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PASIUNTU PAKVIETIMU Sim 

VALST, ADMINISTRACIJAI.

Organas Amerikos Lietuviu.
R. K. švento Juoeapo » 

Darbininkų S$-gOB
ir. -J

“D ARBIJjINK’A S” 
>—EnrA —- ” - -

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR’ 
SUBATOMIS.

UžruheKyJ metimui - *♦-***»#».»•»■»> 16*00 
Boatone ir apylinkėj metami 
Metama
• * "DARBIIONKAB” .

. 866 Broadw*y, Boetęn 27, Mmi.
- Tiu BbWr Bobtok 620.

NAUJAS KRIZIS.

S. V. Plieno Korporacija paskelbė, 
' kad nuo 16 d. gegužės numuš 

algas ant 20 -nuoš. ir taip-gi 
įvedama. 12 vai. darbo diena.

’ > i
New York, gegužės 3. — 

Pradedant gegužės 16 d. bus 
numušta algos ant 20 nuoš. 
ii’ įvesta 12 vai. darbo dieno
je. Taip paskelbė S. V. 
Plieno Korporacijos pirmi
ninkas Elbert H. Gary.
_ Apskaitoma, kad bus pa
liesta tarpe 150,000 ir 175,- 

“000 darbininkų.
Toliau Gary sako, “kad 

jis nemanąs, kad darbinin
kai bus patenkinti dirbant 
trumpas valandas.”

Suprantama, visiems ka
pitalistams taip išrodo.

ų Ką ant to-atsakys dąrbi- 
. Jįi^ai pamatysime vėliau.

STREIKUOJA DIDŽIŲJŲ PO- 
PIEROS IŠDIRBYSČIŲ 

DARBININKAI.
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neša . J. W. Įlays, sekreto
rius centralinės unijos. Spe-’ 
jama, kad streikuoja apie 
lQ,00G‘darbnniikų.

•ELTOS ŽI
11 ? r i i,,,,,,.--. į

VILNIAUS ŽIBIOS.
Į Lenkų tadio prane imu, balan- 

t džio 5 d. Chardigny į įvo Vilniuj, 
1 [pravažiuodamas iš -K mno į Var-

unijai, kad jų sutartis pasi- < 
baigė ir turbut. manė įvesti 
taip vadinamu “open sliop, ”I 
bet nepasisekė. -

Unijistaį pasipriešino ir 
sustabdė darbą. Jšuvą.

■ Dabar laikrodžių dirbėjai Esą gandą, kad
i — »-

v — 3.Boston, Mass., gegužes
— Darbininkų Unijų atsto
vai su išdirbysčių atstovais 
laikė konferencijų. Kol kas 
flep-rieita . prie susitarimo. 
Išrodo, kad streikas tęsis ke- 
lėtą savaičių, o gal ir mėnę- 

. sius. Mat darbdaviai užsi
manė nukapoti algas, nežiū
rint, kad darbininkai paly
ginamai su pragyvenimu ne 
ką uždirba.

PASITARIMAI DELEI NUMU- 
ŠIMO ALGŲ LAIVŲ DAR

BININKAMS.
Waskington, D. C., gegu

žės 3. — Šaukiamas valdžios 
įgaliotinių pasitarimo susi
rinkimas kaip praneša įvyks 
gegužės 4 d. Laivų darbi
ninkų streikas suparaližuo- 
\ja Visoje Amerikoje siunti
mą tavorų kas neša didžiau
sius nuostolius. New Yorke 
ir Baitimore j e beveik nie
kas nedirba ir visi laivai sto
vi prieplaukoje.

MAINIERIAI BADAUJA

Birminghani, Ala. — Mai- 
nieriakįr jųleimos šioje vaI-„ 
stijoje badauja iš priežas
ties, 'kad kasyklų * savinin
kai juos turi ant juodraščio. 
Mat keli mėnesiai atgal tie 
darbininkai laike streiko 
stipriai laikėsi* Laike strei
ko darbininkams atėjo į pa- 
gelbą United Mine Workers 
o f America unija ir praleido 
keletą tūkstančių dolerių, 
kad tik padėjus .iškovoti ge
resnes sąlygas. Tuoj aus bu
vo atsiųsta kariuomenė ir 
Komisija apsaugojimui pir= 
klybos reikalų pasmerkė 
mainierių unijų vadus vi
suomenės spaudoje ir šiaip 
visą savo įtekmę panaudojo, 
kad kasyklų savininkai pa
jėgė sulaužyti darbininkų 
jėga.

