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Darbininkų reikalai
CHICAGO, ILL.

Seimo įspūdžiai.

i

ORGANAS AMERIKOS 
R. K. ŠV. 
DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams * $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrabežyj metams $5.00

“DARBININKAS, ” 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass. <

TeL So. Boston 620.

VOS IŠLIKO GYVAS.
Šiomis dienomis lankėsi 

iš Waterburv So. Bostone 
keletas lietuvių streikierių, 
LDS. narių. Pasakojo apie 
kruviną panedėlį birželio 21 
d. Tą dieną LDS. narys B. 
P. Šilkauskas, uolus dar
buotojas vos gyvas išliko. 
Jis stovėjo streikierių prie
šakyje, kuomet policistų bū
rys "pribuvo. Būrio prieša
kyje jojo Chief John J. 
Bergin, Scovill kompanijos 
policijos. Tas tiesiog su ar
kliu revolveriu pvškydamas 
leidosi į minią. Pirmon ug- 
nnv kliuvo minėtasai L. D. 
S. naris Šilkauskas. Kul
kos jin nepataikė, bet pa
puolė po arkliu. Ant laimės 
arklvs neužinvnė ir Šilkaus- 
kas atsistojo. ^Tuomet Ber
gin vėzdu norėjo Šilkauskui 
uždrožti. Šilkauskas prasi
lenkė. Po to raitelis norė
jo užjoti ant jo. Bet Šil- 
✓kauskas su lietsargiu smeg- 

\ telėjo arkliui kaklan, kad 
; tas šoko šalvn. Tuo tarpu iš 

minios prade jo-bombarduo
ti raitelį plytgaliais, akme- 

1 naičiais ir tt. O kas ten pa
leido jam ir 
liko viduje, 
mė raitelio 
buvo nugabentas ligoninėn.

Vienas policistas, kaip 
į pasakoja buvusieji streikie-

t

• v

“bitelę”, kuri 
“Bitelė” atė- 
“ narsumą” ir

RINKIMAI BERLINE.

riai, į kniūpsčią parpuolusį 
vaikiną šovė kelis sykius. 
Dabar tas policistas 
šauktas atsakoiąybėn.

pa-

KAIP STREIKAS PRA
SIDĖJO.

Sulyg buvusią streikierių 
pasakojimii Waterburv’io 
streikas prasidėjo šitaip. 
Ansonijoj buvo sustreikavę 
brasso darbininkai. Jie pa
prašė, kad Waterbury’je 
brasso darbininkai ir-gi su
streikuotą, kad tuomi pa
greitinti ansoniečių 1 laimė
jimą. Nors Waterburiečiai 
nesirengė streikan ir gal 
šiemet nei nebūtą streikavę, 
bet kad padėti ansonie- 
čiams, sutiko išeiti strei
kan. Po greito trumpo ren
gimosi sustreikavo. Ir ką- 
gi? Neužilgicupo to ansonie- 
čiai sugrįžo darban. Tokiu 
būdu ivaterburiečiai atsira
do nemaloniam padėjime. 
Nežiūrint į tai pasiryžo tęs
ti streiką. Ir tą daro su pa
siaukojimu ir tvirtybe. Su- 

Ųyg Bostone buvusiij vvater- 
buriečių streikas galėtų bū
ti dar laimėtas, jei daugiau 
darbininku išeitą streikan 
ir jei streikuojantieji dar 
gerai pasilaikytą.

Waterburiečiai užispelno 
užuojautos ir paramos.

v —

sve-

pir- 
taip

taip, kad iš mėgėjų geriau tikėtis 
nei negalima. Kiekvienas artis
tas buvo savo vietoje ir turėjo 
sau atatinkamą rolę. Matyt kad 
turi gerą režisierių dėlto, kad to
kį veikalėlį, dalyką mažai supran
tantis, būtų taip gerai nepasta- 
tęs.

Berline Vokietijos sosti
nėje buvo rinkimai į mies
to Tarybą. Išrinkta 225 ta- 
rvbininkai. Tarp jų 88 yra 
neprigulmingieji socijalis
tai, o 38 socijaldemokratai. 
Abi partijos reiškia sudaro 
didžiumą.

Anglijos kapitonas Webb 
atvyko iš Siberijos Kana- 
don. Jis buvo Irkucke, kuo
met Kolčakas buvo žudo
mas. Sako buvo taip: Kol
čakas buvo išvestas iš kalė
jimo su Popeliajevu, buvu
siu Siberijos premieru. Kol
čakas klausė ar jis bris tei
siama. Atsakė jam, kad ne. 
Tai norįs su žmona dar pa
simatyti. Prašymas atmes-; 
tas. “Tai duokite papiro
są”, paprašė. Tuoj jam 
duota ir uždegta. Popelia- 
jev tuo tarpu suaimanavo 
iri puolė bėgti. Jam bebė
gant buvo nušautas. Kolča
kas rūkydamas ramiai lau
kė kulką krūtinėn. Karei
viai sukomandavoti šauti į 
Ęolčaką, nešovė. Kolča
kas ramiai špolino papirosą^ 
Tuomet komisaras įsiutytas 
nepaklusnybe priėjo prie 
Kolčako ir revolverio kulko
mis suaižė^galvą.

PRIEŠ PR0IIIBI- 
CIJĄ.

Postmaster-General Bur- 
leson išsireiškė prieš prohi- 
bieijos įstatymą. Sako, jog 
demokratų partija savo 
platformon turinti įtraukti 
punktą, pažadantį pamainy
ti prohibicijos įstatymą.

Clarksburg, W. Va. — Į 
Eik Bottling kompanijos 
dirbtuvę 'buvo įsibriovę va
giliai. Jie nelietė registerio, 
o pavogė tik 900 svarų cuk
raus. . Cukrus brangesnis už 
pinigus.

Special Delivery stampos 
kongreso buvo priimtos 
1885 m. Pirmais vartojimo 
metais jų panaudota 896.- 

344. O per devynis mėne- 
_ sius 1919 metų ją pavartota 

58.544.387. Išviso per 35 
metus jų panaudota 450.- 

, 072.072.

Per 1919 metus Ameriko
je automobilių skaistus pa
sidaugino ant 1.434.909. Tais 
metais užregistruotų, auto- 
mobiliij. Amerike buvo 7.- 
523.664. Automobilių, savi
ninkai už registracijų sumo
kėjo $65.000.000. 95 nuoš.
tų pinigų eina statymui ir 
užlaikymui automobilinių 
kėlių.

Wisconsino valstijoj vie
na karvė per 30 dienų davė 
3247 svarų pieno ir 126 sva- 
tus sviesto. V i

J.

ra surinkta pas Vladivostoko ka
riškąjį prokurorą, dar Kolčakui 
viešpataujant. Šiandien Kolmy- 
kovas, su keletą savo ištikimųjų 
tarnų yra bėgęs pas gen. Semio
novą Čiton, laike sukilimo revo- 
liucijinių sluogsnių š. metų vasa
rio mėn. Vladivostoke ir Ussuri 
— pamario krašte.

Antras garsus nuožmybės vy
kintojas, tai generolas Semiono- 
vaš Užbaikalyj. Jis taip-pat sis- 
tematiškai žudė žmones, šaudė ir- 
korė. O jo nagaikos — retas Už- 
baikalio gelžkelininkas, nėra ga
vęs, kuris, bent vienu žodžiif ne
mandagiai ar priešingai yra išsi
taręs. Jo nuožiūroj buvo ant sto
ties Oloviannaja taip vadinama 
“dikaja devizija” (laukinė divi
zija) kurios viršininku buvo 
vokiet. Ungern. Toji divizija yra 
nuvariusi tūkstančius žmonių į 
aną pasaulį. Taip dar rudenį 
1919 m. prie tos pat stoties, buvo 
išvesta ant lauko visas traukinys 
(200 su viršum žmonių) politinių 
prasikaltėlių ir ten iš kulkosvai
džių buvo visi iššaudyti. Kiek vė
liau, kelios dešimts “didžiumie- 
čių”, min. Ungerno kariškių buvo 
paimti, nurėdyta lyg apatinių 
drabužių ir visai basais, ant sto
ties Oloviannaja, prie šalčio 30 1. 
atvaryta ant upės, sušaudyti ir 
paskandinta. Ir tokių faktų be 
galo. Čia faktams nenurodžiau 
detaliai laiko, vien iš tos priežas
ties, nes rašiau iš atminties ir sku
biai, neturėdamas užtektinai lai
ko, negalėjau rausties ieškant me
džiagos, kuri vienok pas mane ant 
vietos randasi.

Tie Sibiro žiaurumai r^epasibai- 
gė. Nors gen. Semionovas dar y- 
ra aukščiausiu viešpačiu Čitoje, 
bet kodėl tai nesmagiai jaučiasi, 
tur būt nusimano savo viešpata
vimo užbaigą. Jo vietą užima — 
naujos rūšies barbarai, — tai ja
ponai. Japonai savo intervecija 
nuo pat jos pradžios yra daugy
bes vargo,, ašarų, ir paniekinimo 
atnešus Rytų Sibiro rusų žmo
nėms, ypatingai sodiečiams, nes 
daugybės kaimų Ussuri apygar
doje yra sudeginusi bei artileri
jos ugnimi sulyginusi su žeme. 
Jie tai teisinosi neva naikinime 
“bolševizmo lizdų”, vienok jų 
pirmutinis tikslas, tai agresyvės 
politikos vykinimas. Bet šįmet, 
balandžio 4-7 d. atsitikimai, liu
dija japonų žvėriškumo apogėjų. 
Jie nors skaitosi pusiau, o dagi 
nori tiesiog, — civiližuotais žmo
nėmis vadinties — savo užpuoli
me ant grynai rusiškų miestų Pa- 
maryj ir Ussuri apygardose: k. t.

TEMYKITE.
IŠPLATINKITE.

Šio “Darbininko” nume
rio išsi undine j ame L. Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų 
skyriams. Lai skyriai išpla
tina gautus numerius ir pi
nigus lai priskiria prie au
kų. Lai kiekvienas skyrius 
pasistengia parduoti kiek
vieną numerį. Numerio kai
na 5c.

Sibiro atbalsiai.
Pradžioje pasaulinio karo, Sibi

ro ir Tolimųjų Rytų gyventojai 
mažai yra patyrę vargo. Bet šian
dien apie tai jau negalima pasa
kyti. 1919 ir pradžia 1920 — Si
biro gyventojai pernešė tokias 
baisenybes, į kurias rodos sunku 
būtų dagi — rodos — tikėti, o 
vienok viskas, kaip žemiau pa
matysime, buvo ir viskas yra ga
lima, nežiūrint, kad gyvename ci
vilizacijos laikuose.

Griuvus Sibiro reakcijinei Kol- 
čako valdžiai — dar ilgai veikė, o 
nekurie ir šiandien savo nuož
miuosius barbariškumus atlieka. 
Tų šių laikų hunų vardais galima 
pavadinti Semionovą ir Kolmyko- 
vą.

Žiūrėkime, nors trumpai į fak
tus, kurie liudija Kolmykovo 
viešpatavimą. Jis buvo vyriausis 
reakcijinių bandų (būrių) vadas 
Chabarovsko rajone. Jis šaudė 
be pasigailėjimo visus, kurie ko
kį nors menkiausį reikalą turėjo 
su buvusia Sibire Tarybų Valdžia. 
Taip buvo sušaudytas Chabarovs- 
ke lietuvis ofic. Sideravičius, be 
jokios kaltės. Jo (Kalmykovo) 
karininkai sušaudė Danų Raudo
nojo Kryžiaus Misijos viršininką, 
nes reikėję iš jo pasisavinti pusę 
milijono rublių. Jie šaudė, net 
tokiuos, kurie nešiojo ant kelinių 
raudonus -diržus,, ir jeigu patėmy- 
davo pas ką raudonos spalvos 
materiją. Vieną sykį kalmykov- 
cai patėmyjo pas ką tai gerus ba
tus ant kojų, — ir užteko jiems 
tai, kad tą žmogų užmušti ir už
valdyti jo batus. Tai kaip bran
gino jie žmogaus gyvybę. O ban- 
palaidoję... Sustatydavo, taip 
gos Amūro — kiek tų aukų yra 
vadinamų “bolševikų” eilę ant 
stataus upės kranto — ir šaudo, 
o tų nelaimingųjų kūnai ritasi pa- 
kriaušėn, bešališkojo milžino — 
Amūro — glėbin. O žiemą, kuo
met storo ledo pluta apdengus 
laikė jo krūtinę — Kalmykovo 
tarnams sunkus buvo darbas kirs
ti dideles aketis — tai jų kardai 
dalindavo, savo aukų kūnus į 
smulkias dalis, kad be sunkumų 
galėtų juos paalidoti (ar bent pa
slėpti kraugeriškumo ženklus nuo 
žemės veido) Amūro, gelmėsna.

Pas kalmykovcus, jokio teismo 
niekuomet nebuvo ir smerkimų- 
žudymų, registracijos niekas ne
vedė. Taip, kad ir lig šiai dienai, 
daug žmonių yra, kurie nežinia 
kur dingę ir sunkiai pasiseks su
žinoti/ Šie nekurie jo barbariš
kumo faktai, ir daug kitų — y-

Vakarienė.
Trečią vakarą buvo seimo dele

gatų pagerbimui vakarienė.
Chieagietėms moterims reikia 

atiduoti kreditą kad jos moka 
dailiai stalus prirengti ir skaniai 
valgius pagaminti, bet žmonių 
atsilankė stebėtinai mažai.

Buvo keletą dainelių^ ypač ge
rai publikai patiko dainavimas p- 
lės Bereckaitės, kuri buvo atkar- 
totinai iššaukiama ant estrados 
paantrinti savo dainas. *

Panelė Šulskiutė taip-pat ne
blogai sudainavo kelias daineles. 
P-ni Janušauskienė atsisakė dai
nuot dėlto, kad buvo iš vakaro 
pavargusi.'

Kalbėjo kun. Bučis, kun. Sera
finas, p. Šivickis, Stulgaitis, Vi- 
t ak ’s, Abišala, Bendoraitienė, 
Zujus ir kiti, vakaro vedėjumi 
buvo p. Jakaitis.

Iš vakarienės svečiai išsinešė 
malonų įspūdį, tik kad tų svečių 
buvo labai mažai.

Dabar pats seimas. Seimo ve
dėjais išrinkti šie:

Pirm. p. Sutkūs,
Vice-pirm. p. Krušinskas iš 

Brooklyn, N. Y.
I rašt. p. Klimas iš Chicago, III.
II rašt. p. Virak’s iš So. Bosto

no, Mass.
Rezoliucijų komisija — kun. 

Bučis ir p. Jakaitis iš Chicago, 
II.. ir pp. Juras ir Molis iš New 
Yorko.

Skundų komisija — kun. Ke
mėšis ir kun. Briška ir tt.

Seimas buvo gana rimtas, nors 
kaip kuriuose klausymuose ir pa
sikarščiuota nemažai ir gana aš
triai.

Svarbiausi nutarimai:
1., Namo nupirkimas užgirta, 

bet nutarta, kad ateityje toki žy
giai centro valdybos nebūtų daro
mi be kuopų nubalsavimo.

2., Kad centro valdyba be kuo
pų nubalsavimo neturi teisės nei 
pirkti nei parduoti susivienijimo 
nuosavybės išnešančios dąugiau 
kaip $10,000.

3., Kad iš priežasties influenzos 
centro valdybos uždėtieji mokes- 
niai buvo neišvengtini, bet kad 
tų mokesčių padengimui pačios 
kuopos išrastų būdus ir priemo
nes, ir pageidaujama, kad laike 
vienų metų jie būtų išlyginti.

4., Siuntimo delegato į Lietuvą 
klausimas užklimpo, norg iškarto 
ir buvo nutarta tokį atstovą sei
mui baigiantis rinkti

5., Detroito dalykai po karštų 
diskusijų nuimta nuo dienotvar
kės.

6./Moterims kaip kitose taip ir 
gimdymo ligose pripažinta mokėt 
pašalpą lygiai kaip ir vyrams.

7., Ligonių blankos palikta po 
senovei.

8., Njitarta kaip galint greitai 
išgauti čarterius tose valstijose 
kuriose darzieturime. Tų čarte- 
rių išgavimas pavesta Centro val
dybai

9., Nutarta kad organo “Gar
so” redaktorius turi dalyvauti su
sivienijimo seimuose lygiai su 
centro valdybas nariais ir kelio
nės iškaščius padengia susivieni
jimas.

10., Nutarta seimai 
laikyt kas du metai, 
seimą laikyt Wilkes Barre, Pa.

11., Sekantiems 2 metams išrin
kta į centro valdyba šitie:

Pirmininku p.

Susivienijimo L. R. K. Ameri
koje šeiniau įvyko 17-18-19 dieną 
birželio šv. Jurgio parapijos 
tainėje.

Buvo tai 35 metinis arba 
mas dvi-metinis seimas tos
garbingos ir galingos lietuvių pa
laipinės ir kultūros organizacijos.

Ką seimas tarė, ką nuveikė a- 
pie tai pasakys seimo protokolas, 
bet čia su “Darbininko” skaity- 
tojais noriu pasidalyti vien savo 
iš seimo išneštais įspūdžiais.

Seimas kaip seimas. Delegatų 
70 su viršum suvažiavio iš įvai
rių kampų plačiosios Amerikos. 
Visi matomai rūpinosi savo bran
gios organizacijos reikalais, o tų 
reikalų begalės.

Pirm seimo iš vakaro jau dele
gatai būreliais po Chicaga vaik
štinėjo vieni su kitais tardamiesi 
kaip čia genaus seimą atlikti, 
kaip čia sumaniau išrišti kaip ku
riuos gan opius klausimus.

Tokių klausimų buvo trys. Det
roite aną metą buvusio skandalo 
pasekmės, susivienijimo namo 
pardavimo ir pirkimo reikalai ir 
influenzos padarytų nuostolių už
dėto mokesčio klausimas. Kiti 
visi klausimai nebuvo taip opiais 
ir apie juos taip kaip ir nesigir-, 
dėjo pirm seimo nieko.

Susipažinimui delegatų su vie
tiniais lietuviais buvo surengta 
koncertas/ teatras ir vakarienė.

Koncerte dalyvavo vietinis baž
nytinis choras vedamas p. Janu
šausko, kurs ganą gerai išlavin
tas, bet balsų pergeriausii] netu
ri. Iš solisčių, p. Janušauskienė 
turi labai malonų ir su gera tech
nika balselį, ypač aukštuose tar
nuose galima tikrai pasigerėti jos 
dainavimu. Ant scenos užsilaiko 
gan pavyzdingai, kas tarp Ameri
kos žymesnių solisčių yra reteny
bė. Antroji neperblogiausia su
dainavo p-lė Šulskiutė; juodvi abi 
gavo 'gėlių bukietus: p. Janušaus
kienė du, p-lė Šulskiutė vifeną. 
Trečioji solistė, p-lė Bereckiutė 
nei kiek neblogiau už pirmąsias 
sudainavo, bet kaž-kodel su bu
kietais buvo aplenkta, iš publi
kos buvo girdima balsų, kad tok
sai pasielgimas buvo neteisingas 
ir aš pilnai tam pritariu.

Pora vyrų solistų puikiai su
dainavo. Tik galiu abelnąi vi
siems solistams ir chorui daryt 
vieną nedidelę pastabėlę,kad dau
giau atkreiptų domos į taip vadi
namą dikciją arba žodžių ištari
mą. Jie su savo technišku kitais 
atžvilgiais geru išsilavinimu len
gvai ir tame visus reikalavimus 
galėtų užganėdinti, o dabar dau
gelyje vietų jų giedojime melio- 
dija praryjo žodžius, ir tas d&ro 
į klausytojus įspūdį netokį, kaip 
kad su jų technišku išsilavinimu 
būtų galima padaryti.

Dainavo solo vienas delegatas 
svečias p. Sabonis labai puikiai.' 
Jis turi minkštą baritonėlį ir jį 
valdo gerai.

Abelnai imant, koncertą reikia 
skaityt dailės iritechnikos žvilgs
niu gerai pavykusiu, bet publikos 
buvo nedaug.

Teatrą “Sjagrįžo” sulošė vieti
nė Vyčių kuopa.

Veikalas perdirbta iš apysakai
tės “Žemės Dulkės”. Veikalas 
moraliu žvilgsniu yra gana geras, 
bet inscenizuotas vietomis1 silpno
kai, ir abelnai imant permažai 
turi gyvumo. Bet kaip kurias 
vietas biskį sutrumpinus, tai bū
tų vienas iš geresniųjų mūsų sce
nos veikalų.

Lošėjai savo

ir toliaus 
o sekantį

(

Suv. Valstijose gaisrai 
sunaikina kasmet mišką už 
$20.000.000.
* se* s WA

užduotis atliko
- ’k .» -j

Vice-pirm. p. Sutkus, 
Rašt. p. Tumasonis, 

‘Iždininku p. Stulgaitis,
Dvas. vadovu kun. Petkus,
Iždo globėjais — P. Krušinskas 

ir p. Kizis.
Literatiška komisija—A. Alek- 

sis, p. Virakas ir p. Juras. . -
Delegatai išsiskirstė iš seimo 

gerame ūpe ir taip įsitikinę kad 
dalykus išrišo ir sutvarkė taip, 
kaip buvo gerai ir kaip buvo ga
lima.

Vietiniai, chicagiečiai, aš tik
rai negalėčiau tvirtinti, bet taip 
esmi įsitikinęs, kad delei mums 
nežinomų priežasčių susivienijimo 
seimą ignoravo ir dėlto į jo va
karus nesilankė tokiame skaičiuje 
kokiame būtų galėję. Net taip 
vadinamų “stambesnių žuvių” 
vakaruose nesimatė. O katalikų 
priešai nebe pamato pasakė, kad 
seimo vakarai buvo kaip apmirę 
— panašūs į šermenis. Vienu žo
džiu tariant, Chicaga pasirodė 
silpnokai, galima buvo tikėtis 
daug ko geresnio.
e; . » - I F. V.

■■ ' ..
'-t i.

