iki Naujų 

'Metų jam atsilygins. Skaityta 
i Waterburio streikininkų laiškas. 
Išreikšta užuojauta ir paraginti 
per “Darbininką” kuopos narius 
ir kitus So. Bostoniečius dėtis 
prie rėmimo. Seimui įnešimai: 
steigti Susivienijimo šaką Lietu
voje, pirkti Lietuvoje dvarą Sus- 
mo paliegėliams, padaryti griež
tą nutarimą, kad Centro valdyba 
be seimo nedarytų svarbių žings
nių, kaip va namo pirkimas-par
davimas, mokesčių pakėlimas ir 
tt. Panašiam reikalui kilus anks
ti prieš seimą, tai reikia leisti 
per kuopas'', kad centras daugiau 
rūpintųsi Sus-mo įregistravimu 
tose valstijose, kuri to nepadary
ta.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A Kmitas,
- 284 5th St,

So. Boston, Mass.
Viee-pirm. —

J. Kavolinas,
63 Gold St:, 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Andriliunas, 
301| Broadway, 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Gižius,
•377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalką —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vaL 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

D. L. K. KEISTUČIO DR^OS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

ANT PARDAVIMO

TONIKO IŠDIRBYSTĖ.
Geroje lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, savininkas va
žiuoja į Lietuvą. Norintieji gauti pla
tesnių inormacijų, kreipkitės ypatiS- 
kai arba laišku šiuo adresu:

Petras Lozoraitis,
464 Millbury st., Wbrcester, Mass 

GYVENIMO VIETA:
13 So. Ward st., Worcester, Mass.

Paieškau savo draugo Konstan
tino Kulikausko. Pirmiaus gyve
no New York’e, o dabar nežinau 
kur. Jis pats ar kas kitas atsi
šaukite šiuo adresu: '

Mr. P. Astrauskas,
380 Athens St., So. Boston, Mass.

Paieškau draugo Vinco A Ju- 
so. Pirmiaus gyveno Scranton, 
Pa., o paskutiniais laikais Grand 
Rapids, Mich. Turiu svarbų rei
kalą ir malonėčiau, kad jis pats 
ar kas kitas praneštų jo adresą 
už ką būsiu labai dėkingas.

M. J. Mececkas, ' 
288 Athens St., So. Boston, Mass.

Tarnauja lietuviams jį 
S Siunčiame Pinigus Lie-$ 

von : doleriais arba auk-i 
is pagal dienos kursą/

ARDUODAME

RŪPINAM

Siunčiame Ta vorusu 
i!
; i Reikalaudami platesnių! ;■ 
j informacijų rašykite se--, 
|kančiu adresu: ; į

LITHUANIAN SALES!’ 
CORPORATION, !; 

414 Broadway, j >
So. Boston 27, Mass.; i 

Užrašome Lietuvos lakraš&us.!' 
1!

TeL S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS 
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston.

Tai. So. Boa ton Z 70

DR. JOfflf PfieWWELL, M. D.
Galima tuMaUfti ir Urtavirahai 

Ofiao valando*:
Ryt ūa iki 9 vaL 

Po pietų 1 iki 8
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

ATVEŽĖ CUKRAUS.
Pereitos savaitės pabaigo

je iš Kubos Norvegijos lai
vu Sorland atgabenta Bos
tonan 6.000.000 svarų cuk
raus. Išviso pereitų savaitę 
Bostonan atgabenta iš Ku
bos 23.000.000 svarų, cuk
raus.

Rašant apie netinkamą maiti
nimą, sekamieji nurodymai apie 
vaik valgį gali būti naudingi.

Kūdikystėj vienintelis valgis 
turi būt pienas, ir geriausias pie
nas yra motinos.

Šešių mėnesių kūdikiui jau ga
lima duot po biskį kraštinės ir 
avižinės košės. Vandenio galima 
duot su pienu. Patartina duot

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass.

Vice-Pirm.—
Mikolas Zaikauskas, 

128 BoTven Street, 
So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius, 

147 W. Sixth St, 
So. Boston, Mass. 

Tinangų Kaltininkask—
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St, 
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas, 

140 W. Sixth Street, 
So. Boston, Masa 

Maršalka- •
Antanas Gruodis, 

550 Medford St, 
Charlestovn, Mass. 

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

r PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

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

The Western Chemical Co. 
Box 9 WilkesBarre, Pa.

tV. JONO EVANGELISTO 
PASALPIN11S DR-JOS ' 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

— Jonas Galinis,
20 Vinfield St,* S. B.

Prot. Rašt. ‘■HM___
277 Silver St, S. B. 

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

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

Maršalka,— Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečių nedėldienį k* ^vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So

— Jonas Glineckis, | 
r St, S. B. .

I
I

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo. ateikite aS ĮSegzamlnuoslu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padttL Aš turiu suvirš 2d metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronlšką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
torą. Jiėms tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškallšegaaminuoju jus 

\ kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrike* ir Medicinos Jtal- 
sua, gydyme kraujo, odos ir kronlšką Ilgą. Kada reikalinga išeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme. '

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.

mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu IkišioT niekas negelbėjo, ateik
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu.
Tlauslo gydytojaus prižiūrėjimą Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos.

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

bet visa-
Nelauklte vienuoliktos 

nes gali trati pervėlu. Egzaminavimas dykai!
R * B R A A M A AR ABI P*!/

1
!
!

Dr. Ignotas Stankus
UlBKBrMiSuPHaUpbiaa 

Lietuvi* Daktaras ir Chi*urg>*.

iki 5 popinu 
Vakarai*, Katverg* nuogildgP.M.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnr* vnlaika plsaku įlinkl- 

Ką, pralalina pleiskanai, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus prif 
ma JSma reikalinga maišia.

Pamatus* padarys kad Just 
kai bus tankus iveinns ir skaist

Oda Jusfl galvoje bus tyra, 
kanai iinyks ant visados ir pi 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jom pafr. 
ta suvis dykai Hbsndymul tampai*.

Priataakita 10 e. įtampom it pentan 
tlmo Hdu, gaupi ilbandymsi deštata 
Dermafuroa ir broli ura.

ARGU. SPtCIALTIES CO
PHILA