Galutinai sutikta visas 
reikalas palikti gubernato
riaus Kilby < rankose delei 
sutaikinimo ir streikas.buvo 
atšauktas. Tuomet šimtai 
darbininkų atsisakė dirbti ir 
ji) šeimos randasi varginga
me, padėjime. Vienok dar
bininkų jėgos susilpnintos ir 
daug sunkiau . kovoti negu 
pradžioje.

Gubernatorius Kilby aiš
kinasi, kad jiš turėjęs pa
naudoti savo įtekme pagrei
tinimui taikos, kad patenki
nus visuomenęSi’ kad kasyk
lų savininkai turi pagerinti 
darbininkų reikalavimus.

1 l 1

500 DARBININKŲ ANT 
STREIKO.

Lynn, Mass. — Gregory & 
Read kompanijos darbinin
kai išėjo ant streiko, kaip 
praneša dėlto, kad darbda- 
vis atrokavo iš algos už pa- 
gadytą čeveryką. Toks pa
sielgimas yra prieš unijos į- 
statymus.

*1

negrįšiąs į 
nugrįžo į darbą sulig pir- Į Vilnių Tautų Sąjį agos Kon- 
miau buvusios \tvarkos ir tr°l®s Komisijos pirfri binto vietą 
jau nuo dabar darbdaviai aptasi«a Mm Ber-

gera; " L
| Laikraščiai p^aneŠi|-kad Uhar-

Vilniaus u-

jau nuo ____
bus atsargesni.

’ ---------------- Idigny pareikalavęs išį
MOTERYS PRIE GELŽ- rfiversito rektorio Jatisfakcijos I 

TTTFT TTT "TkAT?*RTT( HM ilfeStŽCIJOSM“
JfcJldjlŲ UA1W U < Tikima, kad -mam&į MM daly- 

WasliingtonjJ). C. — Mo-F -
terys prie gelžkėliii dtybo ^^“Snįijoį 
laike 1920 metu skaitliuje Kauną, ir pareiškęs!
8,757, arba 151 daugiau ne- Komisija nesipriešinįanti gali- 
gu 1919 metais ir arti 10,000 |mam Lietuvos puolimai Vilnių, 
daugiau negu 1918 -m. sulig 
paduodamo raportą. Mote
rys dirbo prie ofisu darbų. I 
bet 1,363 dirbo dirbtuvių I

' pastebėti,

|gera;

•i*

klausyta lietuvio pil, Kraujalio, 
sveikinusi gudus vietos lietuvių 
vardu, kalba.- Jo kalbos išvados 
žodžiai: “Tegyvuoja nepriklauso
moji Gudija” sukėlė visų susirin
kusių gudų ovacijas’broliškai Lie
tuvos tautai ’

“Gazęta Kųųjowa” pranešimu,' 
kovo 23 d. Vilniuje ,išėjo naujas 
gudų laikrašti s“ ‘ ‘ BielaruSki

* iZwon.” Vedamajam, straipsny 
laikraštis šaulda krašto visuome
nę susijungti “po sena-Diliosios 
Lietuvos kunigaikštijos vėliava” 
ir. paliauti tautinius ginčus.

Laikraštis darąs malonų įspūdį,
nes siūląs gudų atgimimo ir ne
jaučiamą ’nėkentimo kitą tautą, 
pirmoj eilėj, žinoma, lenkų.

•*

^ra,vę studentes.. Pri šingam at- 
vėjy grasinąs Tattti ? Sąjungos 
r-—Tr-"w*nukėlimu į 

f Kontrolės

ALIJANTAI KOL-ĮGYS 

NEUŽDĖS BLOKADOS 
VOKIETIJAS.

Į IĮ I     P*

London, gegužės 3. — Ali- 
jantų Aukščiausias Teismas 
nusprendė neuždėti bloka
dos Vokietijai be Suvienytų 
Valstijų pritarimo.

Tas^tvo ’į nuspręsta po 
smarkių ginčų Teismo narių 
ir su Ąnglijos admirolu 
Beatty ir Pranei jos admiro
lu Grasset.

Visų opinija buvo iki kol 
nieko daugiau nedaryti iki 
nebus* gauta iš Suvienytų 
Valstijų atsakymas.

/■

Taip-gi pageidauja, kad priabįstij 
atstovų, kuris dalyvautų 

pasitarimuose .prieš 
Vokietiją/

•• r -- ..... -
Padaugino abelną sumą Vokieti

jai iki 6,750,000,000 svarą, 
sterlingų.