IŠSIRAŠYKITE.
Šiomis dienomią apsčiai 

atėjolaikraščių iš Lietuvos. 
Daug rašoma apie Steigia
mojo Seimo veikimą. Labai 
indomu. Išsirašykite. Už 
pusę dolerio gausite 10 ekz. 
Už dolerį — 20 ekz.

T

Vladivostoke Nikolsk-Ussurijske, 
Chasarovske ir kitur — pagarsė
jo negirdėtomis kraugerybėmis.

Taip tik ką atvykęs iš Chaba- 
rovsko liet, pilietis pasakojo, kad 
šiandien ten gyventojų padėjimas 
baisus. Japonai pradedant nuo 
4 balandžio per keturias dienas 
naikino barbariškai miestą. Iš 
sykio be paliovos bombardavo iš 
artilerijos, nežiūrint, kad pačia
me mieste neliko nei vieno rusų 
kareivio, ir niekas ant jų šaudy
mų neatsakinėjo. Jie sugriovė 
puikiausius kaimus, mokyklas, 
gimnazijas ir kitokias įstaigas, 
prigulinčias rusi] vyriausybei. 
Daugybė privačių žmonių nu
kentėjo. Susitikusį ant gatvės su 
kareiviška kepure, ar batais, ar 
kokiuo kitu ženklu, kas galėjo 
jiems rodyties kareiviu — šaudė 
be jokio tardymo čia ant vietos. 
O ką darė moterims ?!.. Draskė 
nuo jų rankų žiedus, plėšė su mė
sa iš ausų auskarus, ir žagino, be 
jokios gėdos ir pasigailėjimo. Tai 
buvo pragaro dienos. Lietuvių 
kolonija, taip pat nukentėjo. 
Daugelis paliko be pastogės- ir- 
turto, kiti be tarnystės ir algos. 
Padėjimas baisus.

Tai pasekmės rusų senojo rėži
mo šalininkų, kurie su kraugerių 
pagęlba norėjo atsiekti savo tiks
lą, bet kad pasirodė esą per silp
ni, — pasikvietė sau “talkinin
kus” — japonus, kurie pasirodė 
hunais^ civilizacijos gadynėje.

Filo de patrujo.

• Paskutinis priminimas keletą sykių jau garsinto di
džio išvažiavimo Montelloje. Kiek triūso padėta, kaip 
rūpestingai surengtas išvažiavimas jau mes rašėme, da
bar tik primename, kad išvažiavimo vietoje padirbtos 
naujos šokiui grindys, o tas, manome, nemažai svar
bu jaunimui žinoti.

Gražiai kviečiame visus Naujos Anglijos Lietuvius 
ir linksmai praleisti valandėlę puikiai priruoštoj vietoj 
ir paremti gražų darbą. Smulkesnis pikniko aprašymas 
bus plakatais garsinamas visose kolionijose liepos 5 die
noj. Jei lytų, tuomet išvažiavimą atidėtūme sekančion 
subaton.

KOMISIJA.
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James M. Keyes
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Viso

Veikiančioji Armija.

O, VILNIAU!..

k

Viso $10,667.96

Vargo Poetas.
Viso $492.82Veik, armija, 17-SI-19.U. Gudienė.

LIETUVAITĖS!

Viso $1,502.85

15.
16.

14.
15.
16.

Veltui mes melsim Dievo, 
Veltui mes poteriausim, 
Jeigu nelaimėj broliams 
Mes rankos nepaduosim.

8.
9.

Mes Amerikos Lietuviai 
nemažai girdėjome apie mū
sų garbingos kariuomenės

Jei nuogo nepridengsim, 
Jei alkstant nesušelpsim, 
Vien kumštyje suspaudę, 
Mes pinigus laikysim.

Jei vargšii negailėsim, 
Ant cento vis drebėsim, 
Tikrai sakau ramybės 
Pasaulyj neturėsim.

Laisvės vis siekia tavo sūnūs 
Per kraujo sroves ir kapus, 
Per savo stiprius kovoj kūnus 
Ir ta laisvė mums nepražus!

•i-

Mes ačiū Dievui sotūs, 
Jie alkani begalo.
Negi mes pagailėsim 
Jiems liekanų nuo stalo.

Nemirsim dėl skatiko, 
Tik duokim, bus mums duota. 
Neveltui, šimteriopai 
Už tai bus atsaikuota.

Jau aukur’s tėviškės kraujuotas 
Parodo ištvermę vaikų,
Kur’ muša priešus apšarvuotus 
Ir neapkęstus nuo laikų.

Sutrauka:
Vląo ineigų per tris mėnesius 12,700)
Viso išeigų per tris mėnesius 12.663.63

Kaip Mozė vedė žydus
Iš rankų faraonų,
Taip mes viengenčius brolius 
Nuo rusų, lenkų ponų.

Tauta, laisva tėvynė 
Nenykstantis, mūs skarbas,
Jai dirbti ir aukauti 
Švenčiausis yra darbas.

LIET. RAUD. KR. RĖMĖJŲ 
CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

4

Ką mums padės tie turtai, 
Nors viską nupelnysim, 
Bet jei tėvynę savo 
Šiandieną praganysiu! ?

Tik tas šiandiena didis, 
Kurs’ vargus kito mato, 
Kurie tėvynę savo 
Pirmoje vietoj stato.

Garbė tau, protėvių tėvynė 
Jau mok už tave mirt sūnai 
Už laisvę, kurią amžius gynė, 
Kurią taip išpuošė kapai.

«

ŽUVUSIAM UŽ TĖVYNĘ.

Visiems Amerikos Lietuviams.

Kun. J. Petraitis, pirmininkas.
147 Montgomery St.. Paterson, N. J. 

J. Tumasonis, raštininkas.
222 So. 9 St, Brooklyn, N. Y.

B. Vaškiutė, iždininkė.
71 Warwick St., Netvark, N. J.

O. Stalionaitė, siuvinių vedėja,
145 Congress St, Waterbury, Ct.Garbė, tau, tėviškė brangioji! 

Jau miršta,sūnūs už tave, 
Tik kam dar juos laisve vylioji? 
Parodyk tikrąją save!

mas.
Vienok kaip ten nebūtų 

šis tas daroma. Žemiau pa
dėta L. R. Kr. Rėmėjų Dr. 
atskaita. Ji parodo rezul-

Vargo Poetas.

Sausio mėn. buvo ineigų ....$8259.34 
Vasario mėnesyje buvo ineigų 3226.59 

Kovo mėnesyje buvo ineigų 1220.37

Vasario mėn.
Atstovui Lietuvoje .................  200.00
Pašto markės ................................................12.00
Parvežimas baksų ............. 9.95
Ekstra išlaidos ...........................................16.23

Ekspresas............................................................. 9.64
Parcel Post (vilnų siuntimas) 10.00 

Baksiukai kareiviams .......................... 80.00
Renda namo .................................................. 30.00

Alga sekretoriaus ....................... 125.00

ATSKAITA LIETUVOS RAU
DONOJO KRYŽIAUS 

RĖMĖJŲ.
INEIGOS:

Viso per tris mėnesius ............... 12706.30
Liekis nuo pereito meto ......1063.75

Mes visi rinkim turtą, 
Kur kandis negadina, 
Kur vagys neišplėšia, 
Ugnis nesunaikina,.

Koto mėn.
Atstovui Lietuvoje ..................... 200.00
Baksiukai kareiviams ................. 91.65
Pašto markės ................................ 10.00
Parvežimas baksų ........................... 4.00
Ekstra išlaidos ..............................33.91
Pirkta vilnos sausy, vasary J 887.00
Už garbės narių ženklelius..........121.29
Renda ofiso .................................. 30.00
Alga sekretoriaus........... ............. 125.00

Balansas ............$42.27
Liekis nuo sausio 1, 1920 ....10.663.75

Pridėjus............,......... 4227

Ne tas šiandiena didis, 
Kurs pertekliuose siaučia. 
Kurs artimo nemato 
Vapge jam neprijaučia.

TĘSKIM DARBĄ

Dabar dar veikim broliai, 
Pokoliai darbo laikas, 
Pakol bus nepripiltas • 
Kupinai pilnas saikas.

Lietuvos Kariškio Eiles
LIETUVOS RAUD. KR. RĖMĖ

JŲ DRAUGUOS AMŽINIE
JI IR GARBĖS NARIAI.

. KUN. J. PETRAITIS
Patersono, N. J. lietuvių klebonas, Lietuvos Raudo

tojo Kryžiaus Rėmėju dr-jos pirmininkas. Jis su di
deliu pasiaukojimu energingai dirba, važinėdamas po 
kolonijas ir rinkdamas aukas. Gerb. veikėjas yra ge
ras prakalbininkas ir publikos mėgiamas. Jausmingai 
pakalbėjęs apie aukų reikalingumą, antru atveju aiš
kina, jog vien aukomis Lietuves neišgelbėsime, o toli 
gražu neatstatysime. Todėl nurodo reikalą pirkti L. 
Paskolos bonus ir dėtis prie bendrovių, kurios kelia sa
vo kapitalą Lietuvon, kad paimti pirklybą ir pramonę į 
savo rankas ir duoti darbą bedarbiams.

rūšies įstaigų užveizdėtojais 
darbuojas.

Šiais metais mes norime į- 
rašyti į Rėmėjų narius visus 
Amerikos lietuvius. Nario 
mokestis į metus yra $1.00. 
Tai tik trupinis nuo mūsų 
sotaus stalo. Tuos trupi
nius susirinkę į pintinius 
mes pasiųsim Lietuvon.

Tas pašalpos darbas yra 
visos tautos reikalas, kiek
vieno lietuvio priedermė. 
Lietuva vra mūsų tėvvnė, 
jos vargai, tai mums proga 
parodyti savo meilę, ištiki
mybę.

Lietuva yra krikščioniška 
tauta. Pamatu mūsų tikė

lių ištiestomis rankomis el-l^mo J13 artimo meilė. Tai 
getauja, kada ligonbučiai y- mųsų viena is švenčiausių 
ra šiurkščiu mirties patalu, priedermių. Musų brolių 
stoka maisto, įtaisymų, tin- Pr sesučių lietuvių širdis 
Lamo prižiūrėjimo, kada plyšta iš gailesčio žiūrint į 
prieglaudose našlaičiai pus- tą skaudij likimą našlaičių 
nuogi pamiršo bėgioti, šyp- varSuolilJ* suv3^?’
sotis, bet išblyškę, išbadė- apiplėšti nepajėgia. Atliki- 
ję, sėdi ir liūdnai žiūri į be- me J^a mes savo priedermę! 
širdį pasaulį, kuris išplėšė Tai-gi darban!
» jų Dievo teiktą džiaugs- Prašau visų L. R. Kr. Rė
mą, augimą — mėjų skyrių valdybų padvi-

Mes apie tai mažai girdė- gubinti pastangas, meskime 
mažiau kalbam, dar sermėgas nuo nugarų ir ei- 

Belgai, kimo prie darbo. Iki Kalė
dų mes turim pasiųsti Lie
tuvon $100.000.00.

Šiuomi -naudoj uosi proga 
širdingą ačiū tarti gerb. kle
bonams ir veikėjams, kurie 
išauginime ir darbo atlikime 
tos organizacijos daugiau
siai prisidėjo. Negaliu pa
miršti taip-gi ačiū tarti 
“Darbininkui”, LDS. Val-

Pasaulinis karas skau
džiai sužeidė mūsų numylė
tą gimtinę. iGlios ir sopios 
tos žaizdos. ' Vienok visa jos 
domė, visos jos jėgos įtemp
tos apgynimui, užlaikymui 
brangiausiojo daikto'— Ne- 
prigufmybės.. Tėvynės žaiz
dos, tai jos išblyškę našlai
čiai, nuliūdę vargdieniai. 
Lieiirvys pripratęs kentėti, 
mažai skundžias. Kada, pav. 
Kaune, praeina šalta žiema, 
tai daug našlaičių be pasto
ges nakvoja ir vaikščioja 
nušalusiomis, nuvytusiomis 
lankutėmis duonos prašyda
mi! Tuo tarpu eilės varguo-

Raudonąjį mes Kryžių, 
Remkim ir Tautos Fondą. 
Lai mūs aukų rinkėjos 
Tarpe tautiečių lando.-

. ----------- .. .

Mes nepamirškim bonų, 
Nei Lietuvos našlaičių 
Prieglaudų ir mokyklų 
Berniukų ir mergaičių.

Atminkim ir vienuoles, 
Sušelpkim vienuolyną. 
Lai mūsų gerą širdį 
Kiekvienas mato žino.

Jie mūs pagelbos laukia 
It izra’litai Mozės, 
Meiliaus jiems aukos kvepia 
Negu pijalkos, rožės.

DRAUGO MIRTIS LIGONINĖJE.
t

Kas ardo tą šventąją tylą nakties? 
Kas balsiai taip skaudžiai dejuoja?
Kad balsas tas gula sunkiai ant širdies 

plėšo ją, skausmu kamuoja...
Tai draugas dejuoja ant lovos kietos, 
Jį atnešė vakar vos gyvą,'
Nors dėjo vandens prie karštos jo galvos 
Jis nyko kaip lempoj alyva...

Žibėjo lemputė ant stalo tąmsiai 
Ir žaidė jo veide šešėliai, 
O veidas jo buvo geltonas baisiai, 
Baisioji audra jame kėlės...

Ir taip jis dejavo lig ryto aušros, 
Prieš rytą vaito j ęs nutilo...
Jį prirengė gulti ant grabo lentos, 
Kuomet sanitarai sukilo.

Vargo Poetas. 
Rašyta II-ojo] Raudonojo Kryžiaus

Ligoninėj Kaune.

(Atminčiai a. a. viršilos JONO PAŽEMECKO žuvusio
Dauguvos krante nuo bolševiko kulkos 1919 m.)

(Garbė tau, tėviškė brangioji, 
Mūs’ yra žodis gan gražus, 
Bet mirti už ją maž’ kas valioj a 
“Kovoja” lenkdami kapus.)

Ir tave vargo užliūliuotas 
Begarbins sūnus dainele
Tik kelias dar sunkus, vingiuotas 
Ir neapšviestas aušrele.

%

, Tik, vyrai, visi drąsiai kibkim
I darba kilnu ateities4. *- *■

Ir link laisvės lipkim 
Nesibijodami mirties!

1.

Amžinieji:

F. Vileikis, Camp Holabird, 
Md.
Paulina Kuprytė, Lawrence, 
Mass.
Kun. J. J. Valantiejus, 
Waterbury, Conn.

S. Norkus, Waterbury, Conn.
5. N. Greibis, Waterbury, Ct.

Šv. Antano dr-ja, Duąuesne, 
Pa.

Šv. Petro ir Pauliaus Draugi
ja, Braddock, Pa.
J. Jesiukaitis, Bayonne, N. J. 
Paulius Neverdauskas, Wor- 
cester, Mass.

Juozas Galevičius, AVorcester, 
Mass.
Juozas Petokas, Brooklyn, N. 
Y.
Izidorius Dambrauskas, New 
Haven, Conn.
K. Petraičiutė, So. Boston, 
Mass.

Dom. Jenkauskas, So. Boston, 
Mass.
Šv. Antano dr-ja, Reading, Pa 
Vincas Šukaitis, Sheboygan,
Wis.‘

17. Vincas Tamošaitis, 
Hamtranck, Mich.

18. Šv. Kazimiero Draugija, 
Paterson, N: J.

19. Elena Mikolaitė,
Paterson, N. J.

52. Stanisl. Briedvielis, Worces- 
ter, Mass.

53. Ignas Stanišauskas, Brooklyn, 
N. Y.

54. Konsb. Šiaučiuvienė, Brook
lyn, N. Y.

56. Ant. Lukas, Brooklyn, N. Y.
56. Ant. Drabišis, Brooklyn, N. Y.
57. Ad. Pajaujis, Brooklyn, N. Y.
58. Marė Lasevieiutė, Brooklyn, 

N. Y.
59. Petras Andrišiunas, New Ha

ven, Conn.
60. Ona Pukilaitė, New Haven,Ct. 

161. Juoz. Švilpa, New Haven, Ct.
62. Ant. Adušiunas, New Haven, 

Conn.
63. P. Grikienė, Netv Haven, Ct.
64. J. Armonas, New Haven, Ct.
65. Br. Nekrašas, New Haven, Ct.
66. Kun. K? Urbonavičius, So. 

Boston, Mass.
67. Ant. Ivaškevičius, So. Boston, 

Mass.
68. Ant. Kairis, S. Boston, Mass.
69. Andr. Zaleckas, So. Boston, 

Mass.
70. Juoz. Andruškevičius, South 

Boston, Mass.
71. Juoz. Sarapinas, So. Boston, 

Mass.
72. Marė Montvidaitė, New York, 

N. Y.
73. Marė Zimkaitė, New York, N. 

Y.
74. G. J. Bartašius, New York, N. 

Y.
75. Juozas Karalius, Paterson, N. 

J.
76. Uršulė Strimaitū, Paterson, N. 

J.
77. St. Bukis, Paterson, N. J.
78. Ant.. Alubickas, Paterson, N. J
79. Šv. Kazimiero parapija, Pa

terson, N. J.
80. Jonas Sprainaitis, Paterson, 

N. J.

1

jom,
mažiau garsinam.
žydai ir kitos tautos pripil
dė pasaulinę spaudą savo 
bėdomis, varė “draivus”. 
Nenuostabu, kad milijonai 
jiems suplaukė. Mes ma
žiau atjaučiame vargą. Pa
šalpos darbas nevedamas 
tvarkiai sutartinai. Tas 
krikščioniško pasigailėjimo 
darbas daromas veik politiš
kos ambicijos akstinamas, Įdybai už jų malonų prielan- 
srovių išrokavimais verčia-j kurną, parengiant ir at

spausdinant mūsų atskaitą.
Su gilia pagarba,

Kun. J. Petraitis,
L. R. Kr. Rem. Dr. Pirm.

totus katalikų pastangų. Čia I 
taip-gi tilpsta įvairus pra
šymai, kurie nurodo reika-i 

. Jingumą padvigubinti mūsų 
darbą. Šiais metais L. R. 
Kr. Rėmėjų Draugija pasi- 

x rįžo surinkti 100.000.00 ap- 
Tūpinimui tų įstaigų, kurios 
Lietuvoje varo labdaringą!darbus, jos drąsą, pasišven- 
darbą. Todėl tos aukos bus timą. Pačioj pradžioj, Lie- 
inazdaug skiriamos 1. L. tuvai apskelbus neprigul- 
R. Kryžiui, įtaisymui reik- mybę, kada Lietuva apsup- 
menų ligonbučiuose, 2. na- ta priešų iš visli pusių: len
kaičių prieglaudoms ir 3. 
varguoliams, nuo karo nu- 
ientėjusiems.

Tų aukų padalinimą pri
turės L. R. K. Rėmėjų 
Draugijos Kaune atstovas, 
fjerb. Dr, Rutkauskas. Ji- _
« pasitaręs su Lietuvos tos skaitos pasaulis, nes pama- irtinimo, L. R. Kr. Rėmėjų, kalavimo.

Tu kenti, Vilniau pavergtasis 
Perblokštas tu barbaro naguos. 
Mirtin tu priešo pasmerktasis 
Beskursti ašarų klanuos.

Sunki dalia tave kankina 
Tai jaučiam mes tavi vaikai, 
Mūs’ priešo pinklės nebaugina, 
Nebaisūs priešo mums nagai! 

Tavi balsai mums širdį diegia, 
Tave apginti norim mes, 
Dvasia mūs darosi bejiegė 
Kad reik tik gniaužyti kumštes.

tė, kad Lietuva gyva ir mo
ka savo teises ginti. Tai ačiū 
mūsų jaunai, bet drąsiai ka
riuomenei. Jų darbų atmin
tis liks amžiais tautos isto
rijoj.

Mes amerikiečiai niekuom 
tiek nesididžiuojam, nei a- 
pie ką tiek daug nekalbam 
kaip apie mūsų broliukus- 
kareivius. Kaip būtų mums 
malonu juos pamatyti, pa
spausti ranką, pasakyti kai 
dėkingi mes jiems esam, 
kaip mes sekėm visus žing
snius, kaip mes didžiuoja-

valdyba, sumanė pasiųsti 
dovanėlių. Mums išrodė, kad 
tinkamiausiai būtų pavesti 
mūsų Lietuvaitėms tą Ame
rikos lietuvių jausmą išreik
šti, nes Amerikos lietuvai
čių tėvynės meilė yra jau
tresnė, jos daug prisidėjo 
prie mūsų tautinio atgijimo. 
Tai-gi, gerb. Amerikos lie
tuvaitės, užimkite savo vie
tas, atstovaukite mus. Jau 
turime suvirs 5.000 dovanė
lių, reiškia 5000 mergaičių 
atsiuntė. Mums reikia bent 
15.000 tuojaus. Bakselius 
dovanėlėms sudėti turim 

Su mumis merikos lietuvių jausmo, at- centre ir atsiųsim ant parei- 
Į tą-bakselį rei-

kų iš rytų, bolševikų iš žie
mių, vokiečių-kolčakininkų 
iš vakarų — ačiū mūsų jau
nos kariuomenės narsumui, 
[ypač prie Radviliškio—mes 
šiandien turim liuosą beveik mes jais. Išreiškimui to A- 
visa Lietuva.

kia dėti sekančius daikte
lius: 1. Viena pora vilnonių 
pirštinių. 2. Dvi pori vilno
nių paričekų, 3. du nosiniu,
4. dvi siūlų špuleli: vieną 
baltų, kitą tokios spalvos,kai 
Amerikos kareiviški rūbai.
5. šešius konvertus ir laiš
kams poperio, 6. penkius pa
kelius cigaretų, 7. savo var
dą pavardę, adresą ir linkė
jimus.

Kai kareiviai apturės tas 
dovanėles, atsiųs savo atsa
kymą.

Lietuvaitės! Nepamirški
te mūsų karžygių kareivių!

Kun. J. Petraitis,
L. R. Kr. Bem. Dr. Pirm.