I
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KAUNAS, III. 25. Gautomis 
žiniomis, šį m. vasario 17 d7 į Ryz- 
gūnų sodžių atjojo 10*12 lenkų 
kareivių. Vieni jų buvo iš Šven
čionių m. kiti iš Daugėliškio. Už
puolė sodžiaus ramius gyventojus 
ir pradėjo plakti kardais per 
galvas, botagais mušti, šautuvų 
buožėmis daužyti. Praūžę, pa- 
kruvinę ramius1 gyventojus, mo
telis, merginas, senius, pradėjo 
plėšti rūbus, mantą/ laikrodžius, 
prisikrovė vežimus grūdų, parvil
ko su, savim 6 jaunus vyrus į 
’š^enčtdniš k* ūždąrš >JkatsjifiTanr 
Pirmiausiai nukentėjo Anelė
Kaukienė, 60 metų moteriškė, ku
rią kapojo botagais, šautuvo buo
že daužė į krūtinę ir pečius,'pa-, 
ėmė odą, pirktą batams siūti; A- 
nelę Blaževičienę/50 metų, bota-, 
gaiš per galvą kapojo; Vasiliaus
ką Vincentą, seniuką 70 metų am
žiaus, botagais “kapojo, »o jo duk
terį Elzbietą šamtuvų buožėmis ir 
botagais plakė; Izabelę Trapikie- 
nę, 30 nsų moteriškę, botagais pla
kė ,atėmė iš jos visą mėsą, visus 
grūdus, naują laikrodį ir šiaip jau 
mė iš jos*visą mėsą, visus grū
dui, naują laikrodį ir šiaip jau 
naminių drabužių; Veroniką ir 
Juzę Rastenytės, 30 ir ■ 25 metų 
mergaites, kardais kapojo, šautu
vų buožėmis daužė ir botagais 
/plakė, galvoje skyles pramušė, 
pakruvino, vienai iš jų koją,"su
laužė, spėjama, kaulą sulaužius; 
Teresę Zaleckienę, 56 metų, muš* 
ta iki apalpimo; jos dukterį Jad
vygą mušė-kankino, langus, išmu
šė, jos namuose; Antano Ragąi-’ 
šio išplėšė, mėsą ir sviestą, bei na
minius drabužius; Mikolą Kaste
tų, 30 metų, Anuprą Zalecką, 25 
metų, Raginę Pranciškų, me
tų, Kazimierą Trapiką .27 metų, 
Juozą Vasiliauską, 30 metų, Mar
tyną Blaževičių, 27 metų, nusiva
rė į-Švenčionis kalėjiman; smar
kiausiai mušė Mykolą Raštenį ir 
Kazimierą Trapiką, vadindami lie
tuvių, Lietuvos piliečius. Visų 
žmoniij spėjama, Mykolą Rastenį 
vargiai pargyvensiąs sopulius ir' 
žaizdas ~ gali mirti kalėjime.

Laikrodį ir naminius drabužius, 
atimtus iš visų suimtų asmenų, 
legioninkai pardavinėjo Daugelis* 
kyje vasario 20 d. . ,

r f
IŠ KLAIPĖDOS* KRAŠTO.

- : ---? x • i
Klaipėdos krašte liė iuvių ir vo- 

i Ikieeių politinės partij& sparčiai 
- j veikia. Paskutiniu |epku galima 

kad .Lietųrių^autos 
DVIEJŲ LAIVŲ DARBI- Tarybos -politika liėtūvių, ypač 
KINKAI ANT STREIKO. b“binink>J tarpe, vis dau- 

r ę giau pritąnmo 'maišomus, kad,
Portland, Ve., gegužės 3. Klaipėdos taštuGaSlftus sava- 

-Du laivu plautaojanciuLj 
Suvienytose -Vaistijese ra-Wė-trįl>ar^SmEntt vaistė 
stojo veikę is priežasties Į Čiai, kurių dauguma lietuviai, 
streiko. Varšuvos radio pranešimu iš

■______ _ Į Vilniaus, Vilniaus dvarininkų są-
STREIKAS PRIEŠ NU- pasiuntė Pilsudskiui Vite-

MUŠIMA ALGŲ. SU1> S“p?e : HŲMns“.^«ra-
) v mus, kategonngai pareikšdama-,

CohimhisTohio. - Susi-tas atjotas- 

prgamzavę barzdaskučiai kovą. Panašią telegramą
•keliose barzdaskutyklose su- pasiuntusi. Vilniaus Ūkio draugi- 
stojo dirbę, negu priimti nu- ja. 
mažintas lagas. Mažesnės - --------------"
algos buvo nustatyta susior-1 Pranešiniu, Vilniaus
ganizavusiu darbdavių, dau- laikr^ei.° Stl’az Lltvy ’ 
giausia tų, - kurie nesamdo teismo atsakomyb5n
unijistų darbininkų. (73-čiu ir 74-tu straipsniu) už

—:’ išspausdintą minėtam laikrašty
NULAUŽĖ RAGUS Įvedamąjį straipsnį “Interviu I.O.