Garbės Nariai:

1. Mykolas Barzda, Trenton, N. 
J.

2. Vincas Vaisieta, Trenton, N. 
J.

3. Aleks. Taradauskas, Trenton, 
N. J.

4. Ona Kerienė, Trenton, N. J.
5. 'Marė Velivienė, Trenton, N. J
6. Šv. Jurgio Draugija, Trenton, 

N. J.
7. Vincas Kazėnas, Lavrence, 

Mass.
8. Auit. Tekoraitis, Lawrence, 

Mass.
9. J. Liudvinaitis, Linden, N. J.

10. Jon. Buivis, Linden, N. J.
11. Pranas Gečys, Linden, N. J.
12. A. Sakalauskas, Waterbury, 

Conn.
13. J. Kazlauskas, AVaterbury, Ct. 

J. T vari jonas, AVaterbury,. Ct. 
F. Stonys, Waterbury, Ct. 
A. Mačiulaičiutė, AVaterbury, 
Ct.

17. A. Ziemlionaitienė, Waterbu- 
ry, Ct.

18. O. Norbutienė, WaterJ)ury, Ct
19. K. Nakrašius, Harrison, N. J.
20. Vinc. Šimuliunas, Harrison, N. 

' J.
21. Kaz. Žilinskas, Harrison, N. J.
22. Juozas Barzdilas, Harrison, 

N. J.
23. Ipol. Čičinskas, Harrison, N.J.
24. Vinc. Mikaliunas, Harison, N. 

J.
25. Bronė Rinkevičienč, Harrison, 

N. J.
26. Šv. Vincento Draugija, 

Springfield, III.
27. D. L. K. Vytauto Gvardija, 

Springfield, III.
28. Emilė Gudaitė, Philadelphia, 

Pa.
29. Izab. Jurokaitė, Phila., Pa.
30. Vinc. Mitrus, Philadelphia, Pa
31. Anastaz. Klesaitė, Phila., Pa.
32. Domic. Gricienė, Phila., Pa.
33. Juozas Gudavičius, Phila., Pa.
34. J. Rauplis, Philadelphia, Pa.
35. Kotrina Daugėlienė, Philadel

phia, Pa.
36. Juoz. Gervė, Phila., Pa.
37. Kaz. Paranka, Phila., Pa.
38. Kaz. Kvietkus, Phila., Pa.
39. Jonas Sabas, Phila., Pa.
40. Liet. Republ. Pašelp. Kliubas, 

Philadelphia, Pa.
41. Ktsp. Butkevičius, Chicago, 

III. (N. S.)
42. Dominikas Anilionis, Eliza- 

beth, N. J.
43. Mykolas Lazickas, Elizabeth, 

N. J.
44. Motiejus Gaina, Elizabeth, N. 

J.
45. Marė Kopkienė, Worcester, 

Mass.
46. Teodora Dobeikienė, Worces-
ter, Mass. \
47. Jurg. Genevičius, Worcester, 

’ Mass.
J48. VI. Rimša, Worcester, Mass.
49. Juoz. Žemaitis, Worcester,

Mass. *
50. Mykol. Palevičius. Woreester, 

Mass.
51. Jonas Keulakis, Worcester,

23370.05

IŠEIGOS:

Sausio mėn.
Ekspresas ..........................................................18.42
Spauda ............................................................  .30.36

Memografas ....................................................35.00

I’arcel Post ..................................................... 10.00

Pašto markės ................................ 22.50
Kablegrama Paryžiun .............................4.85

Dr. Rutkauskui už prakalbas, kel.
lėš.........................................................................15.32

Kelionės lėšos atstovui Lietuvon 350.00
Ženkleliais ......................................................116.16

Pasiųsta Lietuvon (500,000 m) 9783.50

Ekstra išlaidos............................................. 16.50
Sekretoriaus alga .................................. 125.00

Renda už namų...........................................30.00

Iki balandžio 1 d 1920 lieka 10.706.02
P. S. Balandžio 2 d. per knn. MikSj 

pasiųsta Lietuvon $4.000.00. National 
Catholic Councll tVashingtone slunti- 

nnrslų Lietuvon $2,000.00.

J. Tumasonis. ■ \ .
L. R. K. Rėmėjų Sekretorių .
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Dokumentai iš Lietuvos.
VAIKELIO JĖZAUS DRAU

GIJA.

Vasario 25, 1920.

J. M. Gerb. Amerikos Lietuvių Raud. 
Kryž. Rėmėjų delegatui Daktarui 

A. Rutkauskui, Kaune.

Kauno Gailestingųjų Asmenų “Vaike
lio Jėzaus” Dr-jos pirmininko Pr.

P. Januškevičiaus pranešimas.

L. K. KR. R. DRAUGIJAI 
AMERIKOJE.

Gerbiami Tautiečiai,
Mylimi Broliai Amerikiečiai.

Siunčiame Jums visukarščiau- 
sią pasveikinimą ir linkėjimą iš 
mylimosios ir nepriklausomosios 
jau mūsų tėvynės Lietuvos. — 
Lietuvą-tėvynė, tiek amžių kita
taučių varžyta ir niekinta, visus 
savo priešus apgalėjusi, keliasi 
augštyn ir eite eina pirmyn be 
jokio atžvilgio į kliūtis jai stato
mas.

Tarp prakilnių asmenų ir veiks
nių, kurie ginte gynė ir tebegina 
mūsų tėvynę Lietuvą; kurie ją
ją kelte kėlė ir tebekelia augštyn, 
pirmose eilėse stovite jūs Gerbia
mi Tautiečiai mylimi Broliai A- 
merikiečiai: Jūs pirmieji susipra
tote politikos žvilgsniu, darydami 
susirinkimus, seimus ir tt. Jūs 
milžiniškai esate pasidarbavę mū
sų literatūros atgijime ir jos pa
didinime, išleisdami tiek knygų, 
laikraščių ir tt.; Jūs amžiną sau 
garbę užsitarnavę karo metu gau
siomis savo aukomis, gindami vi
sų mūsų tėvynę—Lietuvą nuo b^- 
do ir pražūties; kad ne Jūs Tau
tiečiai, kad nebūtų Jūsų aukų, 
vargiai turėtumėme šiandien Lie
tuvą-tėvynę savistovę nepriklau
somą valstybę, kuria dabar gali
me visi pasigerėti ir net pasidi
džiuoti. Jūsų aukomis tapo in- 
kurta Lietuvoje mokyklos; Jūsų 
aukomis tapo aprūpinta ligoni
nės; Jūsų,zfiekartą gal kruvinų 
rankų ska/iku tapo aprūpinti mū
ši] karžygiai — Lietuvos-tėvynės 
mylėtojai, gynėjai; Jūsų auko
mis tapo Lietuvoje inkurta daug 
maitinimo punktų, vaikų prieg
laudų; kad ne Jūs Gerbiamieji, 
kad ne Amerika, tūkstančiai Lie
tuvos piliečių, ypač beturčių, na
šlaičių, vaikelių būtų žlugę, mirę. 
Jūs Lietuvos piliečių ypač betur
čių, vargšų, našlaičių, vaikų, ka
ro dantimis apdraskytų, nuvar
gintų, apnuogintų, bado ir vargo 
varomų graban, išgelbėjote iš 
baisios mirties ir pražūties; Jūs 
nušluostėte ne vienam bet tūks
tančiams ašaras ir išgydėte mir
tingas žaizdas; Jūs aprūpinote ne 
vieną, bet tūkstančius maistu, 
drabužiais, apavu, prieglaudomis 
ir mokyklomis. Šių pastarųjų 
prieglaudų mūsų tėvynei Lietuvai 
labai ir gyvai trūko ir dabar dar 
jųjų tebetrūksta, nes daug dar 
vaikučių skursta be jokios globos 
ir auga be jokios priežiūros; daug 
dar senelių, pavargėlių turime pa
mesti gatvėse: laimės-nelaimės li
kimui. ..

Ačiū Jūsų išsiųstam Gerb. Dak
tarui A. Rutkauskui, ' gavome ir 
mūsų naujai įsikūrusiaijai betur- 
čių-vargšų - našlaičų nuolatinei 
prieglaudai penkiasdešimtis tūks
tančių markių. Ačiū Jums ir la
bai ačiū! Duok Dieve Jums svei
katos ir ilgo gyvenimo! Bet, kai 
rodo prie šios prisegtos prieglau
dos išlaidų sąmatos delei brangu
mo ir trūkumų iš karo priežas
ties viešpataujančių visame mū
ši] krašte, nors ir gausi yra ta Jū
sų, Gerbiamieji, auka, vienok 
neužteko jos nei dviem laikinio 
mėnesiam... Tuo tarpu norėtfls 
pastatyti ir vesti bei laikyti prie
glaudas naujais pamatais, t. y. 
darbo ir amatų pagrindais. Tam 
tikslui reikia lėšų nevien vaikų 
išlaikymui ir aptaisymui, — ne 
vien jųjų auklėjimui ir mokini
mui, bet ir įrankių bei mašinų į- 
gijimui, būtent dailidystei,’ slie- 
sorystei, siuvimams, audimams ir 
kitų amatų mokinimui. Kreipiuos 
todėl į Jus, Gerbiami Tautiečiai, 
mylimi broliai Amerikiečiai, su 
tvirta viltimi, delei’ Jūsų geros 
širdies, tivrtai pasitikiu Jumis, 
kad Jūs padėsite mums ir toliaus 
varyti tą prakilnų darbą, Dievo 
garbei ir tėvynės-Lietuvos labui. 
Giliai esu įsitikinęs, kad Jūs ir to
liaus neatsisakysite suteikti mums 
pa r ’ m tos tėvynės—Lie-
įUV->S

kartos, kuri gerai nustatyta ir iš
auklėta, neviten naudingai dar
buosis Dievo garbei ir tėvynės- 
-Lietųvos labui, bet dar per kartų 
kartas minės Jus ir per amžių 
amžius bus Jums, Gerbiamieji, 
dėkinga ir melsis už Jus.

Je-Kauno G. Asm. “Vaikelio 
zaus” Dr-jos pirmininkas

Povylas Januševičius,
Žemaičių Kapitulos Prelatas 

Kaune.

Kauno Šv. Trejybės parapijos 
“Vaikelio Jėzaus” Draugijos be
turčių našlaičių prieglaudos, 
dviem mėnesiam sąmata ant nuo
lat laikytinų 60 vaikų.

Duona — 4500 Rublių; pienas
— 4320 R.; Kruopos — 1080 R.; 
Miltų — 1080 R. Bulvių — 1440 
R. Taukų 3840 R. Katilas—100 
R. Puodų — 30 R. Bliudelių — 
180 R. Puodelių — 120 R. Bliudų
— 150 R. šaukštų-šakučių-pei- 
lių — 600 R. Prausykla — 600 
R. Muilo — 120 R. Lovį] — 600 
R. Sienikų — 180 R. Pagalvės
— 600 R. Paklodės — 7200 R. 
Marškiniai 3600 R. Kelnaičių — 
2700 R. Ploščiukai ir viršutinės 
kelnaitės — 5400 R. Apavos — 
3000 R. Kepurės — 300 R. Ve
dėja — 600 R. Virėja — 500 R. 
tarnaitė 400 R. Malkų (2 sieks
niu) 600 R. Šviesa — 100 R. Re
montui ir smulkūs reikalai — 300 
R. Nusamdymąs buto — 200 R. 
Skalbimas 240 R. Pasiuvimas dra
bužių — 3000 R. Viso per du 
mėn. 49,300 Rublių.

nes nėra lėšų apmokėti Čia pri
duodama mėnesiui užlaikymo at
skaita :

Duonos — 2750 auks., sviesto 
5280 auks., bulvių — 450 auks., 
kruopų — 600 auks., pieno — 
1200 auks., vaisių — 4000 auks., 
cukraus — 2560 auks., kakao — 
240 auks., druskos — 3 auks., mė
sos — 3900 a. Užlaikymas tar-, 
nautojų prieglaudos vedėjui 100 
auks., padėjėjui 50 auks., virėjui 
40 auks., skalbėjui — 30 auks. Vi
so mėnesinė atskaita 20.453 auks.

Kadangi sužinojau, jog L. R. 
Kr. Rėmėjų Draugija Amerikoje 
šelpia labdaringas įstaigas, taipgi 
kreipiuos prašydamas ateityje 
šelpti Žaslių vaikų prieglaudą, 
kadangi ji yra pačiame pafronty- 
je, ta maistas yra neapsakomai 
brangus ir to mažai yra.

Už tikrumą visų paduotų žinių 
tikrinu garbės žodžiu ir savo pa
rašu. Pinigų šiuo kartu sušelpi
ami vaiku prieglaudos priėmiau 
dešimts tūkstančių auksinų.

Žaslių bažnyčios vikaras,
Kun. Juozas Mincevičius.

garbės per Tamstos asmenį L. R. 
Kr. R. Draugijai tarti nuoširdų 
ačiū, už suteiktą pašalpą dviem 
prieglaudom laikomoms komiteto 
globoje: Žaliame kalne mergaičių 
prieglaudai (10,000 auks.) de
šimts tūkstančių auksinų (mar
kių) ir Kamedulių Pažaislyje ber
niukų prieglaudai (10,000) de
šimts tūkstančių auksinų. Tie pi
nigai, 20,000 auksinų sunaudoja
mi nupirkimui daiktų. Apart to 
dar liko pradėta derėti kalvę nuo 
piliečio Zinevičiaus (Misko^gatvė 
No. 8, Kaune) už 7,000 auksinų 
ir surastas sliesorius instrukto
rius, kad uždėjus prie Kamedu
lių prieglaudos Amato mokyklą.

Kauno Komiteto Pirmininkas,
Kun. Lorp.

(Antspauda)

Sekretorius J. Rakauskas.
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Kaunas.

Kaunas,
Vasario 25 d. 1920.

VIDAUS REIKALŲ MINIS
TERIJA

Darbo ir Socialės Apsaugos 
partamentas.

De-

9

Kaunas, kovo 22, 1920.

Surašąs asmenų esančių prieg
laudoje.

Lietuvos Raud. Kryž. Rėmėjų 
Draugijai Amerikoje.

Draugijos pirmininkas
Pr. P. Januševičius, 

Kaune.

Prie šito tai darbo yra kviečia
mos visos gerbiamos Draugijos 
prisidėti su savo auka. Būtų ge
rai kad kiekviena jų pasiskubin
tų, nes našlaičių reikalai turėtų 
būti pirmoje vietoje mūsų širdy
je. Tai-gi gerbiamos draugijos j 
darbą. Jūsų pinigai gauti L. R. 
Kr. R. Draugijos Centre, tuojaus 
bus pasiųsti Lietuvon.

LIETUVIŲ MOTERIŲ GLOBOS 
KOMITETAS

Ko-

Vasario 27, 1920

No. 12, Kaunas*

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijai Amerikoje.

Lietuvių Moterių Globos
miteto vardu tariame Tamstoms 
širdingiausį ačiū už suteiktąją pa
šalpą sumoje 20,000 auksinų.

Tikimės, kad ir ateityje Tamis- 
tos nepamiršite vargšų našlaičių 
globojamų Komiteto ir savo duos- 
numu ir toliaus šelpsite juos.

D. Šleževičienė,
L. M. Globos Komit. Pirmininkė.

(Antspauda)

B. Grigaitytė, sekretorė.

ŽASLIŲ VALSČIAUS PRIEG
LAUDA.

Žaslių miestelyje, Trakų aps
krities, Vilniaus rėdybos, 1917 
metaisi iš priežasties brangumo 
maisto Vilniuje, prieglauda buvo 
pervežta iš Vilniaus į Žaslius ir 
iki sausio mėn. 1919 m. buvo glo
boje Lietuvių Komiteto nukentė- 
jusiems nuo karo šelpti. Užėjus 
bolševikams, prieglauda atsirado 
blogiausiame padėjime ir tik dė
ka Žaslių klebonui, kun. Pauk
ščiui, kurs važinėjo ir rinko au
kas nuo labai nuvargintų žmo
nių, bolševikais, ir išlaikė prieg
laudą iki birželio mėn. 1919 m. 
Paskui gi iš dalies buvo šelpiama 
Socialės Apsaugos Ministerijos, 
nuo rudens-gi pavesta globon aps
kričio valdybai. Kadangi žmonės 
baisiai suvarginti karu (daug nu
kentėjo nuo bolševikų daugumas 
laukų likos neapsėtų) ir neturtin
gi, tai ir prieglauda atsirado blo
giausiame padėjime. Vaikų bu
vo 80, bet iš priežasties stokos 
maisto, drabužių, medikamentų, 
mirė per vieną mėnesį 20 .vaikų 
(beveik visi sirgo šiltine, ligo- 
nams kaip ir sveikiems duodavo 
valgyti tik bulves su kopūstais). 
Liko dabar 60 vaikų ir tie ken
čia didžiausį vargą ir skurdą: vai
kai išblyškę, išdubusiais veidais, 
akys išpūstos, raudonos nuo tra-

Visam pasauliui yra žinoma, 
kad baisaus karo audra palietė ir 
mūsų tėvynę Lietuvą, sugriovė, 
sunaikino jos sodžius, miestus. 
Aibės žmonių paliko be pastogės, 
be kąsnio juodos duonos.

Bet visų žiauriausiai tas atsilie
pė į biednuomenės vaikus, liku
sius našlaičius. Padėtis jų ypač 
miestuose yra be galo skurdi. Be 
drabužių, alkani jie gatvėse ne 
vieno praeivio kreipia akį, ištiesia 
rankeles išmaldos prašydami.

Darbo ir Socialės Apsaugos De
partamentas, norėdamas nors da
lyje palengvinti baisų Lietuvos 
biednuomenės vaikučių padėtį, į- 
steigė Kaune vaikų prieglaudą. 
Bet turėdamas šiam tikslui mini- 
malę sumą lėšų, Departamentas 
tegalėjo aprūpinti prieglaudą pa
nčiu primityviu būdu — maistu rr 
drabužiais.

Prieglauda lig paskutinių. die
nų buvo be baldų, indų ir tinka
mo remonto. Vaikučiai po du ir 
po tris miegodavo vienoj lovoje, 
o kiti ir ant grindų. Vaikučių 
padėtis buvo apverktinas. Apie 
tokią prieglaudos padėtį Departa
mentas pasiskundė Amerikos Rė
mėjų Dr-jos atstovui ponui D-rui 
Rutkauskui. Jisai vardu savo 
draugijos išreiškė prieglaudai di
džios užuojautos ir paaukavo gau
sią sumą pinigų (20,000 auksinų) 
prašalinimui prieglaudos trūku
mų.

Ačiū jo aukoms, vaikų prieg
laudoj intaisyta pirtis, padirbtos 
lovos, cinkinės prausyklės, iru- 
pirkta vaikų darželiui žaislų ir 
pasiskaitymui knygelių. Be to dar 
manoma padirbti prie lovų šėpe- 
les, kieme šulinį, tvartus, naują 
tvorą ir tt.

Gautomis aukomis prieglauda 
pakankamai aprūpinta, vaiku
čiams prašalintas skurdas. Užtat 
jautriose sušelptų priegl. našlai
čių širdyse niekados neišdils gi
lios padėkos jausmas.

Tat Departamentas nuo savęs 
ir nuo sušelptų našlaičių prašo A- 
merikos Rėmėjų Draugijos vardu 
Jos atstovo pono D-ro Rutkausko 
priimti širdingą padėką.

Viešpataujant Lietuvių Armi
joje kaikurioms epidemijoms (in- 
fluenza, šiltinė ir kt.) vasario 14, 
1920 m. Kaune, buvo atidaryta 
nauja ligoninė ant 200 lovų. Li
goninė taip greit negalėjo būti 
aprūpinta visa kuom. Ligoniai 
neturi pagalvių, neturi pantaplii], 
neturi pakankamai baltinių. Val
džia neišgali visako patiekti.

Iš L. R. Kr. Rėmėjų Dr-jos per 
atstovą D-rą Rutkauską gavome 
dešimtį tūkstančių (10,000) auk
sinų. Iš kurių 8000 išleista in
taisymui pagalvių.

Ateina Velykų šventė, mūsų 
valdžios ligoniams nustatytomis 
vienodomis, kiekvienai dienai 
maisto normomis negali būti iš
skirta šitoji didelė šventė. Tat 
likusiais 2000 auksinų manoma 
pagerinti ir paįvairinti ligonių 
valgis.

Turim progos pareikšti, kad su 
didžiu džiaugsmu ligonių buvo 
priimta auka iš mūsų brolių gy
venančių Amerikoje ir vardu vi
sų tų, kurie fronte begindami Tė
vynę padidino savo kančias ligo
mis ir kuriais rūpintis mums pa
vesta, mes broliams amerikie
čiams tariam širdingą ačiū.

Vyresnis Ordinatorius,
Gydytojas N. N.

'Ūkio vedėjas
Karo Valdinink. C. Briedulis.

(KAUNO KARO LIGONINĖS 
NO. I DOKUMENTAS)

Į sanitarų Direktorių 
Dr. Naginevičių, Kaune.

Gerbiamasai Vladai! .

Pas Tavę atvyksta iš Amerikos 
atstovas ponas Rutkauskas. Jis 
mūsų ligoninei paaukavo 30,000 
auksinų. Malonėk su juom pasi
tarti, nes jis turi puikių sumany
mų, daug kuo mums gali padė
ti.

K. Olšauskas.
Kovo 29, 1920.

Kauno Vaikelio Jėzaus Draugijos 
I Konferencijos Valdybos 
L. R. Kr. Rėmėjų Dr-jai 

Prašymas.

Šostakas, 
Departamento Direktorius.

Mocevičius,
Soe. Aps. Skyriaus 

’ Vedėjas Dep-to Sekretorius.

LIETUVIŲ DRAUGUOS NU- 
KENTĖJUSIEMS DĖL KARO 

ŠELPTI KAUNO KOMI
TETAS.

Kaunas, Kovo 26, 1920 m.

No. 150.

J. M. Ponui Rutkauskui, L. Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos 
Amerikoje Atstovui.

______ z
Nuolankiai prašome duoti sene

lių prieglaudai Muzėjaus gatvė 
No. 3. Kaune, pgalbą. Reikalin
giausi yra sekanti dalykai:

1) Marškinių, paklodžių, rank- 
šluoščių, užvalkalų ant patalinių 
ir kaldęų.