KAPITALISTAMS. su šv- Kazimieru. ’ ’ Taip pat trau- 
. t . kiamaš teismo atsakomybėn (128-

St. Louis, Mo. — Susior- tu k 129-ttt straipsniu) buvęs 
ganizave cemento - darbiniu-1 * az Pkmtakūųo laik-
kai nugalėjo darbdavių pa- toris.ieid5jas Ogintm.. 
siryžimą numušti algas nuo I sakomybjn pątraukti (128, 129 ir 
$1.25 į valandą ant $1.00. Iš-1534 str.) ir laikraščio “Glos Lit- 
syk darbdaviai buvo, paskel- pvy” — jprmtakūno laikraščio 
lę lokautą, bet po savaitės |Dzwon kitwy” redakcinio—lei- 
laiko atšaukė. ’ dtao komiteto laik-pa Viktoras

| Biržiška ir Andriejus Rondoman* 
I skisĮSTATYMAI NEGALI Į “Litva” pabriežia, jog prisį- 

SULAIKYTI STREIKŲ. Įmintų kaip nesenai laikraščio 
------  [“Vilenskij Kurjer” redaktoris-? 

Melboiirne, Vietoria, Aus- j leidėjas buvo nubaustas. 50,000 
tralijoj, bal. 30. — “Negali|markių, leidžiamo taip pat Igat- 
streikuoti,” įstatymas nesu-Į je.vsko skersgatvy, — gausime 
laikė streiku ir sulig bertai- pUn!i tef™ “ ^mmistra-l 

nines sutraukos, kūną islei- jmo vaįzdą> 
do Australijos biuras cenzol “Litva” pranešimu, kovo 29 d. 
ir statistikos r parodo, kadi Gudų klubo bute įvyko iškilmių* 
ten buvo 1,154 streikai viso-Jgas Nepriklausomos Gudijos pa- 
36 šalyje 1918 ir 1,713 strei- [skelbimo trijų .metų .sukaktuvių 
ku 1919 metais.-------------------- paminėjimas. Dalyvį įvairių

Laike pirmutinio bęrtąi- atsWT(1J Tarp kitų dalyvavo lie- 
nio 1920 metų skaitline pa- -Į tuviųdelegacija ir daug vietos in- 
augo iki 623 arba^ maždaug? teligentijos atstovų. Pamineji- 
2,492.per metus. . .' |mas buvo širdingai Švenčiamas.

Antrame bertainyje 1920 Bnvo dau® kalbų.^Skaitlingą au- 
metų skaitlius streikų pasi
daugino iki 799 arba maž-1 
daug 3,196 streikai per

v’

201 PERSISKYRIMŲ Į 4 
MĖNESIUS.

t ——■
Salėm, Mass., gegužės 2.— 

Skaitlinės parodo, kad laike 
balandžio mėnesio, 44 petici-. 
jos buvo paduotos prašant 
persiskyrimo ir viena delei 
panaikinimo apsivedįiho. Iš 
^3uotų~aplikacijų pasiro
do, kad 44 moterys padavė* 
aplikacijas ir 14 vyrų. |

Nuo sausio 1 d. 1921, 
skaitlinės parodo,. kad apli- 
kacijų persiskirimams buvo 
paduota 201 ir 7 aplikacijos 
delei panaikinimo apsivedi- 
mų.

Londonas, gegužės 3. *- 
Ali jautų aukščiausias susi
rinkimas nusprendė pa
kviesti Suv. Valstijas, kad 
prisiųstų atstovą kaipo narį 
Aukščiausios rodos ir taip.-
gi su įgaliojimu dalyvauti . 
nusprendime uždėti pabau
dą Vokietijai, jeigu neišpiL 
dys reikalavimo,

> ------ ,--------- ■ ■ • “
KLAIPĖDA, III. 24. Mūsų tam 

tikro koresppndento pranešimu,. 
Lietuvos karė atstovas Klaipėdoje 
kapitonas Dymša serga jau trečią
savaite sunkia ligą. Paskutinias j 
-dienas kiek pagm’ėjus 
pablogėjo ir teko gydytojo šauk* 
tis.

3

VISUOMET" IŠRANDA 
PRIEŽASTĮ.

St. Louis, M o., bal. 30. — 
Namų statymas šiame mies
te labai palengva žengia pir
myn ir kontraktoriai aiški
nasi, kad tai delei brangu- 
ino materijolo. Iki šiol ke
letas mėnesių atgal priežas
tis buvo aukštos algos, dėlto, 
kad miesto įsakymas buvo 
mokėti/ darbininkams tiek, 
kiek unijų yra nustatyta.