2) Viršutiniam rūbams medžia
gos ir skepečiukių ant galvos.
. 3) Apsiavimo.

4) Lėšų palaidojimui, vaistams, 
maisto pagerinimui ir vidaus prie
glaudos intaisymui. i

Tuotarpu prieglaudoje yra 44 
asmenįs, bet manoma ją padidin
ti iki šimto asmenų.

Prie prašymo pridedame sąrašą 
vargšų esančių prieglaudoje.

). Konferencijos Vaikelio Jė
zaus Dr-jos Valdyba:

Pirm. Prel. P. Januševičhu. 
Iždininkė M. Maciulevičaitė. 
Sekretorė A. Mamaitytė. 
Vice-pirm. -Šalkauskienė.

(Antspaudą)

D
2)
3)
4)
5)
6)
8)
9)

10) 
U) 
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20) 
21) 
22)
23) .
24)
25)
26)
27) -
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41) :
42)
43)
44)
45)

Ivanauskienė Ona , 80 Mų
Jankevičienė Ona 90 ”
Šimkunienė Katrė 85 ”
Šimkunienė Jieva 65 ”
Alšauskienė Ona 65 ”
Chertman Pranė 78 ”
Neimark Elzbieta 78 ”
Čekanavičienė Ona 75 ”
Čižauskytė Marė 50 ”
Martusevičienė Katr.49 ”
Rulaitis Alena 48 ”
Januškevičienė A. 46 ”
Bilevičienė Katrė 70 ”
Kankevičienė Uršė 38 ”
Žemaitis Teklė 12 ”
Vašaičytė Ona 50 ”

Tamuliavičienė Marė 75 ”
Šauklienė Barb. 78 ”
Vaičikauskienė Ter. 77 ”
Ivanaukienė' Barb. 60 ”
Karalevičienė Aleks. 95 ”
Bilevičienė Joanna 80 ”
Gaižauskienė Rožė 85 ”
Sovickaitė Viktė 88 ”
Čestakauskienė D. 85 ”

• Šukaitienė Kastė 85 ”
Jankauskienė Petr. 70 ”
Stažauskienė Julė 84 ”
Sadauskienė Marė 56 ”
Ribakienė Jieva 76 ”
Sabaliauskaitė Petr. 55 ”
Galčiunienė Marė ’ ’48 ”
Račkauskytė Ona 30 ”
Pranckytė Ona 48 ”
Vaičaitienė Bronė 50 ”
Paliauskis Juozas 85 ”
Kačanovas Aleks. 62 ”
Gečas Jonas 85 ”
Motiejukas 25 ”
Mateikis Jurgis 50 ”
Granatauskas Kazys 60 ”
Marcinkus Jonas 75 ”
Kuzmickis Bernd. 78 ”
Oraizevskis Liudas 90 ”

Vaikelio Jėzaus Dr-jos pirmin.
Prelatas P. Januševičius.
Ižd. M. Maciulevičaitė.
Sekretorė A. Mamaitytė.

Viršminėta įstaiga Amerikos 
lietuviams reikėtų kuodaugiausia 
sušelpti, nes čia gludi mūsų buvu
sieji Lietuvos piliečiais ir pilie
tės, kurie kovodami už savo tėvy
nę, sveikatą prarado. Reikia ta
tai jiems jų gyvenimo dienas kaip 
nors palengvinti, pasaldinti. Tą 
gali Amerikos lietuviai. Tai-gi 
darban gerbiamieji. Prisidėkime 
jų gyveinimo paskutinių dienų 
pasaldinimui.

Kaunas, kovo 15 d. 1920.

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto Alytaus Apskričio sky
riaus pirmininkės Filomenos Ma
linauskaitės, Liet. Raud. Kr. Rė
mėjų Dr-jai Amerikoje.

PRAŠYMAS.

Turėdama savo globoje 132 vai
ku, jų skaičiuje vaikus tų, kurie 
yra kariuomenėje, šiuom turiu 
garbės kreipties į Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų Draugi
ją prašydama paramos. Vaiku
čiai yra labai išvargę. Jų kai
mai buvo kelis metus ant karo po
zicijų, pernešė bolševikų okupa
ciją, tat Suprantama, kokiame 
varge ir skurde yra atsidūrę žmo
nės, o ypač maži vaikai.

Dėlto aš širdingiausia prašau 
Jūsų paramos, nes beto mes ne
įstengsime jų toliau globoti.

Turiu vilties, kad šis mano 
prašymas nepaliks be atbalsio ir 
pasilieku su didžiai augštą pagar
ba

Filomena Malinovskaitė,
Kaz. Keistutienė Gediminienė, 

Vice-Pirmin.

Šiuomi patikrinu, kad visa, kas 
šiame prašyme parašyta yra tik
ras ir kad pašalpa ištikrųjų pa
teko neturtingų 
naudai.

Kun.
Valstybės

Kaunas, 
Kovo 15, 1920 m.

lietuvių vaikų

A. Petrulis, 
Tarybos Narys.

Lietuvių Draugijos nukentėju- 
siems dėl karo šelpti Kauno 

Komitetas.

Kovo 18 d. 1920.

apsivilkimą ir apavimų betur
čiams vaikams ir seniems, kurie 
kreipėsi į Lietuvių Komitetą su 
prašymais. Tuos prašymus Ko
mitetas Valdybos posėdyje kovo 
17, 1920‘nutarė prisiųsti J. Malo
nybei patenkinti.

Komiteto pirmininkas
K. Lorp.

LIETUVOS RAUD. KR. REM. 
DRAUGUOS SKYRIAMS 

PRANEŠIMAS.

(Antspauda)

PETROŠIUNŲ MOKYKLA 
PRIE KAUNO.

Aplankyta kovo 15 d. 1920 m. 
Mokinių skaičius 78, iš kurių tik 
15 turi gerą avalinę ir rūbų, ki
ti visi reikalauja pašalpos ir ne
turi už ką nusipirkti mokslui rei
kalingi] daiktų.

Mokytoja Vanda Buragaitė.
Neturtingiems teikia kiek išga- 
maisto Lietuvių n. d. k. šelpti

Kauno Komitetas.
U

Didž. Gerbiamajam Ponui Dr. 
A. K. Rutkauskui Kaune.

Marijampolės Vargdienių Seselių 
Vienuolijos Prašymas.
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Šiuomi turime garbės nužemin

tai prašyti didžiai gerbiamą Tam
stą, neatsisakyti padėti mums į- 
steigti Marianipolėje našlaičių 
prieglaudą. Prieglauda ten būti
nai reikalinga, nes atėjus pava
sariui pasipila vaiki] krūvos gat
vėse ir tvirksta be priežiūros, tai
gi jiems reikia paruošti nors die
ninę pastogę. Mūsų Vienuolija 
tą darbą atlikti apsiima, tik rei
kalinga svarbiausio — lėšų. Žino
dami,’ kad augštai gerbiamas 
Tamsta jau ne vieną įstaigą pa
našiuose atsitikimuose sušelpėte, 
išdrįstame ir mes prašyti nepa
miršti ir sušelpti mus šiame rei
kale.

Tikėdamies Sulaukti iš augštai 
gerbiamojo Tamstos prielankaus 
atsakymo pasiliekame,

Su tikra pagarba,
P. Uogintaitė,

Vyresnėji Vienuolijos Sesuo.

Šiai įstaigai yra pažadėta 10,- 
000 auksinų.

Dr. A. Rutkauskas.

OFICIALĖ ŽINIA.

Iš Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus raštinės Kaune gauta oficia- 
lis pranešimas No. 313, kad pa
siųstus drabužius gruodžio 6 d., 
laivu “Muskegon“, jau baigia da
lyti Lietuvos paavrgėliams DY
KAI. Smulkesnes žinias apie ji] 
padalinimą žada prisiųsti mums 
vėliau. Taip-gi ten rašoma, kad 
pasiųstus pinigus jie jau yra ga
vę.

Pasirašo:
R. Šliupas, pirmininkas.
M. Lingvys, reikalų vedėjas.

Mylėk artimą savo kaip pats sa
ve.

Labdarybė padengs daugybę 
nuodęmių. — ŠV. PETRAS.

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
buvo įsteigtas71881, m. Bet 1905 
m. Kongresas panaikino tą drau
giją, o tam tikru aktu davė nau
jus pagrindus Raudonajam. Kry
žiui ir pastatė po valdžios prie
žiūra. Knygos kasmet peržiūri
mos karo departamento.

Kaip tu nori, kad tau kiti da
rytų, tai tu taip kitiems daryk.

Kuomet duodi išmaldą, tai lai 
tavo kairioji ranka nežino, ką de
šinioji daro.

Tik įsivaizdinkite, koks tai bus 
Lietuvos kareivių džiaugsmas, kai 
gaus jie nuo Amerikos lietuvai
čių dovanas.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti, knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
tas šalia.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston,

Šiuomi pranešama Lietuvos R. 
Kr. Rem. Dr-jos skyriams ir ger
biamai liet, visuomenei, kad virš- 
minėtos organizacijos raštinė li
kos perkelta į naują vietą. Buvn- 
sis senasis antrašas 456 Grand sL 
Brooklyn, N. Y. yra pakeistas ant 
222 So. 9-th St., Brooklyn, N. Y. 
Tai-gi visais L. R. Kr. R. Dr-jas 
reikalais ir malonėkite kreipties 
šiuo adresu:

J. Tumasonis,.. rasL
222 So. 9-th ^St., 
Brooklyn, N. Y.

4 KAREIVIAMS DOVANOS.

Iki šiol yra jau surinkta apie 
4500 kareiviams dovanų. Kaiku- 
rie L. R. Kr. Rem. Dr-jos skyriai 
dar nėra jų sugrąžinę, bet tiki
mės, kad ir jie netrukus prisius. 
Yra užklausta kelios laivų kom
panijos, bet galutino atsakymo a- 
pie pasiuntimą daiktų Lietuva* 
mums jos dar nedavė.

KAIP ATSIRADO RAUDONA
SIS KRYŽIUS.

Sumanytoju Raudonojo Kry
žiaus draugijų yra Šveicarijos 
filantropas (labdarys) Jean Hen
ri Dunant, kurs gyveno Genevos 
mieste. Birželio 24 d. 1859 m. jam 
pasitaikė būti mūšyje prie Solfe- 
rino. Ten jis pamatė karo bai
senybes. Pamatė, kad daug kan
čių yra be reikalo. Pamatė, jog 
tūkstančiai sužeistų kareivių tu- 
ir voliotis ilgą laiką lauke dėl 
menkumo medikalio korpuso.

Po trijų meti] Dunant aprašė 
matytas baisenybes ir pasiūlė tai
kos metu steigti draugijas, ku
rių tikslu būtų lavinti slauges, 
rinkti reikmenas sužeistiemsiems 
ir sergantiems aprūpinti, kad ka
rui kilus tos draugijos eitų tal
kon reguleriam karo medikaliant 
korpusui. Sumanymas mielai bu-’ 
vo Įvairiose viešpatijose-priimtas 
ir Genevoj pirmas tarptautinis 
suvažiavimas įvyko spalio 1863. 
Tai buvo pradžia tos rūšies dr-jų 
ir jos pavadinta Raudonojo Kry
žiaus dr-jomis. Visose civilizuo
tose valstybėse randasi tos rūšies 
dr-jų.

“AŠ ESMI DIEVAS, TAVO 

VIEŠPATS, KURIS TAVE IŠ
VEDŽIAU IŠ EGIPTO ŽEMĖS 
IR NAMŲ NELAISVĖS“. Šitie 
žodžiai aiškių aiškiausia rodo, jog 
tautai tautą pavergti yra priešin
ga Dievo valiai ir kad tauta su- 
lyg Dievo valios turi teisę ir prie
dermę kratytis nuo svetimo jun
go, tiuosuotis iš nelaisvės. Kovo
janti tauta už neprigulmybę pil
do Dievo valią, remiantieji tą ko
vą daro Dievui patinkamą darbą. 
Todėl rėmimas lietuvių tautos ko
vos už neprigulmybę .yra nuopel
nas pas Dievą.

Alkaną papenėk.

Nuogą pridenk.

Džiaugias tu, kuris rėmei ir re
mi Lietuvos kovą už neprigulmy
bę. Tu darei Dievui patinkamą 
darbą.

Gerai darai, jei aukuoji Lietu
vai. Bet dar geriau darai, jei ir 
kitus prie to ragini.

Skaitydamas liudijimus ir atsi
šaukimus iš Lietuvos, džiaugtis, 
kad esi prisidėjęs čia savo auka.

100.000 Lietuvai iki Kalėdų. 
Reikia, kad atsirastų 100.000 lie
tuvių, kurie duotų po dolarinę ir 
susidarytų norima suma. Ar nė
ra tiek lietuvių Amerike? Yra jų 
daugiau, kaip penkis syk tiek. Ar 
įstengtų 100.000 Amerikos lietu
vių po dolarinę? Jiems niekis bū
tų aukuoti ir po dešimkę. Jei po 
dešimkę aukuotų, tai susidarytų 
$1.000.000.

Lietuvaitės, pasiskubinkite sa 
dovanėlėmis Lietuvos kareiviam. 
Pasiskubinkite, kad rudenį Lietu
vos kareiviai jau jas gautų.

įsivaizdinkite, ką pamanys Lie
tuvos kareiviai apie Amerikos lie
tuvaites, kuomet jie žinos, kad jos 
buvo raginamos siųsti jiems dova
nas, o pasiųs ttk mažas ntadčmv

Dievai myli linkimą aukncto- 
ją (H Cor. ix, 7).
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Joanna Arkietė (t 1431)

F. V.

Kardinolas Gibbons pa-

Iš Rymo.

KANONIZACIJA PALAIMIN
TOS JOANNĖS ARKIETĖS 

16 GEQUŽ. 192d.

Į

KUR MŪSŲ TĖVYNĖ?

PRANEŠIMAS CONN APS
KRIČIO L.D.S. KUOPOMS.

Eina iš South Boston’o utarnlnkals, 
ketvergals ir subatomis. Leidžia Am. 
Luctuvių Ryšio Katalikų šv. Juozapo 
Dakbinkų Sąjunga.

“Entered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879”
“Acceptance for mailllng at speclal rate 
ef postage provlded fdr In Section 1103, 
Aet of Oct. 8, 1917, authorlzed on July 
12, 1918".

DARBININKAS 
(The Worker)\‘ 

TlII LITHUANIAN TBI-WEEKLY PaFEB. 
"Publlshed every Tnesday, Thursday, 
*nd Saturday by St. Joskph’s* Lith- 
uanian R.-C. Association of Labos.

SUBSCRIPTION RATES:
Teariu ............................................. .$4.00
Boston and suburbs ......................$5.00
Foreign countries yearly .•............ $5.00

...

<ir jei tik jisai tėmijo to jau-i 
Įnimo jausmus kaslink Lie
tuvos meilės, tai beabejo 
negalėjo nepastebėti, kad A-- ...T menkoje augęs lietuvių, jau
nimas Lietuvą labiau myli, 
negu jaunimas atvažiavęs iš 
Lietuvos.

Kame yra to fakto šaknis 
ir pamatas, tegul išriša psi
chologai, aš pažymiu tiktai 
kaipo neužginčijamą fąktą.

Ar čia nebuš tiktai kokia 
abelna gamtos taisyklė kuri 
palaiko tautas ją kovoje už 
būvį.

Nekartą pasitaiko, tėvai 
rodos visiškai užmiršę Lie
tuvą o ją vaikai už Lietuvą 
į ugnį šoktą.

Man tas dalykas, buvo į- 
domu ir tyrinėjau, o tyrinė
jimo pasekmės buvo tokios:

Visi Lietuviai Lietuvą 
myli.

Baisiausis lietuvis inter- 
nacijonalistas internacijona- 
lizjno teorijomis tik dangsto 
tėvynės meilės liepsnas, kad 
jos jam širdį taip labai ne
degintą.

Tokia vidujinė kova su tė
vynės meile virdama tėvą 
širdyse, gimstančiuose iš ją 
vaikuose labiau išsivysto ir 
reikia tiktai mažiausios ki
birkštėlės ir jau jinai už- 
liepsnoja visomis savo galy
bėmis.

Štai jums pąvyzdis: mer
gaitė, Amerikos lietuvaitė, 
lėlė, turtuolė eina ubagaut 
ant gatvią Lietuvos reika
lams. Kas ją tenai nuvedė ? 
— Tėvynės meilė. Meilė tos 
tėvynės kurios jinai savo 
amžiuje nematė, o gal nei 
nematys. Meilė tos tėvynės 
apie kurią jos motinėlė pa
sakoja kad tenai šalis skur
do, vargo, purvyno... To
kią atsitikimą Amerikoje y- 
ra šimtai.

"Atsidarė po karės kelias į 
Lietuvą, jau keli čia augę 
lietuviai nuvažiavo į Lietu
vą ir žiūrėkite ką jie rašo.

Iš Danijos rašo: geras 
kraštas, bet Amerikoje ge
riau.

Iš Paryžiaus rašo: Fran- 
cijoj labai gražu, bet Ame
rikoje gražiau.

Bet pasiekę Lietuvą ir ke
lias dienas pabuvę, rašo: 
“Lithuania very nice coun- 
try”. Lietuvoje taip gerai 
taip liksma taip gražu, kad 
nei aprašyt negalima. Atva
žiuokite o pamatysime pa
tįs. Čia viskas “mūsų”...

Taip rašo tie, kurie Ame
riką skaito savo gimtine ša
limi, kurie čia gimę, ęia au
gę, čia mokslus ėję... ku
riems Amerikoje gyvenimas 
nėra blogas. Kodėl jie taip 
rašo? — Todėl, kad jiems 
pakvėpavus bočią prabočių 
šalelės oru, užvalgius Lietu
vos duonelės, išgėrus Lietu
vos šaltinią vandenėlio su- 
elektrizavo ingimta tėvynės 
meilės pajėga ją širdį, ją 
jausmus ir jie pasijuto na
mie ir gal inet patys nesu
prasdami kodėl parašė:

Lietuvoje viskas

Šv.
mūsų Didžiojo,Vytauto (f 1430) 
vienlaikė. Jos kanonizacijos klau
symas, pradėtas 1894 m. pasibai
gė tik 7 gegužės m. d. Tai-gį tę
sėsi suvirš 25 metus. Pažymėtina, 
kad iš politikos atžvilgio^ šitąjį 
klausymą įnešė Anglų kardinolas 
Howardas, kad parodžius, jog 
Anglija nesipirešina įstatymui 
Joannės į šventuosius, kad ir jinai 
buvo anglų gyva ant laužo su
deginta. Buvo tai paprasta Pran
cijos kaimietė nemokanti nė ra- 
šytir nė skaityti, tečiau stačiai 
Dievo pašauktoji, gelbėti savo 
tėvynę ir karalių laike 100 metų 
karo tarp anglų ir prancūzų įvy
kusio.

Socialistai sako: darbi
ninkui žmogui tėvynės nėra. 
Jis turi tematyt vieną inter- 
nacijonalą ir jo raudonąją 
vėliavą.

Mes su jais tame dalyke 
nesiginčykime. Jeigu jiems 
vien kur raudona ten gražu, 
kur kraujas liejamas ten 
kvepia, jei jie doroje laiko
si vien: dantis už dantį, akis 
už akį ir už mano plauką jo 
galva, tai mums su jais ne
pakeliui. Mes sekime ir 
tvarkykimėsi krikščionijos 
pagrindais. Mes už savo 
teises kovokime, bet kovoki
me ne iš keršto, tik iš tei
singumo supratimo, norėda
mi ir stengdamiesi skriau-

-das ir išnaudojimus iš pa
saulio prašalinti ir jų pėd
sakus atitaisyti. Visuome
nės gyvenimą visokiais bū
dais vesti ir stumti prie eko
nominės tobulybės, kad pa
saulyje gyventi visiems bū
tų gerai.

Darbininkas žmogus turi 
tėvynę ir ją turi ir privalo 
mylėt. Plačioje žodžio pra
smėje imant darbininko tė
vynė yra visas pasaulis. 
Kur jis dirba, ten daro sau 
pragyvenimą. J o niekur su 
piragais niekas nelaukia ir 
nepasitinka. Kiek su kru
vinais pečiais, su pūslėto
mis rankomis uždirbsi, tiek 
gausi... Bet ko tau Dieve 
reiktų, kad tiek gautumei— 
visi būtume viso pilni. Ne
kartą negauname tūkstanti
nės dalies to kiek kapitalui 
uždirbi.

Darbininko pasaulis yra 
ant jo kojų, po jo kepure. 
Tenai jo ir darbininkiškoji 
tėvynė.

Bet darbininkas žmogus 
kaip ir visi kiti žmonės yra 
kame nors gimęs, o toji ša
lis ir yra jo gimtinės šalelė, 
ir jisai ją myli labiaus negu 
visos kitos pasaulio šalys.

Jau kiekvienam gyvūnė
liui yra įgimta ir priprasta 
mylėt savo lizdelio apylin
kes. Paukštelis kasmet par
lekia į tas pačias vietas liz
dus kraut ir vaikus perėt, 
zuikelis pabaidytas kur bėgs 
nebėgs ir vėl pargrįžta į sa
vo priprastą vietelę. Taip- 
pat yra*ir su žmogumi; jį 
kažinkokia pajėga traukte 
traukia į gimtinę šalelę. 
Žmogus tą traukimą gali nu
slopinti, bet visiškai panai
kinti negali, nes jis neturi 
tiek spėkų.

Tas patraukimo ar tėvy
nės meilės jausmas eina net 
per kelias gsntkartes. Ame
rikiečių lietuvių Amerikoje 
gimę vaikai labai myli Ame
riką ir ją teisingais skaito j skelbė, jog aptra vyskupų 
savo gimtine šalele, bet kam konferencija bus Washing- 
teko daugiau ir arčiau su tone rugsėjo 22-23 dd. Kata- 
tuomi jaunimu susipažinti jlikų universitete.