Tuomet kontraktoriai sa
kė, “kad jeigu įsakyjnaa bū
tų atšauktas, tai darbas pra
sidėtų visti' smarkumu.” Į- 
sakymas atšauktas ir dabar 
kontraktoriai ‘ išrado kitą 
prięžastį. Ar tai ne pasity
čiojimas iš darbininkų.

KAUNAS, IIlW). Kovo 25 d. " ] 
apie 22 vai. lenkai apie 20 žmo* | 
nių skaičiuje bandė užpulti mūsų J
sargybas Joniškio miestelyje, bet J
Lietuvių ugnimi buvo išsklaidyti.

KAUNAS, III. 30. Gautomis M? - i 
niomis Lenkų valdžia ardo gelž-’ a 
kelį tarp Švenčionėlių—Turmon- •->* 
to. Jie išveža bėgius ir Jutą jnė- \ "i 
džiagą. , I

VALPARAISO, IND.
Prezidentas rezignavo.*

Balandžio 25 d. dr. Hodgdou \ ' 
rezignavo nuo pildymo savo pa
reigų, kaipo prezidentas Valpa- 
raiso universiteto. ■

Jo vieton paskirtas ligląikinis 
J. E. Boessler. Mokinimosi tęsia
mas toliaus, be jokių kliūčių. Ti
kimasi, kad trumpoje ateityje ne
kurie dalykai bus pagerinti.

I A. Domeika,

> .

<•

h

SIŲSKITE PINIGUS" 
Į lIETIIVį.

■ * -v

“DARBININKO” ADMINIS* | 
TRACIJA nuo pirmos dienos ba- 
landžio siunčia pinigus į UetuTt 
sulig dienos kurso. Tad, kurio 
norite, kad Jūsų giminės, NM 
arba broliai gaut ų siunčiamus pi
nigus greit r MeŠęjfenib pB* 
klauso, tai siųskite per “Darbi- / 
ninko**Administraciją. y 

‘ Čekį arba “money order” jžpir- 
kitę vardu

“DARBININKAS,’'
866 Broadway, 

Boston 27, Mals*

IGNORUOJA DARBI-
- NINKU ĮSTATYMĄ.

P'hiladėlphia, Pa. Šio
je valstijoje yra 100,00Q 
darbdavių, kurie ignoruoja 
.daTbininkų atlyginimo į- 
statymą. Kad užbaigus tas 
pasekmes valstijos legisaltū- 
ra -perleido įstatymą gau
džiantį $1.00 į dieną kiekviey, 
nį darbdavį, kuris . neap- 
draus saVb darbininkų* Su
lig to atlyginimo įstatymo 
kiekvienas žmogus samdan
tis bent vieną darbininką 
privalo jį ąpdrąusti

NEDIRBA BALTIEJI; 
ŽEMOS ALGOS.

Prescott, Ari#., bal. 30. — 
Sekant įsakymą kad nė vie
nas baltas darbininkas ne- . «* 
bus priimtas į Preseott sky
rių, Atchison, Topeka & 
Santa Ee gelžkelio ir paskel
bė. kad 20 nuoš. nuo algų 
bus numušta. '•

-F.
A

&-»
v ■k'

& r
*

SPAUSTUVIŲ DARBININKAI 
STIPRIAI LAIKOSI..

Sulig unijos sekretoriaus praneši
mo 240 uniją laikosi -už 44 

vai. darbo savaitėje.

>-
I

laimėjimas.”'

ditorija su entuziazmu sutiko kai* 
y jbas, pašvęstas nepriklausomai 

I Lietuvai su ųįafsiais “Tegyvuoja 
[nepriklausoma Lietuva t”.

Su įtemptu dėmėsiu. buvo iŠ* Binzhamton, N. 1* - 
t ‘;

LAIKRODŽIŲ DIRBĖ-
. JAI IŠLAIMEJO.
Boston, Mass. — Laikro. 

džių išdirbėjai buvikpranešę
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. Indiariapolis, gegužės 3.— 
Spaustuvių darbininkai vi
soj e šalyj e stipriai laikosi už 

, 44 vai. darbo savaitėje.' Jau
: 1 pasirdšė 240. unijų. Sulig 

gautų-raportų iš 125 unijų, 
pasirodo,’f kad streikuoja 4,- 

? 500 darbininkų. Daug ra
portų dar negauta, taip pra-

*■ \ . ■f.