Čia viskas mūsų
Taip,

Lietuvių, viskas visų lietu
vių. Ir lietuvių gimusių 
Lietuvoje ir, kitose pasaulio 
dalyse. Kas tok didžiuojasi 
lietuvio vardu, visiems tėvy
nė yra Lietuva. Visi ir ga
li ir turi sakyt “Lietuvai tė
vynė mūsų”. .
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Žmonių šv. Petro Bazilikoje bū
ta kur kas daugiau. Nežiūrint, 
kad procesiją pradėta 8 rytmety
je, jau 3| anksti žmonių pradė
ta rinktis, kad užimti geresnių 
vietą. Procesija, su visomis cere
monijomis ir Mišiomis atlikta tuo 
pačiu būdu, kaip kad per Kano- 

. nizaciją ŠŠv. Gabrieliaus ir Mag
inėtos, tik viskas pasibaigė grei
čiau, kad ir dėlto, jog atnašų 
ceremonija nebuvo šiandien dvi
guba, kaip būta 13 gegužės.

Šventosios apvaikščiojimui pa
skirta 30 Gegužės dieną. Pran
cijos atstovybė buvo, labai skait
linga. Prancijos kardinolų, ant- 
vyskupų ir vyskupų būta išviso 
68, o prancūzų vyskupų misiono- 
rių iš Azijos ir Afrikos net 15.

Joannės Arkietės iškilmė pažy
mėtina Prancijos istorijoje tuom, 
kad jinai davė progą Prancūzų 
valdžiai susitaikyti su Vatikanu.

Dar Subatoje, 15 Gegužės, Šv. 
Tėvas priėmė iškilmingoj’ au
diencijoj, Prancijos Atstovą prie 
Šv. Sosto, o šiandien Šv. Petro 
Bazilikoje, diplomatų liožoje, užė
mė vietą specialis šita jai iškilmei 
paskirtas Prancijos atstovas, se
natorius Hanotaus (Anoto) su vi
sais savo palydovais.

Tarpe 80-ie’s atstovų Prancijos 
Parliamento, buvo senatorius 
Kastelnau, du Senatorių — Aka
cijos kunigu ir trįs kunigai — 
parliamento atstovai iš Liorėnos. 
.Apskritai, prancūzų keleivių bū
ta per 10.000 žmonių, pasidalinu
sių į keletą skyrių.

Tam tikroje liožoje būta gimi
nioj Šv. Joannos, suprantama, to- 
lymų-tolymų josios brolių ir sese
rų ainių, kurių tarpe buvo vienas 
antvyskupis ir trys vyskupai. 
Prancūzų Kanadą atstovavo kar
dinolas Begin’s, Kvebeko antvys
kupis, ir Mathieu — Reginos ant
vyskupis. Šiaipjau — kunigaik-

• ščių tribūnoje, Orleano kunigaik-
• štytės ir vienos rusų Romanovės-
• kunigaikštienės Jusupovos. Ats

kiroj’ ložoje buvo Šv. Tėvo mar- 
ti-našle ir sesuo su vaikais, žentu 
ir marčia. Toliau — savo vietas 
turėjo įvairių tautų atstovai prie 
Šv. Tėvo, kurių tarpe ir mūs Lie
tuvos atstovas J. M. Kanaunin
kas Narjauskąs su savo sekreto
rium p. Mačiuliu, na ir daktaras 
Possenti, brolis šv. Gabrieliaus.

Bilietų buvo išdubta* 52.000, 
vyskupų buvo "suvirs 300, o kiek 
dar be bilietų įsigrūdo — Dievas 
težino. Nė Bazilikoje, nė ant Šv. 
Petro pleciaus jokio atsitikimo 
ųebūta — išimant apalpusio baž
nyčioje Monsignoro Zati, Patraso 
(Grecija) antvyskupo, ką buvo 
nuneštas į tam tikrai pritaisytąjį 
bazilikoje ligoniams skyrių.

Ačiū dviem Šv. Tėvo daktaram 
ligohį atgriebta į 20 minučių, te
čiau prie altoriaus jisai negrįžo, 
o po visam buvo nugabentas į 
Popiežiaus ligonbutį, vardų Šv. 
Mortos, ką yra toj’ šalyje prie 
bazilikos kame ir zakristija šv. 
Petro.

DARBININKAS
kupai, Prancijos senatoriai ir. 
Kastelnau, kunigai Francijos 
parliamento atstovai, generolas 
deputatai ir Prancijos vyskupai, 
atkeliavusieji Romon pagerbti sa
vo Šventosios tautietės.

Prancūzų keleivių kaip sakiau 
susirinkta Romoje per 10.000, o 
vienas barzduotas misionorius, 
kunigas prancūzas sakė man, kad 
jų esama 15.000.

Tešnekueiuojant mudviem, 
prancūziškai,, jisai užklausė ma
nęs ar ašen, olandas? Ne atsa
kiau, ašen lietuvis. A lietuvis, 
tai lenkų pavaldinys. Lenkų pa
valdinys, atkirtau ašen! Lietuva, 
niekuomet nebuvo po lenkų val
džia, su lenkais jinai buvo uni
joje 5 amžius. Unija tai ne ver
govė, tėvuli, juk štai Vengrai bu
vo susivienyję su Austrijos vokie
čiais, o Norvegija su Žuvėdais, nė 
vieni, nė kiti nebuvo pirmųjų pa. 
valdiniais — ir persimainius lai
kams atsisakė unijos. Taip pat ir 
lietuviai, išsprūdę iš po Rusijos 
jungo — nenori jokios unijos su 
lenkais.

Tolymesniam pašnekesyje pla
čiau dalyką išaiškinęs, ir išrodęs 
kad lietuvių kalba, kaipo senovės 
sanskrito duktė, nieko bendro su 
lenkų liežuviu neturi, privedžiau 
prancūzą prie Dievo. 0 tas buvo 
lengva, pasirodžius, kad gyvenęs 
ilgai rytuose, jisai sakėsi esąs 
specialistu Bizancijos istorijoje. 
Ot kaip dar į mus žiūrima per 
lenkų akinius—o tą nuomonę ga
lutinai išblaškyti, yra tai, » kaip 
gieda Ukrainą Ševčenko

“Ilgas kelias, mano mieli — 
žinau jį, pažįstu.

“Net perkūną šaltis eina 
kada jj atmysu”.

Telaukiant Šv. Tėvo, keleiviai, 
gražiai giedojo šventas giesmes, 
prancūzu kalboje. Jų tarpe būta 
1.500 mergaičių draugijų, apsirin
kusių Šv. Joanną _savo globėja. 
Kiekvienos draugijos turėta savo 
vėliavą, ką visos kartu sudarė la
bai gražų, nepaprastą reginį.

Buvo 11 rytmetyje. Trimitas 
užtraukė gražų Popiežiaus maršą 
ir štai pasirodė Šv. Tėvas, baltoje 
sutanoje, apsisiautęs trumpu rau
donu ploščiuku.

Užėjus jam ant trono, Orleano 
antvyskupis, gana ilgoje prancū
ziškai sakytoje prakalboje kreipė
si į Benediktą XV. Šv. Tėvas, at
sakė jam ir-gi prancūziškai. Po- 
tam užsidėjęs stulą, Šv. Tėvas pa
laimino susirinkusius ir leidęs 
kardinolams pabučiuoti į ranką, 
nuėjo nuo Trono, grįždamas per 
Baziliką į savo rūmus. Daug ir 
nuolatai prisiėjo palydovams da
vinėti rankomis ženklų, kad kar
štieji prancūzai neimtų rankomis 
ploti ir šaukti: “Vive le Pape”.’

Kun. K. Prapuolenis. 
Romoje.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
LAWRENCE, MASS.

Sukruto.

Lietuvos Paskolos aidas pasie-
y , ...  -i.--.v. -   ■ 1

kė beveik visus lawrenciečius. Ka
talikai nuo senai turi bonų stotį 
įr darbuojasi išsijuosę. Jų pas
kučiausios prakalbos buvo 21 bir
želio. Kalbėjo advokatas Mileris 
ir Česnulis. Parduota bonų už 
$2,250.00. Garbė šitiems jauniems 
tėvynainiams.

Taip-pat garbė bonų visam ko
mitetui, nes baisiai uoliai darbuo- 
• . Vjasi.

Čia ir kitų, sriovių ir tikėjimų 
lietuviai pasiryžo darbuotis Lie
tuvos laisvės, paskolos dirvoje. Jie 
mano ir-gi sutverti bonų stotį ir 
stengtis smarkiai pasidarbuoti.

Vien tik socialistai eina prieš 
bonų ne tik pirkimą, bet ir par
davinėjimą. Jie mėto tam tyčia 
apgarsinimus. Tuose 'atsišauki
muose sako: 1. “Šitai ir vėl čia 
atskrido, lietuviškos buržuaziš- 
kos valdžios juodvarniai,- kurie 
tyko ant Lietuvos liaudies, kad 
iškapoti jai akis ir pasotinti savo 
žvėriškus jausmus”. 2. Pasako 
kad toji valdžia yra kapitalistiš
ka ir šaudanti varguolius; 3. Šau
kia, kad Vileišis, Žilius, Žadeikis 
nėra Lietuvos įgalioti; 4. Sako, 
kad bonai yra francūzų kalboje 
atspauzdinti. Todėl nieks lietu- 
vių nesupranta kad jie nėra jokie' 
bonai ir tt.

Lawręncieeiai labai protestuoja 
prieš socialistų nepamatuotą ir 
Lietuvai pragaištingą propagan
dą. Žada susiorganizuot ir nieko 
nepirkt pas tuos kurie neprijau- 
čia bonams ir net visai su tokiais 
nedraugauti. Jie tai išmatos dr- 
jos, išgamos Lietuvos, pardavikai 
savo tėvų.

Birželio 6, svetainėj Centrai 
Sąuare buvo prakalbos. Kalbėjo 
Majoras Žadeikis. Prakalbos bu
vo parengtos su tikslu platinti L. 
L. bonų pardavinėjimą. Bet kas- 
žin kodėl rodos gerb. kalbėtojas 
nepilnai tame dalyke kalbėjo. 
Bet vis-gi bonų buvo išparduota 
nemažai.

Birželio 20 pobažnytinvėje sve
tainėje atsibuvo prakalbas. Kal
bėjo gerb. kun. Pr. Juškaitis. Iš 
priežasties mažo išsigajpinimo 
žmonių neperdaug buvo. Bonų 
rodos virš už tūkstantį tapo išpar
duota. Cambridgiečiai turi sujus- 
ti, kad savo kvotą išparduotų. 
Bet tikimasi kad išparduos. Tik 
kiekvienas privalo po boną'pirk
ti.

Reporteris.

XWATERBURY, CONN.

Ruikienė, O. Mikniutė, J. Grine
vičienė, V. Jurgaitis, A Ramei- 
kiutė, O. Kaminskiutė,, M. Žalio- 
niutė, J. Kazlauskiutė, O. Pužai- 
čiutė, M. Metelienė, V. Čaplins- 
kas„ D. Kilkus, M. Prankas, J. 
Gataitis, S. Sidaravičius, J. Vapš- 
tas, U. Kemėža, E. Dankevičius, 
V. Žiūraitis, O. Krivickiutė, O. Si- 
joųiutė, J. Adomaitis, M Janke
vičius, O. Žolynienė, J. Kiškis, V. 
Grajauskas, J. Stanionis, K Mu
rauskas, J. Butkus,' J. Baltrimai- 
tis, A. Jankūnas, J. Adomaitie
nė, M. Pautienienė, A Lakevi- 
čius, J. Rėkus, A. Rėkus, P. Lele
šius, J. Milašauskas, J. Lietuv
ninkas, A. Kurilaitis, A. Dzindzi- 
lietas, J. Juokša, A. Šataitienė, J. 
Vienukaitis, A. Žemaitaitis, A. 
Lėkštaitis, P. Leikus, J. Varkis, 
M. Aleksiutė.

Smulkių aukų $25.61. 
Viso $91.11.

K. K. Žvinklis, 
Tautos F. sk. rašt.
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C c Piliečių” komitetas sutaikymui 
darbininkų su darbdaviais.

Rožė.

MONTREAL, CANADA.

Birž. 20 d. buvo parengtas pik
nikas šalę miesto Šv. Elzbietos 
'moterų dr-jos. Nemažai susirin
ka žmonių. Buvo žaidimų vado
vaujant O. Buziutei ir A. J. Brak- 
niui. Oras buvo gražus ir visi 
linksmai laiką leido.

Po žaislų visi traukdavo prie 
šaltakošės, toniko ir užkandžių. 
Draugijos narės puikiai patarna
vo visiems.

Montreal’ės lietuviai pradeda 
veikti. Teko girdėti vyrų dr-jos 
per susirinkimus tarėsi 
“Darbininką” už organą, 
rie pirko Lietuvos bonų, 
pažada pasipirkti.

imti 
Neku- 
o kiti

Svetis.

CAMBRIDGE, MASS.

Dirmavonės iškilmės.

Pusmetinis suvažiavimas LDS. 
kp. Conn. apskričio įvyks 18 d. 
Liepos (July) 1920 New Britain, 
Conn. Malonėsit visos kp. išrinkt 
delegatus ir prisiųst į viršminėtą 
suvažiavimą, kadangi turim daug 
ką aptart ir apsvarstyt, kaipo ant 
pusmetinio suvažiavimo, tai ma
lonėsit ir naujų užmanymų su
rast. Būtų geistina, kad visos L. 
D. S. kp. Conn. apskr. dalyvautų 
pusmetiniame suvažiavime ir da- 
sidėtų daugiau kuo prie gyvumo 
apskričio. Nepamirškite ir apie 
raportus kp. • Tegu raštininkai 
kp. įdučda per delegatus. Kurios 
kp. nesiųstų delegatų dėl kokios 
nors priežasties, tai malonės duot 
atsakymą delko nedalyvauji ir 
prisiųst raportus LDS. Conn. aps
kričio raštininkei, nes labai yra 
žingeidu sužinot visų kuopų stovį 
ypatingai tai apskričio valdybai.

LDS. Conn. apskr. rašt.
* B. Matulevičiukė.
y/

Jackson. Wyoming, išrin
ko visą miesto valdybą vien 
iš moterų.

Panedėlyje, 17 Gegužio, šv. Tė
vas priėmė prancūzų keleivius — 
viešai šv. Petro bazilikoje. Įlei
džiami buvo tam tikrais bilietais 
tik prancūzai ir laikraščių kores
pondentai.

Šv. Tėvas sėdėjo ant Trono prie 
šv. Petro altoriaus. Bazilikos vi
durį užėmė Popiežiaus gvardija. 
Pusračiu, šalyp šv. Tėvo, iš abie-, 
jų pusių, sėdėjo kardinolai, vys-j

Per pastaruosius 10 metu 
kongresas, išdebatavo 146.- 
471 bilią ir perleido 16.000.

Taip vadinamas tarptau
tinis katalikų Palestinos 
kongresas šiemet prasidės 
liepos 19 ir tęsis iki liepos 
22 d. Bus mieste Einsiedeln. 

j Šveicarijoj.

Geg. 30, pusė po antros po piet 
Nekalto Prasid. P. Marijos Baž
nyčioje atsibuvo nepaprastos iš
kilmės. Rūpesniu gerb. kun. Pr. 
Juškaičio buvo surengta suteiki
mas Dirmavonės sakramento. 
Dirmavojo Jo Mal. Vyskupas J. 
G. Andersonas V. G. 178 asme
nims Dirmavonės sakramentas ta
po suteiktas.

Paskirtoje valandoje atvyko J. 
M. Vyskupas. Jam pasirodžius 
.choras po vadovyste J. Rakiečio 
gražiai užgiedojo “Ecce Sacerdos 
Magnus”. Po tam tuoj prasidėjo 
Dirmavonėą apeigos. Didelį įs
pūdį darė puiki tvarka, kurioje 
žmonės artinosi prie grotelių ir 
atsitraukė. J. M. Vyskupui tar
navo kun. Pr. Juškaitis ir kun. 
A. Doherty.

Po apeigų J. M. Vyskupas pa
sakė gražų pamokslą apie Dirma
vonės Sakramentą. J. M. Vysku
pas labai džiaugėsi iš atsilankiu
sių didelio būrio žmonių ir gra
žios tvarkos.

Po tam buvo procesija Marijos 
Vaikelių ir kitų. Mergaitės nešė 
puikų vainiką, kurį po procesijai 
uždėjo ant Nekalto Pras. Pan. 
Marijos stovylos viršum alto
riaus.

Netrukus tas gėlių vainikas bus 
pakeistas gražiu paauksuotu vai
niku, kurį Dirmavonės sakra
mentą priėmę įtaisė. Ilgai mūs 

’sų atmintyse bus šių iškilmių įs
pūdžiai.

Vakare po bažnytinėje svetai
nėje Nonvoodo lošėja 
“Dezam

Streikuojant apie 20,000 darbi
ninkų, pats savim aišku, kad ne 
tik fabrikantai turi dideliij nuos
tolių, bet nuolat ai mažėja paja
mos bankininkų, verteivų, krau
tuvininkų, amatninkų, advokatij 
(suprantama, ne visų), daktarų ir 
tt. Smulkiam buržujui, profesi- 
jonalui ar politikieriui diena iš 
dienos turint nuostolius ramiai, sė
dėti negalima. Matant savo be- 
spėkią padėtį, tiesioginiai prie
šais kapitalistus stoti į kovą nėra 
išiokavimo. Išeiti tiesioginiai 
priešais darbininkus; dėl tų pat 
priežasčių nepraktiška. Tai ką 
daryti? Lošti lapės rolę — būti 
taikytojais darbininkų su kapita
listais ir tuomi gelbėti save. Po 
intekme šitų smulkių buržujų, 
birželio 10-tą d. š. in., streiko ko
mitetas sušaukė “piliečių” susi
rinkimą, kuris įvyko miesto ro
tušėje. Susirinkimas buvo skait
lingas, jame dalyvavo laikrašti
ninkai, advokatai, daktarai, ku
nigai, politikieriai ir streikieriai. 
Susirinkimas išsirinko komitetą iš 
penkių “piliečių”, kurių pareiga 
buvo “surasti tinkamą pamatą 
sutaikymui darbininkų su darb
daviais”. Nors, minėto “piliečių” 
komiteto pirmininkas tame pat 
susirinkime ištaip išsireiškė/‘Pil
nas oras yra kalbų apie 8 vai. 
darbo dieną. Jeigu aš galėčiau 
gauti 8 vai. naktį — aš būčiau 
labai linksmas”. Vienok nepai
sant to, streikierių abelna nuo
monė buvo sekanti: “Darydami 
šitą, žingsnį, jeigu ir nieko nelai
mėsime, tai ir pralaimėti neturi
me ko. Reikia viską išbandyti”.

Po trijų dienų “darbavimosi”, 
prie uždarytų durių kalbėjimosi 
su fabrikantais — “piliečių” ko
mitetas sušauko streiko komitetą 
ir ėmėsi “bešališkai^’ ir “protin
gai” prirodinėti, kad darbdaviai 
streikierių reikalavimų išpildyti 
negali, kad streikas perilgai tęsė
si ir neša blėdį-nuostolius “pub
likai”, kad streiko vadovai turė
tų tą viską išaiškinti darbinin
kams ir grąžinti juos į darbą ir tt.

Šitas žingsnis — kvietimas pi
liečių” į taikytojus, patvirtino 
senai žinomą susipratusiam darbi
ninkui faktą, būtent: kad buržu
jai ir politikieriai taikosi prie lai
ko ir aplinkybių ir rūpinasi tik 
savais reikalais. Darbininkų rei
kalai jiems svetimi. Šitas žings
nis patvirtino da ir kitą mūsų su
pratimu labai svarbų faktą, bū
tent, kad vienintelė spėka, kuri 
darbdavius_gali prispirti išpildyti 
darbininkų' reikalavimus, tai tik 
jų vienybė, solidarumas ir pasi
ryžimas tęsti pradėtą kovą iki lai- 
.mėjimo. Su mažais išėmimais, 
buržujai siūlydami darbininkams 
pagelbą, tikrenybėje tik taiso 
pinkles-spąstus dėl darbininkų.

Streikeirių Presos Komisija.

PHILADELPHIA PA.
Klaidų atitaisymas.

“Darbininko” No. 70 įvyko 
klaida. Aukų tik patalpinta sy
kiu $40.79, turi būt $4t>4.79. Ne 
K Valančius, ale K. Valančiunas 
aukojo $20.00.

K. Driža, TF. 21 sk. rašt.

WATERBURY, CONN.

Ar fabrikantai gali išpildyti dar
bininkų reikalavimus?

BALTIMORE, MD.

Kalbėjo kun. Mironas.

musBirželio 20 d. aplankė 
gerb. kun. Mironas. Jis kalbėjo 

I šy. Alfonso svetainėje 8 v. v. Ir 
ištikrųjų yra laimė ir garbė tai 

Į kolonijai, kurią atlankė gerb. 
Mironas su prakalba apie 
brangią tėvynę Lietuvą.
> renkamos aukos dėl Tau- 
ndo aukavo sekančiai: 
ieškiutė $10, K Bytautas 
Vasili

Nuo pradžios streiko, kaip tik 
darbininkai pareikalavo 8 vai. 
darbo dienos, 75c. į valandą mo- 
kesties ir pripažinimo unijos, tai 
ponai ir jų tarnai visur ir visuo
met įkalbinėjo darbininkams, kad 
jų reikalavimų išpildyti negali 
ma. Kodėl? “Jeigu jūsij biznio 
apyvarta neleidžia išpildyti mūsų 
reikalavimus” — argumentuoja 
streikeriai, “tai parodykite mums 
savo biznio knygas, leiskite mums 
patiems persitikrinti — jeigu bus 
teisybė, mes grįšime į darbą”. 
Veltui argumentuoja teisybės ieš
kantys streikieriai.

“Jūs gyvenate turtinguose na
muose, kiekvienas jūsų šeimynos 
narys turi po keletą patogiai įren
gtų kambatrių, jūs užlaikote tar
nus ir tarnaites... Kodėl mes tu
rime gyventi lindynėse, susigrū
dę! Kodėl mes negalime žmoniš
kai gyventi? Ar mes ne tokie 
pat žmonės, ar mes nedirbame?” 
Darbininkai išmetinėja bešir- 
džiams darbdaviams.