KLAIPĖDA, ni. 29. Klaipėdos, 
lietuvių draugija “Aidh,n gavusi 
tam tikrą pakvietimą, aplankys 
kovu 31 d. Palangą, kur 'jt žada 
prie progos to krašto ^atidavimo 
iš latvių į Lietuvos rankas sureng
ti vakarėlį ir gretav dainavimų 
vaiduti Vydūno lęūrinį> “Mūaų

VARGONININKAS Jaunąs ValWww| , 
Ieško Vietos ptlė R. Kat. parapiją* fe* ' ; 
ilsiu musiją Ir galiu vestl 'baMnytlių- ; - 
Chorą* *

t a g. VAIČIŪNAS, 
81 Do W Avė.,
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tik darbe laimfrir geri
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IM MttTI IffTUVHĮ PLONUOSE.
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* IMniUM A^DlKJOIOTI LimaJlMAI lltaM* įvyta tolio stori*

.r, te linri geriato ptoktao ke. ™ ***'*»■»*«««»

Ea '(Thb^Vorkib)! [imk, Tamsta, Gerbiamas R&dak- ~ T
Efem Mmnr pįmk1 MauliūomūsAiuoBširdingusIin4 w I

.MMeHftf 5lSwiWį Ikėjimd jausmus, išreikštus šiame -*• wvaxiavi-l _ *...... .
Hm toto ta ta. toto B® laHka geltais žodžius; taig-gi no- F11* toto tototo |Bwijo» «UM

**** «jatoMntod nno mta, K W**'- |**«* fr Petragra-

.... .. .. Jeaiy. I S11, _ [Mass., pxįe pėį£a St: ttbbankų į didesniai apdrahdąi
LDS. Chieagos Apskr. (pinosi V. Kudirka.* Paantrino,[pasiuntė įKazanlų.

« i Įkad viskas bus kuogeriausiai pri- __________
SSS?A mlilga j?amjtoaįių ir podraug

’ [kiems darbams, Tikietais ir. il-|tą visą auksą, šito generolu pa- 
j f t I laimėjimu daiktų rūpinsiąV. Ja- Irėdymu^įsasauksas sukrautas Į

OBIOAGO, ILL. Įkas ir Žukauskaitė. Užkvie- [traukinį ir .pasiųstas Omskan, kur
Iš LDS. Chieagos Apskričio pimd kuopų ir svečių — M.’ žu- Į savo vyriausią stovyklą ir valdžią 

susitinkimo. kauskaitė ir V. Valatka, darsi-[turėjo admirolas Kolčakas.
, .X1 hwū — L (llirieckis ir P. Mi-| 1918 metais adm. :

LDS. Chicagos apskritis turėjo Į 
susirinkimą bal. 24 d., N. P. Pa-[ 
nelės švč. par. svei, Bfighton Visą gaspadoriavimo darbą 
Park. *fiUsiririkimą atidarė -su Įp^ašoni Norwood’o 3-čios kp. pri- 
malda pirm. R. Andruliunas. Nu- atlikti, o meė ir visos L.
tarimai praeito susirinkimo buvoiD- S. N. A. apskritys būsime dė- 
perskaityti ir vienbalsiui priimti, [kingi. ~ (
Atstovai atsilankė iš penkių kuo-[‘ Todėlei, visos LDS. kuopos pri- 
pų. Organizatoriaus raportą iŠ-Į gulinčios prie šio apskričio ir vi- r 
'davė Rap. Andruliunas. Town[sa plačioji visuomenė malonėkite [ 
lof Lake kuopa susitvėrė ir valdy-[rengtis ant 30 gegužio, o būsite [ 
bą išrinko, tik dar neturi čarterio (užganėdinti, nes gal dar pamena- [ 
iš centro. - [te praeitų metų mūsų išvažiavi- [

[ Prakalbų maršrutas yra toks: [mus? ‘ ~ [
L Bal. 28 d. Westville, III. M. Žukauskaitė,

kuopos reikalai gerai būtų! Gegužio 3 d. Townof Lake, Chi- Į .Rengimo Komisijos Raštininkė. | 
vedami. Knygas ir laikra-Įca8°>

gali lengvai be jokio
f

; Kmi 11 South Boaton’o utaraimads, 
Jfetiresgals Ir substoinis. LeldiU Aię 
Mmųį HtMtf KliAinrii ifr.“-ivwuto 
Domitintu SimuA*

9 —4
J i

Ū
> J. r

VMMUM

AttlttM ramybė
BikerfM,

VLADIVOSTOKAS. — Leiten. 
pnlkinirikBa NaĮraoka, priklausąs 
prie Japonų ekspedicijos\Sibwsk 

įjoje^ padavė indomių Žinių apie 
T

t’

*
W&8T0Wl0HI0.V

fi&l '& d., biivo rengiamos O 
kalbos LDS. dfTkp/ kalbėtojam'MXWABK, K. J.