Waterburio streikieriams žino
mas faktas, kad Scovill Mfg. Co., 
bėgiu past arųjtj trijų metų, žy
miai padidino savo dirbtuves, įsi
taisė daugybę naujos modemiš
kos mašinerijos, mokėjo milžiniš
kas algas savo viršininkams, už
laikė dirbtuvėje gaujas specijalių 
sargų-šnipų ir prie viso to, kas 
metai turėjo po 7.000.000 doleriij 
gryno pelno. Tas reiškia, kad ši 
kompanija per tą laiką kiekvieną 
savo darbininką apiplėšė ant ke- 
lių dolerių kas diena! Suplėšus 
iš darbininkų prakaito milijonus 
dolerių, ji (Co.) dešimtimis tūks
tančių dolerių mėtė įvairiems fi- 
liantropams,

Mašinistų organas “Labor Le- 
ader” parodo ir viešai skelbia, 
kad Waterburio brasso parazitai, 
mašinšapės ir tt., pastaraisiais 
metais turėjo net 400 nuošimčių 
pelno ant įdėto į pramonę kapi
talo! Ponai ir jų bernai apie ši
tą pelnagrobystę tyli ir tylėjimu 
pripažįsta, kad tas teisybė.

Faktai parodo, kad darbinin
kų reikalavimai teisingi, kad juos 
išpildyti galima, jeigu pas turčius 
būtų bent kiek žmoniškumo.

Bet pas'juos žmoniškumo nėra. 
Jų vienintelis tikslas, tai grobti- 
plėšti viską kas tik galima ir kaip 
tik galima.

Ponai išpildyme teisingų darbi
ninkų reikalavimų mato savo plė
šimo bizniui didžiausią pavojų, 
nes pagerinimas darbininkų gy
venimo sumažina turčiaus pelną. 
Darbininkas pakilęs materijališ- 
kai turės progos . pakilti protiškai 
ir kultūriškai — o tas turčiams y- 
ra baisus dalykas, nes tada dar
bininkai, kaipo <tokie, da labiaus 
nepakęs vergystės, išnaudojimo ir 
priespaudos. ,

Str. Presos Komisija.

ijoj, rytinėj Afri- 
entinta pirmas neg-
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BROOKLYN, N. Y.

Išplaukė.

Subatoje, 19 d. birželio išplau
kė į Italiją Jus. Kudirka lavint 
augščiau savo balsą. Atsisveikino 
su. savo draugais rimtai ir žadėjo 
už poros metelių pargrįžt ir pasi
dalint prityrimu. Justinas yra 
pasižymėjęs tarpe ir apielinkėj 
UhicagSs nepaprastu tenoro bal
su. Apleisdamas mus pailko viltį, 
kad susilauksime dramatiško dai
nininko.

Lai Augščiausis jam padeda vi
same.

Krikštynos.

Nedėlioj, 20 d. birž. Apreiš. P 
Švč. bažnyčioje kun. Pauliukas 
suteikė Šimučių sūnui krikštą. 
Duotas vardas Leonardas. Krik
štatėviais buvo Karosas ir Abrai- 
tė. Šimučiai džiaugiasi sūnumi ir 
•jo gera sveikata.

Išvažiavimas.
L. Vyčių 41 kp. turėjo puikų 

išvažiavimą. Jaunimas gražiai ir 
dorai žaidė, dainavo ir linksmi
nosi. Laike pietų, apie 5 vai. 
vak., pirm. Žaruolis pasidžiaugė 
jaunimo gražiais žaislais, bei su
manumu, pakvietė dar pakalbėti 
L. Šimutį ir J. Karosą. Ypač Ka
rosas, begalo gabiai, vyriškai mo
ka pakalbėti. Po piet, dar padai
navo gražių dainelių, vedant Ba
niui; taip-gi ir pažaista iki vėlu
mai.

Buvo atsilankę keletas ir lais
vamanių. Kažin kokiu tikslu? 
Kuomet vyčiai žaidė, tai jie ant 
kalno sėdėdami seilę ryjo, o kiti 
drįso kartu žaist.

Tra-tra-tra-triokšt!

.»važiuoja. Ypatos, negavę pasku- 
tiniųrpilietybės popierų nepaisant 
apreiškimo intencijų tapti pilie
čiais, skaitomi kaipo svetimšalie- 
čiai.

5. Vaikai, neturinti 16 metų, 
jeigu keliauja vieni sau, ir nevyk
sta pas •tėvus, gali būt neįleisti, 
tas priguli nuo Darbo Sekreto
riaus. Sekantys reikalavimai dėl 
jleidimo: — vaikai turi būt svei
ki; turi keliauti pas tėvus ar gi
mines, (arba pas tuos, kurie juos 
ketina pasavinti) kurie su noru 
prižiūrės juos; turi būt siųsti į 
mokyklą pakol sulauks 16 metų; 
ir neleisti prie darbo nepritaikin
to prie jų metų. Kartais užstato 
reikalauta kaipo įledimo sąlyga. 
Jeigu vaikų tėvai yra Suv. Valsti
jose, vaikai laikomi pakol gauna 
žinią nuo tėvų.

6. Darbininkai yra svetimšalie- 
čiai, “kurie prikalbinti, pagelbė
ti, paskatinti ar ktiesti atkeliau
ti į šią šalį su darbo sijojimais ar 
prižadėjimais, ar tie siūlijimai ar 
prižadėjimai ■ teisingi ar neteisin
gi, pasekmės sutarčių, žodiškų, 
rašytų, ar spauzdintų, ištartų ar 
reikštų, — atlikt darbą šioj šaly
je”, arba “ypatos, kurios keliau
ja atsiliept apgarsinimus, at- 
spauzdintus, garsintus ar išdali
nėtus svetimoj šalyje, kurie rei
kalauja darbinink;”.

Ateiviai prigulinti į tokį ap
skelbimą gali būt įleisti į Suv. 
Valstijas kuomet duos tinkamų 
prirodymų, kad jie yra

(а)
(б)
(e)

5DARBININKAS_ — 4
Prekių gabenimas Ameri-7. Merginos, keliaujančios čia j 

dėl ištekėjimo, turės pasilikti j 
priežiūroj Imigracijos aficierių i 
pakol jos pertikrins, jog bus ap
saugotos iki vestuvių.

8. Visi ateiviai suvirš 16 metų, 
kurie negali skaityti anglų kalbo
je, arba bile kitoje kalboje, (nuo 
30 iki 40 žodžių), neįleidžiami, 
bet yra sekantys išėmimai:—

(a) Tie, kurie fiziškai negali 
skaityti;

b) Ypatos, giminės Suv. Vals- 
tijjų piliečių, įleidžiamų ateivių, 
arba.legalei įleistų ateivių gyve
nančių Suv. Valstijose, kuomet 
atsitrauktos per tuos piliečius ar 
įleistus ateivius: — tėvas, jeigu 
turi suvirš 55 metų; senelis, jei
gu suvirš 55 metų; pati; motina; 
močiutė; neištekėjus duktė ar ap- 
našlinta duktė;

(c) Ypatos, atkeliaujančios į 
Suv. Valstijas nuo religiškų per
sekiojimų iš šalies paskutinės 
nuolatinio gyvenimo vietos.

(d) Ypatos pirmiaus gyvenu
sios Suv. Valstijose per penkius 
metus, išvažiavę ir vėl grįžtą bė
gyje šešių mėnesių nuo dienos iš
važiavimo.

(e) Ypatos pereinančios per 
Suv. Valstijas;

(f) etc.
(g) Perstatytojai ir darbinin

kai jomarkų ir parodų Kongreso 
autorizuotų;

h) Jeigu viršininkai mato, jog 
atkeliavę ateiviai rodo nors kiek 
gabumo mokintis skaityti, jiems 
nereikės imti “literačy tęst”.

9. Kur ateivis turi giminių Suv. 
Valstijose, giminės gali paleng
vint egzaminą prisiunčiant afida- 
vitą, parodant atsakomybę. Afi- 
davitą priisųst Officer in Charge 
of Emigration, uoste kur ateivis 
atvažiuos. Vardas ateivio, var
das laivo; ir data kada atvažiuos 
palengvins darbą.

' A. t A.
Marijona Ragauskaitė.

Amerikos kolegijos ir u- 
niversitetai bando sukolek- ke atseina mažiau negu. lc. 
tuoti $215.000.000. už toną už mylią.
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Amerikoj pasidvigubina kas
12 metų.

INSIKUNIJO!!
J - • •

Sjiv. Valstijų armijoje 
per karą a sulyg pavardžių 
tarnavo i

Smith’ų ... 
Johnson’ų. . 
Jonės’ų .... 
Brown’ų ... 
Cohen’ų ...

-----<
Seymour M. Stone, pa

garsėjęs Amerikos teplio
rius, turėdamas 18 metų am
žiaus Chicagoj rašinėjo 
“sign’es”, gaudamas $6 sa
vaitėje. Paskui dirbo prie 
Bostono Herald, gaudamas 
po $10 savaitėje, paskui 
Philadelphijoj, New Yorke 
maliavoj o uždangas, gauda
mas po $3 dienoj. Iš persi- 
dirbimo vos neapjako. Su 
kitu dailės mokiniu nuvyko 
Europon ir aplankė Pary
žių, Rymą, Florenciją, Ve
neciją, ir Muenichą studi
juodami dailę. Stone pabu
vęs 15 metų Europoj sugrį
žo garsiu tepliorių. Nesenai 
pabaigė tepti karo sekreto
riaus Bakerio žmoną su jos 
trimis vaikais, o dabar pra
dėjo tepti valstybės sekreto
riaus Colby portretą.

/

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO 
PREZIDENTO JUOZAPO KAVALIAUSKO 

IR VISŲ NARIŲ SVAJONĖS, 
JAU INSIKUNIJO.

Ilgų metų pastangos ir sunkaus darbo vaisius, būtent 
Lietuvių Trust Kompanijos čarteris JAU GAUTAS!

Tad valio, visi Lietuviai! Dabar sujungkite savo visas 
galės rėmime savo Trusto, nes šis atsiekimas yra vienas 
iš didžiausių mūsų išeivijos sunkių darbų eilėje.

Dabar tėra laika visiems iš paskutiniųjų pirkti šėrus 
krauti depozitus.

LIETUVIAI! Savo darbais prirūdykite kas jūs esate
kur link žengiate! Kavaliauskas, su pagalba Centralio 
Bendro Lietuvių Banko narių, savo pareigą yra jau iš- 
pildę. •

Dabar yra jūsų visų, broliai, eilė! Tai pasirodykite.

Trust kompanijos kapitalas ir surplusas (perviršis) $650,- 
000.00. Šero kaina $130.00. Šėrus (pajus) galite pirkti 
Centralio B. L. Banko abiejuose ofisuose — būtent —

Mirė 1 d. birželio 1920 Amster
dam, N. Y. Marijona priklau
sė prie šv. Cecilijos choro in^prie 
Marijos Dukterų dr-jos (pašaipū
nės). Buvo dora lietuvaitė; nors 
ir čia augus, bet gera tėvynainė. 
Sirgo 2 savaiti nuo vėjo užpūti
mo.

Paliko liūdniausiame padėjime 
savo sesutę Mortą, tėvus, gimines 
ir visus' mylinčius ją draugus ir 
drauges, o ypač šv. Cecilijos cho
ro narius. Jauna Marijona ne
buvo niekam nusidėjusi ir dvide
šimtus metus einant atskyrė Aug- 
ščiausias nuo šio pasaulio. Buvo 
iškilmingai palaidota 5 d. birže
lio ant lietuviški! kapinių.

Amžina jai ramybė.
»

ir

ir

32-34 CROSS ST., BOSTON, MASS.
366 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Važiavimas geležinkeliais
Profesionalai aktoriai; 
Profesionlai artistai;
Profesionalai pamokslinin
kai ;
Profesinolai dainininkai; 
Profesionalės slaugės; 
Ministrai -ar kunigai;
Kolegijų ar seminarijų 
profesoriai;
Ypatos prigulinčios prie 
bile pripažintos mokintos 
profesijos;

(f) Namų tarnai;
Sumanūs darbininkai, ku
rni užsiėmimui čia Suv. 
Valstijose .stoka ir jeigu 
Sekretorius davė leidimą iš 
anksto dėl tokių darbinin
kų jleidimo.
Perstatytojai ir darbinin
kai jomarkų ir parodų 
Kongreso autorizuotų.

■> M. ž.

(h)

(j)

/

(M

(d)
(e)
(f)
(g)

t
Kurias rengia, vietinis Tautos Fondo 24 skyrius

------ ------BUS -------------

PRANEŠIMAS IŠ IMIGRACI
JOS BIURO.

IC

1. Ateivis, visųpirmiausiai turi 
gaut pasportą nuo savo valdžios, 
užganėdinančiai perstatydamas 
savo tautystę, tt. Būtinai rei
kalinga ant pasporto Amerikos 
konstlio “visa”, pirm negu gali 
gaut transportaciją. Imigracijos 
Biuras negali pagelbėt ateiviui 
gaut pasportą, ar transportaciją, 
ir negali reikalaut iš transporta- 
cijos linigų, kad jie priimtų atei
vį kaipo pasažierį ant savo laivo, 
nes jeigu jis nepriimtas, kuomet 
jau atkeliaus į Suv. Valstijas, 
kompanija turės mokėt piniginę 
bausmę ir vėl sugrąžint ateivį at
gal iš kur jis atvažiavo ir sugrą
žint jam įmokėtus kelionei pini
gus. Su visais klausimais apie 
pasportus galite susinešt su — 
Chief, Visa Office, Division of 
Passport Control, Department of 
Statė, "VVashington, D. C.

2. Leidimas dėl ateivio įėjimo į 
Suv. Valstijas negali būt išduotas 
prieš jo atvažiavimą į Suv. Val
stijų uostą, nes teisė priimt ar at
mest, priguli nuo imigracijos in
spektorių uosto po sveikatos per
žiūrėjimo. Vientik atsitikme at
sišaukimo, pakįlant nuo nuspren
dimo Specialiij Klausinėjimų Bor
do prašalint ateivį. Sekretorius 
gali apturėti jurisdikciją. Imi
gracijos įstatymai nevelina davi
mą užstato (bond), ar kitos gva- 
rancijos prieš egzaminą, ir Biuras 
neturi jokių blankų dėl išpildy
mo prieš ateivio atvykimą. Nėra 
paskirtos sumos pinigų, kurią a- 
teivįs turi turėti dėl įleidimo, bet 
turi turėti užtektinai pinigų, pa
kol jis galės rasti užsiėmimą, dėl 
savo reikalavimų ir reikalavimų 
kitų, kurie su juom važiuoja, ir 
jeigu ateiviui reikės važiuoti toli 
nuo uosto, turi turėti užtektinai 
pinigų užmokėt už gelžkelio bilie
tą. Imigracijos įstatymai pritai
kyti visiems ateiviams lygiai, ne
paisant šalies iš kur atvažiuoja.

3. Svetimšailetis gyventojas 
Suv. Valstijų, kuris vyksta sve
tur,'kuomet sugrįžta, turi imt- 
tuos pačius egzaminus kaip ir 
nauji atkeliaujantieji, nepaisant 
ar išsiėmė savo pirmas popieras 
ar ne ir jis turi, mokėti įleidimo 
taksus (head tax).

Leidimas iš Imigracijos Biuro 
eit svetur nereikalingas, bet ke
leiviui vertėtų gaut pasportą ir 
užsimokėti ineigų taksuk.

4. Imigracijos įstatytmai neini- 
ma Amerikos piliečius, jų pačias, 
ir nepilnamečius vaikų (jeigu ne
gimę svetur neš tėvo nAturaliza- 
trimą). Jie įleisti po tinkamais į 
pilietybės prirodymais kuomet at- j

LAIVAS Į LIETUVA 
" A_ _ _ _ _
Laivas “Noordam” 26 d. šio 

mėnesio išplaukia tiesiai į Ham
burgą. Norintieji važiuoti užsisa
kykite laivakortes tuojaus, 
paskui negausite.

Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, 

414 Broadvav, So. Boston, Mass.

DIDŽIAI SVARBIOS

PRAKALBOS!
Birželio 28 d., 1920m.

9 *

Pobažnytinėje Svetainėje
Rochester, N. Y.

PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE. 
ĮŽANGA LYGI VISIEMS—10 CENTŲ.

Kalbės Tautos Fondo Centro Raštininkas J. KRU- 
ŠINSKAS.

Tad kam malonu išgirsti apie svarbiausius šių die
nų mūsų tautos nuotikius, kam rūpi graži savos tautos 
ateitis, kas nori sužinoti kuomi savo tėvynę sunkiausio
je valandoje galėtų pagelbėti, ateikite į šias prakalbas, 
o išgirsite apie minėtus dalvkus.

Vigus nuoširdžiai kviečia KOMITETAS.

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė virš 300 
Įdomiausiu Lietuvos lllustradJu. Su “Vyčio” 9-ju No., išleistu 
už gegužės 15 d., pradėjome dėti tusias iliustracijas laikraščio 
skiltysna. Dabar Lietuvos iliustracijomis puošime kiekviena “Vy
ties” No.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. Nė 
gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia kalba neat
vaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. v

Kal-kurlos iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios žmones, 
kariuomenę, kitos vaizduoja turiningu Lietuvos gamtą.

“Vytyje” rašo gabiausi Europos ir Amerikos lietuviu rašy- 
tojai-poetaL -

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja—užsisakyk “Vyti”. Pre
numeratos kaina: Metams $2.50.

NAUJAS LEIDINYS 
AUTORIZUOTAS $5,000,000.

FIDELITY CAPITAL CORPORATION
(Massachusetts Corporation)

x > v

8 nuoš. Surinkto, Esančio, Ne-apiprekiuųto Priaugančio Štoko
Paprasto Štoko.......................................... .........................................
Rūšies A Nebalsuojančio Paprasto Štoko.....................................

(Vertės $50.00)
(Vertės $50.00)
(Vertės $50.00)

CHICAGO, ILL.

Autorizuoto

$ 5,000,000
2,500.000
2,500,000

$10,000,000Išviso Autorizuoto Kapitalo, Priskaitant Naują Leidinį
$1,250,000 Rūšies A Nebalsuojančio Paprasto Štoko autorizuoto su antru leidimu nebus išleista-šiuo

>aujas 
leidinys 

$2,500,000

2,500,000

sykiu.

Visas Pirmo leidimo $2,500,000 Priaugančio Štoko ir $2,500,000 Paprasto Štoko jau buvo išparduotas. Antro leidimo bus 
visas Priaugantis ir Paprastas Štokas parduotas už pinigus ne už mažiaus kaip jų vertė nustatyta.
DAROME VERTELGYSTĘ: The Fedelity Capital Corporation verčiasi Bankiniais ir Mainais priėmime, komercijinių popie
rių ir Augštos-Rušies Bonų ir Priaugančio Štoko.
BUDAS VERTELGYSTĖS Kompanija daro vertelgystę jau nuo Rugsėjo 2, 1919.

PELNAS: Visiškai ir pilnai galime kalbėti su pasitenkinimu apie uždarbius The Fidelity Capital Corporation. Pradedant biz
ni Rugsėjo 3 d. 1919 grynas pelnas iki Balandžio 1 d. 1920 suma viršijo sulig reikalo išmokėti dividendus ant priaugančio što
ko iki birželio 1 d. 1920. Dividendai numeriais 1 ir 2 ir 3 ant priaugančio štoko, abelnai parodo šiandie, kad buvo pilnai iš
mokėti ir perviršis daro gerą pelną. Tikimės, kad dividendai ant priaugančio štoko bus išmokami be trukdymų. Dividendai yra 
išmokami kas bertainis 15 d. Sausio, Balandžio, Liepos ir Spalio.
SAUGUMAS:. Piningai įdėti į šią įstaigą visoms pusėms apsaugoti. Tik augščiausiai stovinti poperiai labai žymių įstaigų 
užtikrinančių uždėtų ir gyvuojančių korporacijų priimama. Neišvengiami nuostoliai yra 'visiškai mažinami.
INDELIAI NEATSnMAMI: Paprastai prityrusieji išleisdami priaugančio štoko užrašinėjimą daleidžia, kad toks Štokas 
gali būti išmokamas sulig vertės, paliekant mažą dalį jeigu tą direktoriai mato parankiu, tik dėlto jog priaugantis stokus 
randama vertas daugiaus negu už jį išmokama. Priaugantis stokas The Fidelity Capital Corporation neišmokama, bet yra nuo
savybė pirkėjo laikyt arba padalyti kaip jis mato geriaus.
STOVIS: The Fidelity Capital Corporation 
dimo ir stovis jos vedėjų ir direktorių.

✓

teisės labai gerai ištirtos Ir biznis nustatytas sulig geriausios metodos, būdas vę-

W. Frank Carter, Vice President
* 1 X

EMERY H. MARSTERS.......................Cambridge, Mass.
President Manufacturers’ National Bank, Cambridge, Mass. 
President and Treasurer Capitol Lunch System, New York. 
Secretary Manufacturers’ Bank Building Trust.

REGINALD C. HEATH ............. -...Boston, Mass.
Treasurer and Director Bigelow, Kennard & Company, Ine

W. FRANK CARTER.............. L.:.'... .St. Louis, Mo.
President St Louis Chamber of Commerce. 1 *
Firm of Carter, Collins & Jonės, Attorneys at Law. 
Director 
Director 
Director 
Director _ _

Louis, Mo.
Director Industrial Loan Co., St Louis, Mo. (Morris Plan).

ROBERT J. HOLMES .................................. Boston, Mass.
Corporation Counsel.
Director Mesican Investment Company, Ina
Director Darien Estates, Ina 
Director and Treasurer International Abrasive Corp.

Scullin Steel Company, St Louis, Mo. 
Mercantile Trust Co.,\St. Louis,-Mo.
Missouri Statė Life Inąurance Co., St Louis, Mo. 
Scruggs, Vandervoort Barney Dry Goods Co., St

JOHN W. McANARNEY..........Quincy and Boston, Mass
Attorney at Law 
Director B. J. Baker & Co., Ine.