Taairta nusisekė,

[ Balandžiu 24 L. Vyčtų 29-fa 
kuopa statė scenoje penkių veiks
mų dramą Meilės.” Mimas 
pavykot puikiai. ^tiatai-m^Sjai 
visi savo rolės atliko gera/ Vy
tis S. Agentas žydo rolę lošė tik
rai artistiškai. Taip-gi nepras- 
čiaus lošė vytė Nastė Stankiutė 
Bbrės rolėje ir Vytė O. Mekonie- 
iiė Danutės rolėje. Gerai lošė ir 
kiti; žodžiu sakant lošimas* tiu- 
kamai aploštas, darA labai malonų 
įspūdį į žiūrėtojus, Ūž tą. visą 
gražų pasisekimą didžiausia pa
dėka priklauso vytei N.* Stankiu- 
tei, kąri tiek triūso padėjo prie 
jo Burengimo. Lai būna šis pa
sisekimas paakstinimu toliaus 
darbuoties. . $

. žiūrėtojas,

žė samanota,” nors svetimtaučiai. , ................... .
loflžiu reikto nesupratę liet vi- buvo gerb. A. F. Kueižye, LD3. 
si labai gėrėjosi iŠ taip gražaus Į Centro raltfitiinkiią ii So. Bostono, y 
dainavimo ir priimu aus' tono lieU Dėl prografųo buvo pakviestas J. t į 
tuviškojo turinio dainelių* Gir- pOilMkos. iipievelanį <3bio*. Ka- 
bė y^a mums turėti savo tautojė Įdarigi apgarsinimų negavomO ant 
tokią talentingą dainininkę, [laiko, tai#»obeŽinojome, kaip iš- 

Autauaą Ališausko® yrą [ garsinti prakalbau bet vienas ga- ‘
gabus pianistas, ues laikė koneęr- [pus DiM nary® parašąs rauku ke
to skambino aut piano tikrai ar-[lėtą apgarsinimų pakabinu prie 
tistiškai. . ; j. IbažhyčUš aut Mulpų. Vietos klo-

' • A-Mli. [bonas kun. F. Aliriskas turbūt ži-
*... .... .i.... [nojo ar nežinojo apie prakalbąs,

& - Įneš puū pamokslą stįkė,- kad tai
’ ^V4v«,v ik 4 bedievių prakalbos ir agitavoDelei rinlrimit gegužis 10 4. neto ?nt j,. Po Ewaldu ,at8fe3 
Jau praėjo keletas metų, kaipĮnulupinėjo plakatus. Gaila, kad 

šio miesto lietuviai pradėjo mąsd klebonas neatskiria katplikiškos ’ 
1 tyti. aie pastatymą lietuviško kan*| organizacijos nuo bedieviškos.

didato, dėl užėmimo valdiškos vie-[ Putnela • '
tos. Apie pora tūkstančių lietu-Į _______ _
viii balsuotojų randasi mūsų tar-| „ -
pe ir jeigu mes pagalvotfimėm | , NEWARK, N. J.
rimtai apie tą, ką mes galėtumėm I New Yorko Muzikos Kritikas 
nuveflrti m ta Jėga, tuomet Hgw5 lietuve Šokėja,
lsramta emerkiM vmkta. ■ lg a. » k>0

Lietavnj Poht šta .KHubae ai SUs ..Glofce» apra5s atsiti. 
stengusi parodyti svetimtau- B anleAon k^certo Car.
ciams, kokia jėgą mes turime bal-1 .. , .savimo dienoie Ta tiati daro nega wetoto«fe,knr d»Wvo pa- 
v. . ,r 3 ' * t,. Irinktos šokikės iš keli® rytinių
Lietuviu Moterį, Politiškas Kliu-Ponaa

as* ' [garsus muzikos kritikas aukštai
Girdėti, kad Republikonų Pat-1 išgyrė lietuvaitę iš Neyrarko, p-Ię 

tijos vadai pradėjo didesnę aty- |Elefaą Bradūnaitę už jos talentin- 
dą atkreipti į Lietuvių “balsus” [gumą. DaUg, didelių,-gražių, žo- 
ir dėlto jie sako, kad netoli tas Jdžių pavartojo girdamas ją ir pa
laikąs, kaip bus proga duota lie- [sakė, kad ateityje, jai užaugus, ji 
tuviams pastatyti savo žmogų ant Įgalės pralenkti visas šokikes jei 
kandidatūros. Į ji ir toliaus taip lavinsis, kaip lig