A. J. 8UNSTEIN..............
Firm of C. SunStein’sSons.

VEDĖJAI./
Benedict J. Baker, President
Robert J. Holmes, Treasurer

DIREKTORIAI
NATHAN C. HARRISON ..................... ...Boston, Mass.

President International Abrasive Corp.
President Harrison Snpply Company. 
President National Abrasive Company. 
Director Manufacturers’ National Bank,-Cambridge, Mass. 
Director Citizens’ National Bank, Boston, Mass. 
Truštee Dorchester Savlngs Bank, Bostoir, Mass. 
Director John West Thread Company.
President Queen’s Mllls (Manufacturers Cotton Thread). 
Member National Association of Credit Men.

A. D. H0WARD..............................................Boston,
President and Treasurer (jJapital Service Company.

GEORGE T. COBB ...^................Boston, 
Firm of Sands & Leckie, Hide Brokers.

BENEDICT J. BAKER ...............................Boston,
President B. J. Baker & Company, Ina 
President Baker Lead Company.
Vice President and Director International Abrasive Corp. 
Vice President and Director Domlnion Abrstftive Wheel Cb., Ltd. 
Vice President and Director National Abrasive Co.

CHARLES B. BREED .................................. Lynn, Mass.
Professor Railroad Engineering, Mass. Institute Technology. 
Consulting Engineer.
Trustee Lynn Flve Cents Savings Bank. '

PHHJP A. GREEN........................... .‘.....Boston, Mass.
Treasurer and Director tViHiam C. Jonės Co. (Cotton Waste). 
Director Equitable Trust Co., Boston.’

Pittsburgh, Pa.

/

-Nathan C. Harrison, Secretary

Mass.

Mass.

Mass.

Mes pasiūlome šio Antro Leidimo Stoką už sekančią kalną:
2 Šerus Priaugančio Štoko .................................................................
1 Šeras Rūšies A Ne-Balsuojančio Paprasto Štoko .........................

(Augščiaus pažymėta kaina reprezentuoja tikrę vertę abiejų Priaugančio it Paprasto Štoko sykiu)

PARDAVĖJAI AGENTAI♦

CAPITAL SERVICE COMPANY
(Massachusetts Corporation) 

_____  19 Milk Street, Boston (9), Mass.
WASHINGTON OFFICE: Munsey Building, Washington, D. C. 

SKYRIAI 25 DIDESNIUOSE MIEŠTUOSE
Delel platesnių Informacijų kreipkitės prie Forelgn Dept.

A. NAMAKSY Asistant Manager arba įgaliotinio A. LAKACZAUSKO



darbininkas

A. Nakutis.

CLEVELAND, OHIO.

GARDNER, MASS.

Atstovas Rašo iš
KAUNO

Kaunas, Gegužio 21, 1920.

/
ANT GREITO PARDAVIMO

ĮUI

11

(Vardas ir pavardė) r
(Užsiėmimas)

, (Gatvė)
(Ar norėtum Imti darbą su Šia Bendrove Lietuvoj)

pardavimo: savininkas yra miręs, 
giminės nenori laikyti biznio.

arti 
dol.

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

o

3 šeimynų 14 kambarių 
namas;

toiletai ir gazai dėl žėdnos Šeimynos 
prie Dresser St, prekė 2200 dol., 300 
doL Į&okėti.

su
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauji pe
čiai ir pijazos prie E. Seventh St 
Prekė 6700 dol. su 1500 dol. įmoksi
mą. Savininkas yra priverstas par
duoti dėl stokos pinigu dėl biznio.

3 šeimynų 14 kambarių 
namas

su gazais ir toiletu dėl kožnos šeimy
nos. Rendos neša suvirš $400. per 
metus. Prekė 2700 dol. su $500 įmo
kė j imu. Savininkas nori greitai par
duoti dėlto, kad gyvena labai toli nuo 
Bostono. Namas yra asabniai buda- 
votas prie Silver gatvės, arti krautu
vių ir lietuvių apgyventoj vietoj.

Mūrinis Namas, 
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, tel
ktai dėl žėdnos šeimynos. Lietusių 
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- 
člausial parduoti arba išmainyti ant

3 šeimynų namas, 
kambarių, gazai ir toiletai, skal

bynės, pijazal dėl kožnos šeimynos, 
lenkiškos bažnyčios. Prekė 3300 

$500 įnešti.

Co. ir prisiunčiu $......................................• -
(pažymėk somą pinigų) ,

PARSIDUODA BIZNIS
Oeverykų, vyriškų drabužių 
nhj. rakandų (furnitūra) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyventoj vietoj, 
ti parduotas nevėliaus kaip
Birželio (June). Prekė ir išlygos la
bai pigios. Savininkas išvažiuoja J 
kitą miestą.

2 šeimynų namas
str daug žemės prie East Second gat
vės. Prekė 700 doL ir $150 dol. įmo
kėti.

3 šeimynų, 18 kambarių 
namas

su pirmieniomls (reception halls); ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
z automobilių. Rendos atneša — da
bar — 167 dol. per mėnesį, bet gali
ma lengvai gauti $200. dol. į mėnesį. 
Prekė $14,000. Geriausioj vietoj Dor- 
cbester'yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja į kitą valstiją.

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

NUKENTĖJUSIEJI ŲEL KARO LIETUVIAI, 
kuriems pašelpa kruvinai reikalinga. Kas aukuoja L. 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų dr-jai, tas prisideda prie 
sušelpimo šitokių varguolių.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
7-sis skyrius atsišaukia į vietos 

visuomenę!

Lietuviai ir Lietuvės:—
Steigiamojo Seimo paskelbtoji 

nepriklausomos demokratinės Lie
tuvos respublikos proklamavimo 
rezoliucija skamba: “Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, reikšdamas 
Lietuvos žmonių valią, prokla
muoja, esant atstatytą nepriklau
somą Lietuvos valstybę, kaipo de
mokratinę respubliką, etnologi
nėmis ribomis ir liuosą nuo visų 
valstybių ryšių, kurie yra buvę 
su kitorųis valstybėmis”.

Ir iš gilumos visų širdžių išsi
veržia balsas: “Jau keliasi iš am
žių Laisva Lietuva; mūsų brangi 
Tėvynė gyva! Pirmyn, pirmyn 
į Laisvės ir Laimės, Lygybės ir 
Brolybės gyvenimą!”

Ištįkrųjų, brolau ir sesuo, 
džiaugiesi tais įspūdžiais. Bet. 
kiek tai mūsų broliij žuvo ir kiek 
tai kraujo pralieta už Lietuvos 
Laisvę ? Kad tai būtų viskas! Oi, 
ne, ne! Dar priešai tebetyko, lyg 
žvėrys išalkę, kaip norints nuslo
pinti Lietuvos Laisvę ir jos gy
ventojus pavergti į vergijos jun-

gą. Šiandieną gi Lietuva kariau
ja su bolševikais, lenkais ir kitais 
nuožmiais priešais, kurie nori Lie
tuvą praryti: Jaunų lietuvių tūk
stančiais žūva ir lieja kraują, kad 
Lietuva išliktų-gyva ir laisva! 
Jiems ačiū Lietuva nepražus, bet 
gyvuos!

Lietuviai ir Lietuvės! Jūs visi 
trokštate sugrįžti į Laisvą Lietu
vą. Bef,4<uomi gi prisidėjote prie 
išgavimo tos Laisvės? Dėl kiek 
lietuvių kareivių aprišote jų žaiz
das? Dėl našlaičių, kurie neteko 
savo tėvų, žtivusiij karo laukuo
se už Lietuvos Laisvę, kiek jų su
šelpėte ir dėl kiek nušluostėte a- 
šaras ?

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
rūpinasi, kiek išgalėdamas, pri- 
gelbėti Lietuvos kareiviams, ka
riaujantiems už Lietuvos Laisvę 
ir siunčia jiems įvairias dovanas, 
taip-gi siunčia įvairių medika
mentų, kad užgydyti jų žaizdas. 
Be to gi Lietuvos Raudonasis 
Kryžius šelpia našlaičius ir nu
kentėjusius nuo karo pavargėlius, 
taip-gi globoja kareivių ligonines 
ir slaugoja sužeistuosius karei
vius. Tuomi priduoda daug drą
sos, vilties ir suranrinimo kovo
jantiems už Lietuvos Laisvę . ir 
prigelbsti atstatyti Laisvą ir Ne-

103 akerių farma.
Apie 80 akerių dirbamos ir 23 ake
liai 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 r auginimo koriius 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.

priklausomą Lietuvą tvirtais pa
grindais.

Brolau ir Sesuo, jeigu dar ne
prisidėjai prie Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus sayo auka, tad sku
bink, idant paskui nebūtų per vė
lu. Jeigu grįžši į Lietuvą, būsi 
ramesnis, kad ir tu prisidėjai ir 
šelpei, sulyg išgalės, kariaujan
čius už Lietuvos Laisvę ir galėsi 
sau ramiai gyventi Laisvoje Lie
tuvoje.

Tad-gi, kiekvienas, sulyg išga
lės, remkite Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių, teikdami aukas, o Lietu
va ir jos gyventojai bus jums vi
siems dėkingi.

Visus, dėti aukas ir gelbėti Lie
tuvą, kviečia

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
7-jo skyriaus valdyba:

J. F. Klimavičius/pirm., 
Fel. Baranauskas, rašt., 
Rapolas Žitkus, ižd.

P. S. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 7-ojo skyriaus susirinkimai 
yra laikomi pirmą mėnesio pane- 
dėlį šv. Jurgio parapijinėje sve
tainėje. Tie, kurie negali atsi
lankyti, teprisiunčia sayo aukas 
iždininkui p. Rapolui Žitkui, 2012 
St. Clair avenue, Cleveland, Ohio.

Tad-gi, Clevelandiečiai, paro
dykite savo duosnumą, o gausios 
aukos teplaukia Lietuvos Raudo- 
nąjam Kryžiui, kad šelpti ir gel
bėti Lietuvą, brangią mūsų Tėvy
nę, iš vargų, priepuolių ir ją ap
saugoti nuo žiauraus priešo.

kis, J. Radeckis, J. Deveikis, L. 
Kisielius, J. Linartas, K.- Zabie
la, A. Vingris, A. Pašakinskas, J. 
V. Endrikis, J. Kukauskas, J. Gi- 
kis, V. Geleienė, L. Teresevičie- 
n®, A. Apeikienė, J. Apeikis, D. 
Krisiunas, K. Pozerienė, J. Ving
ris, J. Aukštikalnis, V. Aukšti
kalnis, D. Baltušnikas, K. Dirda, 
J. Raizis, J. Dereškevičius, K. Bu- 
čys, R Čirvinskas, J. Pranaitis, 
A Nakutis, A. Šlakis, S. Griga- 
liauskas, J. Drusis, F. Tauteris, 
F. Parmerauskis, M. Simaučis, J. 
Vaitkus, J. Liekačinskas, J. Kaz
lauskas, A. Užkuraitis, J. Drusis, 
V. Šimkevičius, A Čivas, M. Ba- 
kaiciukė, O. Grišiutė, K. Endri
kis, A. Budris, A. Mickūnas, A. 
Mąreinkus, D. Gotautas, J. Joni- 
kis, A. Pauža, J. Endrikis, A. Ži
lis, F. Tauginas, K. Šimkūnas. J. 
Likas, J. Karlonas, P. Marcinkus, 
-J. Ladavičia, M. Petrauskas, A. 
A. Nalivaika, E. Stuparienė, J. 
Rudis, S. Mačionis.

Viso $110.00.

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.

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

A. K. Mašinauckas,
321 Lincoln Avė., 

Rockford, HL
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Gegužio 27 d. aplankė su pra
kalbomis šią koloniją gerb. kun. 
P. Petraitis iš Paterson, N. J. Pir
moj kalboj paaiškino apie Liet. R. 
Kryžiaus reikalus, apie Lietuvos 
našlaičius ir nuo karės nukentė
jusius. Ragino kiekvieną prisidė
ti prie Liet. R. Kr. Rem. ir pasi
darbuoti dėl Lietuvos labo. Ant
ru sykiu po pertraukos kalbėjo a- 
pie dr-jij reikalus. Malonu buvo 
išgirsti Gardnerio lietuviams to
kias prakalbas ir kiekvienas labai 
gerai suprato apie tuos dalykus.

Per kun. J. Petraičio prakalbas 
susitvėrė Liet. R. Kr. Rem. sky
rius 113. Galutinai susitvarkė 6 
d. birželio ir valdyba išrinkta: 
pirm. A. A. Nalivaika, rašt. A. 
Nakutis, kas. F. Tauginas. Že
miau paduodu vardus kas po kiek 
aukavo:
Juozas Meškauskas...............25.00
Alfonsas Čelkis i.....................5.00
Kazimieras Pilkauskas........... 2.00
Juozas Petrauskas...................5.00
Kazimieras Adamonis ........... 2.00
Adomas Padelevičius............... 2.00
Jurgis Dagilis ."........................2.00

Po $1.00: J. Amrozas, J. Lužec-

I KRIAUČIŲ ATYDAI
§ Sutverta ir inkorporuo- 2 
j J ta ant $50.000 kapitalo į 
U Rūbsiuvių Bendrovė. į 
i i Visi kliaučiai ir dirbtu- J 
H vių vedėjai malonėkite at- į 
i! sišaukti kad, išvien ben- į 
į* dromis spėkomis sukėlus į 

kapitalų, ir protiškas jie- į 
e gas uždėjimui dirbtuvių į 
« čionai ir Lietuvoje. įn n
• 1

------ ,
Rašykit:— J

AMERICAN EAGLE R. J 
MFG. CO. INC.

454 Broadway,
So. Boston, Mass. f

Norinčios darbo
kreipkitės prie gerai žino
mo ir prityrusio dirbėjo.

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

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liūdi j a tūkstančiai drau
giją

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

T

ĮU«

fflžELLD CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str, 
Chicago, HL

3 šeimynų 15 kambarių 
medinis, namas 

naujos mados maudynėmis, šiltas

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

LIETUVOS MISIJA ŠIRDINGAI, UŽGYRĖ 
LIETUVIU AUDIN YČIįJ KORPORACIJĄ

P. J. Kazlauskui, Audinyčių Pirmininkui Misija New Yorkė 
pasakė, kada jie važiavo Amerikon, Lietuvos valdžia prašė jų, 
kad jie Amerikos Lietuvius ragintų prie tvėrimo Lietuvos au- 
dinyčios, kadangi Lietuvoje audinyčios yra taip reikalingos, 
kaip ir maistas. Ir taip-gi užtvirtiųo, kad Lietuvos valdžia, ar 
Komercijos Ministerija, dėsis bent su dviem ar triml milijonais 
auksinų, prie statymo audinyčios.

Dar trumpas laikas, kaip prasidėjo organizavimas, bet ga
lima matyti pasekmės iš kalno. I tris savaites laiko šėrų jau 
parduota virš $8000.00. Kelios dešimtys laiškų yra prisiųstų ktt- 
rle nori daugiaus informacijų, o kiti, tiesiog prašo, kad priimti 
jų vardus prie korporaejos ką greičiausia, ir prisižada dirbti sa
vo mieste dėl organizacijos.

Iki šėrininkų metinio susivažiavimo po ateinančių Naujų 
Metų, matyti kad bus didesnė pusė kapitalo sukelta.

Katrie greitai Lietuvon manote važiuoti, ir ten užim
ti vietas, tai turėti pasiskubinti savo vardus kuogreičiausia už
siregistruoti. Tvarkoma yra taip, kad kurie pirmi užsirašys ir 
pasidarbuos organizavime, tie Lietuvoje pirmi užims pirmas ir 
geresnes vietas.

šėrai po $10.00, mažiaus neparduosime, kaip 10 šėrų. Pir
mas mokestis $10, o likusius reikia mokėti po dešimts dolerių 
kas mėnuo.

Korporacijos pirmininkas. P. J. Kazlauskas, tuoj išvažiuo
ja Lietuvon, padaryti su Lietuvos valdžia sutartį.

CORPORATION,
218 TREMON ST., BOSTON, MASS.

AMERICAN & LITHUANIAN TEXTILE

ir naml- 
krautuvė 
10 metu. 
Turi ba
lki 15 d.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. •

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

Važiuojantiems į Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia Į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mieli.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.

The Chesnul Shoe Mfg. Co.,
South Boston, Mass.

Gerbiamieji:
Atvažiavęs į Kopenhagą tuojau pradėjau tyrinėti apie čeverykų išdir- 

bystę Lietuvoje. Oficijalių Lietuvos valdžios žmonių buvo man pasakyta ir 
prirodinėta kad niekas nėra taip labai reikalinga Lietuvoje, kaip kad reika
linga yra čeverykų fabriką.

Atvažiavus Kaunan ir pasikalbėjus su įvairiais žmonėmis, taip-gi patyrus 
padėtį pačiam tas pilnai pasitvirtino. Lietuvoje šiuomi tarpu nėra jokios iš- 
dirbystės šioje srityje, čevėrykai atgabenti iš Amerikos parduodami, kaip pa
tyriau su 50 nuošimčių pelno. Padirbus-gi čia ant vietos bus galima daug pi- 
giaus ir žmonėms parduoti ir pelno liktų gerai, kaip jau galite numanyti.

Odų čia pakankamai ir trumpu laiku kelios odų išdirbystės pradės veik
ti. Taip kad žalios medžiagos yra pilnai. Viskas ką reik daryti, tai pradėti 
čeverykų fabriką tuojaus.

Aš darau viską kas galima užmezgimui reikalingų ryšių ir pasekmes 
matau kasdiena. Tik jūs greičiau ten organizuokitės ir važiuokite pradėti čia 
darbą, nes jeigu nutęsite per toli, tikrai kas nors iš svetimų kraštų dirvą už- 

. ims.
Pakartoju, kad viską darau ir darysiu kad dirva būtų jum atdara, bet 

turite skubėti!
Prisiunčiu detalių informacijų ant klausymų kuriuos man davėte ir to

liaus informuosiu jus reguleriai.
Su pagarba,

JOHN J. ROMAN,
The Chesnul Shoe Mfg. Co. Atstovas Kaune.

ŠTAI MILŽINIŠKA PROGA STOTI Į VIENĄ Iš SVARBIAUSIŲ KRAŠTUI IR 
SAU PELNINGIAUSIŲ DARBŲ. TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ IEŠKO IR LAUKIA TO
KIŲ PROGŲ. ČIA GI PROGA JŪSŲ LAUKIA. BET KAIP ILGAI JI LAUKS?

Kad vėliaus nesigailėti praleidus, imkime ją dabar. Organizavimas pinigu ir 
žmonių, čeverykų fabrikos uždėjimui Lietuvoje, jau varomas pirmyn! Fabriką Lietu
voje turėsime taip greit, kaip greit pilnai turėsime kapitalo. Tas beveik reiškia kaip 
greit kiekvienas iš skaitančių šį pranešimą įdės savo dalį. Jau yra nemaža nuveikta 
pradžioje. Prie šio darbo lengvai gali prisidėti kiekvienas Amerikos lietuvis. Ši ben
drovė duoda lygią progą kiekvienam.

Stoti į talką galima tik su vienu seru už $10.00 arba daugiau. Kiekvienas Še
ras duoda balsą ir garantuoja 8-tą procentą. Jeigu iki pabaigos Rugpjūčio sukelsime 
kapitalą iki $75,000, tai jau šį metą turėsime fabriką Lietuvoje.

LIETUVOJE VISI PRAŠO MUS SKUBĖTI. IR ČIA DAU
GUMA TĄ PAT SAKO. TAI-GI NELAUK! IŠPILDYK ŽEMIAU 
PRIDĖTĄ APLIKACIJĄ IR SIŲSK BENDROVEI.

THE CHESNUL SHOE MFG. CO., .
. 395 WEST BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

ŠĖRŲ užsirašymui beanka.
Šiuomi užsirašau ................ ..........,... šėrų (akcijų) 8-tu nuošimčiu gvarantuoto ir

(pažymėk kiek šėrų),
dalyvaujančio visuose nuošimčiuose koki bus uždirbti vėliaus pirmučiausiai apmokamo 
balsuojančio stock’o The. Chesnul. Shoe Mfg. 
pilnam užmokėjimui už juoš.

i
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NEDELIOJE,

Ant Miesto Ūkės, Worcester, Mass.
/

r

TĄ

PAČIĄ DIENA

BUS

A. 0. H.
»

Svetainėj,
Trumbull St.,

WORCESTER
9

MASS.
»

A. Z. VISMINAS, ’
Šv. Kazimiero Bažnytinio Choro Vedėjas Worcester, Mass.

* < •

y*

•h

t/

A. RAKIETIS,
Cambridgiaus-N. P. P. Švč.
M. Bažnytinio Choro vedė- 

| j#*-’

m«iv« •Hilzimskas

Vieta puiki ir iš visur 
prieinama ir privažiuojama. 
Atvažiavusie traukiniais, 
gatvekariais ir tt. iš Wor- 
eesterio i vietą imkite gatve- 
karius nuo Citv Hali Sąuare 
Main St. šiuos: Clinton, Ci- 
ty Line, Lincoln St., kurie 
priveža į vietą.

Šiame išvažiavime bus 
daug ko naujo.

Gauta didžiausi orkestrą, 
susidedanti iš 120 ypatų. 
Programoje pasižadėjo da
lyvauti visos apylinkės ko
lonijos ir kaip žinoma iš vi
sur smarkiai rengiasi pasi
rodyti kuo nors nauju.

Rengimo komisija viską 
turi jau prirengusi ir tikisi 
tūkstantinės minios.

Tad-gi kas gyvas į Lietu
vių darbininkti išvažiavimą, 
o užtikrinam, kad būsi pa
tenkintu. *

'- ----------------

W Žįf
•--‘•S

i* . . • . ’

•* ’P- • Agas

s *

f'

V
4

M. KARBAUSKAS,
So. Bostono Šv. Petro Bažnytino Choro Vedėjas.
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Koncerto programoje 
dalyvaus žymūs chorai, 
solistai ir solistės — Wor- 
cesterio, Bostono, Law- 
renco, Lowellio ir Cam- 
bridgio. Visi šie chorai 
yra prisirengę ir užpildys 
programą naujausiomis 
lietuviškomis dainelėmis 
jau nekalbant apie solis
tus ir solistes, kurie vi
suomet pasižymi skam
bančiais balseliais.
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CAMBRIDGIAUS BAŽNYTINIS CHORAS

Tai-gi kaip į išvažiavi
mą, taip ir į koncertą 
kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites iš visos apie- 
linkės suvažiuoti skaitlin
gai, kur praleisite laiką 
linksmai ir naudingai.

? </■
L??

t

h l

WORCESTERIO BAŽNYTINIS CHORAS.
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«flMMB  -      
Apart žaislų, dainų ir kitokių margumymi pasižadėjo dalyvauti programojemūsų žymiausi veikėjai. Tikimės, kad šiame išvažiavime dalyvaus vėliausia atvažiavęs iš tėvynės gerb. kun.

Mironas. * * ’ ___ £_ L____ .__ _J___ __į Rengėjai.•1
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/Valdyba. -

LDS. 82 kp. mėnesinis susirin-

PRANEŠIMAS!

LIETUVIO PREKYBOS
BENDROVĖA. J. KUPSTIS.

%

A. J. KUPSTIS.

A. J. KUPSTIS.

Nuga-Tone

Ant Second Street, S. B. 
Keturių šeimynų 20 kambarių medi
nis namas. Rendų atnea $49.00 i mė. 
nesj. Parsiduoda už $3500. įnešti 
$800.

Ant Nationdl Street, S. B. 
Medinis namas dėl 2 šeimynų. 11 kam
barių su maudynėmis. Rendų atneša 
$30.00 J mėnesį. Parsiduoda už$2500. 
įnešti $500.

TRENTON, N. J.

Ant Dorchester St., S. B.
Dėl vienos šeimynos medinis namas. 
Septyni kambariai. Parsiduoda už 
$2300. įnešti $500.

A. J. KUPSTIS.

ATIDĖJO.

Taip-gi užkviečiame visas ge
ros širdies šeimyninkes (gaspadi- 
nes) gurios atajučia šį dalyką 
prisidėti prie šios pramogos.

Rėmėja.
So. Bostono'šv. Kazimiero Vie

nuolyno Rėmėją dr-ja perkėlė iš
važiavimą ant 4-tos liepos nedėl- 
dienio. Pirmiau buvd garsinta 20 
d. birželio, bet tą dieną buvo Mot. 
Sąjungos suvažiavimas, tai buvo
me priverstos atidėti ant toliaus.

Yra išrinkta nauja vieta su 
kuria lietuviai nėra gerai apsipa- 
žinę; o ji yra viena iš puikiau
sią vietą apielinkėje, vadinama 
Pott’s Hill' Mattapan, Mass. Ga
na puikus kalnas, papuoštas su 
miškais aplinkui visa pakalnė. At
sistojęs ant viršaus kalno galima 
matyti per virsi} miško vanduo, 
ant kurio laivai plauko, rods kaip 
ir padangėse. Užtikriname, kad 
kiekvienas atsilankęs ant išvažia
vimo gaus daug smagumo.

Tai meldžiame visus kas tik 
gali atsilankyti ant šio išvažiavi
mo,- kaip So. Bostoniečius, taip ir 
iš apielinkės.

WATERBRY, CONN.

. LDS. 5 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioję, 27 d. birže
lio tuojaus po pamaldų bažnyti
nėje salėje. Kviečiame visus na
rius būtinai ateiti, nes turime 
svarbią reikalą.

NEW HAVEN, CONN.
t_______

_LDS. 28 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 27 ji. bir
želio tuojau po sumai bažnytinė
je svetainėje 295 St. John Street. 
Šiame susirinkime turėsime daug 
svarbią reikalą aptarti.

Valdyba.

L. Vyčiu N. A. Apskričio išvažiavimas, kurs yra 
rengiamas 5-tą liepos Atholvj Fairground, įvykus svar
bioms kliūtims perkeliamas į 4-tą d. liepos ir atsibus 
puikiame Ėrookside Parke.

Pasižadėjusios kuopos bei chorai, taip-gi pašaliniai 
svečiai, sutikusie dalyvauti šiame išvažiavime nepa
laikykite už blogą tą mūsą pasielgimą permainant die
ną ir atvykite paskirtu laiku.

Atliolio L. Vyčių 10-ta Kuopa.

Pasekme po 2® Cieno 
arba grąžiname jums 
pinigus.

*

SEYMOUR
LIETUVIS
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REIKALAVIMAI.
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Ieškau dėdės Kazimiero Jarošuno ir 
tetos Onos. Patys arba juos žinantie
ji teatsiliepia adresu: Stasys Janaus- 
kas, Subačius, Panevėžio apskr. LITH- 
UANU..

Ieškau Vinco Paukščio. Prieš karų 
gyveno Toronto, Kanadoj. Paties ar 
žinančių meldžiu rašyti adresu: Bro
nius Paukštys, Luinos kaimo, Jankų 
vaisė., šakių apskr. LITHUANIA.

Iš Lietuvos.

minos par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
Adresas:. Jonas Valentukonis, Balbie- 
riškčje, Mariamftolės apskr., LITHU
ANIA. Man kaipo nukentėjusiam dėl 
karo meldžiu užrašyti ^Darbininkų”.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ. BeU Phone Dickin*sn 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas; 

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

maši-

~-"'.V. T-SįS’.-t’sT

--r-a;?:;

v.

DARBININKAS
kimas įvyks nedėlioję, 27 d. bir- į čiame visus narius būtinai ateiti, į 
želio Lietuvią Politikos Kliubo Į nes turime svarbią reikalą. 
Salėje, 32 Dickinson Street. Kvie-!
--------------------------- -- ---------------

Aąt judomąją paveikslą 
filmą nuimta traukinis už
važiuojantis ant degančio 
tilto ir krintantis vande
nin.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI

ANT PASDAVIM&.
Automobilius ‘Sverland išdirbystės dėl 

VairittKo 15 pasažierių gerame stovyje. Atsišau- 
vtuayDa. . arba telefonuokite:

--------------  I Stoughton 272.
J. S. BAKENAS,

808 West Stt\ Stoughton, Mass.5 * *

s A.  -l. ..

Ieškau brolio Pauliaus ir jo sūnų 
Juozo ir Vinco. Gimę Pralamčiškėj, 
Simno par. Gyveno Brooklyne, N. Y. 
ir dirbo kriaučių dirbtuvėje. Taip-gi 
ieškau Vinco Valentukonles, jo sūnų ir 
dukterų iš Budos-Gambašalio, Ruda-

TėL So. Boston 2488j Į

DR. J. G. LANDŽIUS i f
ir-

'Protestantišką misijonie- 
Chinijoj yra 6.000. Iš 4.800 
vra amerikonai.

Sekantieji Amerikos pre
zidentai .vedė našles: Wash- 
ington, Jefferson, Madison, 
Jackson, Fillmore, Harrison 
ir Wilson.

Amerikos iždo departa
mentas pripažino, jog Ame
rikai karas atsėjo $32.830.- 
000.000.

PLAUKAI !
Kas turite nušipusius plaukus, 

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

The Westem Chemical Co. 
Box 9- WilkesBarre, Pa.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.z

MAS NAMINIO RA 
KANDU IR n.

PASKUTINĖ PROGA.
pirkti pigiai rakandus ir kitus. 

■namining daiktus pas 
. M. OLIM & CO.

388 Broadway, So. Boston, Mass.
- . TeL Conn.

Mes dar neišpardavėme visą, 
bet norime kogreičiausia parduo
ti.

Paieškau moteries Kszimieros Vos- 
villeaės. Ji pabėgo su Kazlų šeštoku 

11915 m. Su savim pasiėmė 7 metų 
dukterį ir savo motinų apie 70 metų 

.amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius. 
1916 m. buvo Philadelphia. Pa^ dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš, gaus dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA, 
656 Church St, Easton, Pa.

■ — — ■■
Paieškau Juozo Sinkevičiaus 13 mė

tų amžiaus. Jis paeina iš Vilniaus 
rėd., Alytaus apskričio, Domantonų 
kaimo. Jis gyvenų Marijampolėje 
karininko. Norėčiau susirayti. 
pats ar kas kitas pranekite man 
adresu:

IGNAS SINKEVIČIUS, 
1123 IVashington St, Norwood, Mass.

Ieškau sūnų Juozo ir Teofiliaus 
Kuncevičių. Taip-pat Adomo ir Mato 
Juodžiukynų,. Jono ir Jurgio Stanu- 
lių. Visi iš Balbieriškės. Dar ieškau 
Jono Kalinausko iš Bas įninku. Mel
džiu pačių arba apie juos žinančių ra
šyti adresu: Magdė Kuncevičienė, Bal- 
bieriškė, Marijampolės apskr. LITH
UANIA.

!
U Gydytojas ir Chirurgas. ;
i I Gydo_ aštrias ir chroniškas ligas i 

vyrų, moterų ir vaikų.
1 . Egzaminuoja kraujų, spjaudalus,
i i šlapumų Ir tt. savo labo

ratorijoj.
K Suteikia patarimus laiškais kitur įj gyvenantiems.
Sj Adresas:
* 366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1)
Z (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
« VALANDOS:
$ nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po plet 
V 7— 9 vakare.

<!. 
i!-

PAIEŠKOJIMAI IR

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

ATSIŠAUKIAME j visus Lukšiečius 
Amerikoje gyvenančius ir prašome 
siųsti knygų ir laikraščių į “žiburio” 
skaityklą, Lukšiai, šakių apskričio. 
LITHUANIA. Skaitykla naudojasi 200 
žiburiečių, 300 pavasarininkų ir Gyvo
jo Rož. dr-ja.

Ieškau Jono Polterio ir Marės Pol- 
terytės. Patys arba juos žinantieji te
rašo adresu: Bazilius Zulynas, Mar- 
viankos kaimo, Garliavos valsčiaus, 
l^THUANIA.

>

Pirmininkas — Motiejus Versiackas, 
105 Silver St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — M. Žarkauskas,
128 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius,
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., Dorchester, Mass 

Kasiebius — Andrius Zalieckas,
140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Antanas Gruodis,
550 Medford St, Charlestovvn, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienj kiekvieno mėne
sio 3-čių vai, po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

VARGONININKAS.
Ieškau- vietos prie R. K. par. Esu 

tik vidutiniai išsilavinęs. Paliudysimus 
turiu gerus. Galėčiau ir mokytojaut 
lietuvių kalboje. Nesutikčiau ten va
žiuot,- kur butų kliūtys lavintis auk
ščiau.

ORGANIST
115 Perry Avė. Maspeth, N. Y.

Ieškau dėdės Igno čiuželio (mano 
motinos . Petronėlės Kareivienės-Oiu- 
žėlytės). Norėčiau taip-gi susirašinė
ti su Amerikos lietuyiais-kariškiais, 
tarnavusiais Suvienytų Valstijų armi
joj. Rašykite adresu: Leitenantas 
Kareiva, Veik. arm. 2-as pėst. D. L. 

’K. Algirdo pulkas, Puskarininkų mok. 
Litkuania, arba P. Kareivienė^ Ramy
galos gt. 13, Panevėžys, LITHUANIA.

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolieos 
Tronkinės. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New l’orke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė). /

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavi&ufl) v 

Priėmimo Tskmdoe:
Nuo 2 iki 8 po plet. Nuo 7 iki 8 vakare

609W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Alk Broadicay, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta;

15 Annapolis St., Dorchester, Mass.
Columbia 9159-J.

DĖL GERESNIO

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Tupėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-’ 

damas*neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos,-neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus,- širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie y?a sutaisyti iš aštoniu brangiu, ’ 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Eosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone-netaJpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprątę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galite pirkti šešes bonkute*. arba šešius menesius gydymo už penkių* ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne * bus i užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jusu 'pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjama* visose 
aptiekose tomis pačiom* išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMU ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—537 South Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $ ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugij os V aldyba 

So. Boston, Mass.

Piemininkas — Motiejuj žioba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmintnkas — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., So. Boston, Mass. 

Pkot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaitė,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

Kasiebius — Andrius Naudžiūnas, '
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedėlMienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

bonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija

. A. J. KUPSTI.
332 W. BR0ADWAY, . SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2305.

Ant Sixth Street, S. B: v' 
Medinis namas dėl 3 šeimynų, 16 kam
barių su maudynėm dėl 3 eimynų, 16 
kambarių su maudynėm, piazzais ir 
kitais įtaisymais. Rendų atneša $45. 
1 mėnesį. Parsiduoda už $3500. įneš
ti $500.

Ant G Street, So. Boston. 
bei 3 šeimynų 15 kambarių medinis 
namas su visais įtaisymais. Rendų at
neša $40.00 į mėnesį. Parsiduoda už 
$4700. įnešti $1700.00.

A. J. KUPSTIS.

WILMINGTON, MASS.
Didelė farma su 54 akrais žemės, 4 
karvės, vienas arklys, 100 vištų, gą
sdinę statton Storas ir 2 šeimynų na
mas. Parsiduoda už $8300.00. Lengvos 
išlygos.

A. J. KUPSTIS.
i

Ant D Street, So. Boston
Dėl 3 šeimynų medinis namas su 16 
kambarių. Rendtj atneša $35.00 į mė- 

- nesį. Parsiduoda už $2900.00. įnešti 
1600.00.

A. J. KUPSTIS.

BRIDGEWATER, MASS. 
Farma 64 akrų žemės, septynios kar
vės, 3 veršiai, 'du arkliai ,dvi kiaulės, 
apie 100 vištų. 500 obelių medžių, du 
namai ir didelė barnė. Parsiduoda už 
$12,350.

A. J. KUPSTIS.

£ Ant Eighth IStreet, S. B.
Dėl 8 šeimynų 11 kambarių medinis 
namas. Rendų atneša apie $800. ant

Pastovus vyras gali turėti 
nuolatini darbą 

DIENA IR NAKTĮ.
Jie gali gyventi gražiausiuose mies

teliuose Naujoje Anglijoje •>
Rendos prieinamos

If TTD Ten yra kambariai dėl
W 1\ • sų ir daržas

Ten neužsidaro
' Prityrimas nebūtinai 

kalingas
QUABAUG RUBBER COMPANY 

North Brookfield, Mass. 
Rašykite arba atsišaukite 

prie Chas. Mayers.
Naktinis Telefonas North Brookfield 70 
Dieninis North Brookfield 215.

Ieškau giminių gyvenančių Ameri
koje, Pjovidence, R. I. ar kur kitur — 
M. Vilim’o Kirol ir Julės Kirol. Mano 
adresas: Jonas Stasionis, 2-jo pėsti
ninkų D. L. K. Algirdo pulko Ūkio 
skyrius, LITHUASIA.

Tarpe Amerikoną 
garsinki tės

I N Q U I R E R

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

REIKALINGA
Misingo (brass) virintojų ir 

nų molderių. Atsišaukite. 
TIBBETTS BROS.

27 Nevvport Avė., Norfolk Dovvns, Mass

Ieškau Stanislovo Virbalo Skolių 
kaimo,' Ukmergės apskrfeo, Kauno 
rėd. gyvenančiu Amerikoje. Aš Jurgis 
Palikėnas Karališkių kaimo. Vilniaus 
apskričio ir rėd., Veronikos Virbalytės 
sūnūs dabar tarnauju Lietuvos ka
riuomenėje. Adresas toks : 5-jo *Pėst. 
D. L^K. Keistučio Pulko žvalgų Ko
mandos, Jurgis Palikėnas, LIHUAKIA

(Paskelbimas)
PIRMIAUSIA AMERIKA.

Ofisas 4 Gatės St.
TeL S. B. 720

Tinkg.niia.nRis laikraštis
So. Bostone

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius} 
425 Broadicay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, T7 
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

Pirmininkas — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmininkas — J. Kavoliunas, 
63 Gold St., So. Boston, Mass. 

Pbotokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301 % Broadway, So. Boston, Maųg. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Įįowen St, So. Boston, Mass. 

Kasiebius — S. Gižius,
377 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės; So. Bostone, Mass.

PARDAVĖJAS.
Geriausia proga dėl vyrų ir moterų 

kiekvienos tautos, musų propozicija, 
gera ir sekant musų nurodymus gali
ma turėti geriausį pasisekimų. Delei 
platesnių informacijų kreipkitės prie 
International Service Co. 8 Winter 
St Boston, Mass. Skyriai: Spring- 
field, Mass. 145 Statė St. Realty 
Bldg.; Lynn, Mass. 31 Eschange St, 
Room 43-44.; Loveli, Mass. 147 Cen
trai St .Bradley Bldg., Room 218.; 
Worcester, Mass. 518 Main St., Knov- 
les Bldg.; Fitchburg, Mass. 520 Main 
St, Iver Johnson Bldg.

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE VIEŠBUČIO (HOT^L)

Butų gerai, kad atsišauktų vedusi po
ra. Butas, valgis ir užmokestis gera. 
Atsišaukite į

Lietuvią Prekybos Bendrovė,
414 Broadway, S. Boston 27, Mass.

“Pirmiausia Amerika” priimta 
Trinerio Amerikinio Eliksiro iš 
Kartaus Vyno, pasako jums visą 
istoriją trimis žodžiais. Ta pui
ki gyduolė tapo įgabenta preky- 
vietėn trisdeimts metą atgal, 
kąipo pirmutinis Kartus Vynas 
Amerikoje. Pijonierius šiose die
nose visuomet vadovauja, nepai
sant kitą kad ir geriausią priruo- 
šimą. Taip yra ir su rūšiai Vi
suomet gali pasitikėt Trinerio A- 
merikiniui Eliksirui iš Kartaus 
Vyno, jei turi blogą apetitą, už
kietėjimą, išpūtimą ir širdies per- 
greitą mušimą po valgiui, galvos 
skaudėjimą, nemiegą ir prieslėgį, 
ir tt... Jis padeda suvirškinti ir 
gražina sveiką apetitą. Jei* pas 
aptiekorią tą vaistą nebūtą jau, 
jis ūmai juos tau partrauks, tik 
būtinai reikalauk kad būtą tikras 
Trinerio Amerikos Eliksirą iš 
Kartaus Vyno, kituose atsitiki
muose, Timerio Angelica Bitter 
Tonic, Triperio Linimentas, Lini- 
mentas Antiputrinas etc., ir ne
imk padirbią! — Joseph Triner 
Company, 1333-5 S. Ashland Avė., 
Chicago, BĮ.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

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

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

Tel. S. B. 1771

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

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

So. Boston, Mass.
TeL So. Boston 2480

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA.

APTIEK A.
Sutaisau receptus su didžiau

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

,: ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
j - aptleka Bostone ir Massachu- 
< t setts valstijoj. Gyduolių galit 
i Į gaut, kokios tik pasaulyj yra

vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presų.

K. ŠIDLAUSKAS, į 
Aptiekorius ir Savininkas 

220 Broadway, kamp. C St, ! 
South Boston, Mass. !

TeL S. Boston 21014 ir 21013 •
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ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

T«l. So Bo.ton27O

DR. JOHNMacDONNELL, M.D
Galima nuilalitti ir Uatsvitaiai 

Ofiso valandos:
'feyt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8
„ vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
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Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant visokių vaistų? Jei nu
sibodo-, ateikite aš išegzam lira ošiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių kronlškų, neaiškių ir komplikuotų ligų v$rų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatiškališegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos Ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronlškų ligų. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reu- 
natizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
tkausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik ai suteiksiu patarimus dy- 
sntaupįri laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 

įsakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge- 
Ligos niekados nestovi, bet vlsa- 

nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
Egzaminavimas dykai!
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BANKI'ERIAI 
Tarnauja lietuviams
Siunčiame Pinigu^ Lietuvon: 

doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursų.

Parduodame Laivakortes 
Išrūpiname Pakportus.

Siunčiame Tavorus 
Lietuvon.

A. J. KUPSTIS.

STOUGHTON, MASS. 
Farma 90 akrų žemės, medinis namas 
su 8 kambariais, miesto vanduo, di
delė baųė-.ir daržas, daug malkų. 15 
minntų iki Stougiiton Sųuare. Parsi-

ANT PARDAVIMO 
Eorničiai (rakandai) 
5 kambarių labai mažai vartoti.dėl

Parsiduos pigiai. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į Lietuvą. Atsišaukite. 

FRANK MILAŠIUNAS,
301 Vi Broadway, So. Boston, Mass. 

(Ant ketvirtų lubų)

PARSIDUODA
rakandai per varžytines dalimis. Visi 
geri, mažai vartoti daiktai. TnA par
siduoti greit. Atsišaukite:

MARIJONA GRUBAVIČIENfi. <
37 Jefferson St., Cambridge, Mass.
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Reikalaudami platesnių infor
macijų rašykite sekančiu adre
su:

Lithanian Rat.fr
- CORPORATION,

• 414 W.
So. Boston 27, Mam.

« Užraiome Lietuvos laikraifius.

ANT PARDAVIMO. 
RAKANDAI.

Pigiai ir mažai vartoti. Visas setas 
valgomajam kambzariui. lovos, karpe- 
tos, paveikslai, pianas ir tt Atdara 
seredomls vaakrais.

GĖORGE CARROTT,
177 M St, So. Boston, Mass.

Phone Brighton 3028-J.

ANT PARDAVIMO
3 namai geroje vietoje So. Bostone. 
Parsiduos pigiai. Atsišaukite.

J. JANKŪNAS,
123 6-th 8ti, So. Boston,

aš
rlauaio gydytojaus 
dos plečiasi ir niekados pačios I 
valandos, dm gali būti pervSa.

DAKTARAS MORONEY

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 laivą-: ’
LIEPOS 8 d. “Adriatic” dėl 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrų 
RUOPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 d. “Imperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. "Royal George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukia J Hamburgą. Norin
tieji važiuoti per Frandją gali gauti 
vietos bile kada. .

Siųsdami užsakymus prislųsklte ant 
rankos $20.00.

Lietuvių Prekybos
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