Aukščiau .minėtos organizacijos Įšiol.
nutarė remti Republikonų kandi- Į P-lė Bradūriaitė tapo išrinkta - 
datus ateinančiuose rinkimuose I atstovauti New Jėrsey’s valstiją, 
gegužės 10 d. Į kaipo viena iš gabiausių šokikių

Tų kandidatų tarpe randasi po- Į jos amžiaus.
nas Fred C. [Breidenbach, kursai Į Nežiūrint į tai, kad jinai dar 
daug pasidarbavo Lietuvos labui. | tik dvylikos metų amžiaus, vis-gi 
1915 m. P. Breidenbach’as, tuo [ji atsižymi savo nepaprastais ga- 
tarpu buvo Policijos komisijonie-1 bumais. Jos motina ponia Mari
nus, ir jisai išgavo Lietuviams I jpna Bradūnienė, ją leido lavintis 
pavelijimus naudoti didelius teat-|ant šokimo nuo pat mažens. Mo
rus nedėldieniais. Tokiu būdu į-[tina sunkiai dirbo, vargo ir ee- 
plaukė į Tautos Fondą apie po-[dilio pinigus dėl užmokėjimo jos 
ra tūkstančių doleriij dėl Lietu-[dukters lenkcijų. Dėlto lietuviai 
vos. Tai-gi lietuviai turėtų ne-1 turėtų džiaugtis, kad savo tarpe 
užmiršti savo prieteliaus Geg. 10 [turi tokią žymią artistę, kuri atei- 
d. per balsavimus. Apart to daug | tyje gelbės lietuvių vardą kelti 
galime tikėtis nuo kandidatų [svetimtaučių akyse.
Thomas L. Raymond ir Johnj Idant duoti visiems lietuviams 
Howe kursai geras • katalikas ir Į suprasti, kokį gabumą p-lė Bra- 
kartu gyvena lietuvių tarpe pa- [ dūnaitė turi, reikia visose koloni- 
lei mūsų bažnyčią.’ [jose parengti vakarėlius, ypač ne-

Pasibaigus balsavimo laikui [ tolimose vietose ir ją pakviesti da- 
geg. 10, vertėtų Visiems piliečiams [lyvaUti. , 
subrusti ir stengtis pastatyti nors I Newarko lietuviai turės gerą 
vieną lietuvį kandidatą į tinkamą | progą pasigerėti jos gabumais.- 
vietą lapkričio mėnesyje. Atbus-1 kuomet ji pasirodys Lietuvių Sve- 
kite iš miego visi, nes su dviem painėje per rengiamąjį, koncertą 
tūkstančiais balsų, galėsime atlik-1 geg. 28 d. Š. m.
ti gerą ir naudingą darbą saviems | Interesantas.
Amerikoj gyvenantiems ir savo Į Prierašas. Labai gaila, kad ga- 
broliams Lietuvoje. Pažinkim sa- Į bi lietuvaitė EI. Bradūnaitę vir- 

jėgą. [to Helen Brown, kaip praneša ;
Pilietis, r‘Newark Evėning News.”

1

’lB.ąo I Lietuvos darbo Žmones. 
___ ,^00Į Su aukšta pagarba, ~ 

"Entered jKėdąd-daa* matter Sept į
I- at die post oftfca ai Stotoj i

m iąt oė Mateh $ 1ŠTO’1 į 
į . «Acėėptąncę for ūmiHng at spedat rate Į
* ’ rrfpofrtage proTidėdforlnSection llOS, Į

Act of Oct. 8,1917, authorlted pu July I 
/ .1$ ,W , Į
* - [n_______—_______________________ f

* E Viso pasaulio darbininKai]
...... t ...' „ S.............į. • ---

■ PASIDARBUOKITE.
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Savaitė ar daugiau atgal 
iš LDS* Centro raštinės iš- 
siųsta visoms LDS* kuo- 

. poms po pundų knygų ir lai
kraščių iš Lietuvos, rašti- 
ninkų vardu. Suprantama, 
vienas raštininkas nepajėgs 
išparduoti ir net negalima 
norėti, nes raštininkai ir 
taip turi darbo norint, kad

Gen. Kappelo kariuomenė neuž*

■s
•-

7

? *
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Kolčakhs 
daug milijonų to aukso išleido sa
vo armijos reikalams, Jis 200 mi
lijonų rublių išmokėjo AriglamJ, 
[Prancūzams, Amerikonams ir Ja- 
1 ponams už įvairias prekes.

Ir kuomet jis iŠ Omsko bčgo Ir- 
Įkuckan, jo žinybojObuvo mažiam 
jau kaip 450 milijonų rublių.

Gruody, 1919 m., Kolčakas 28 
milijonus pasiuntė I Sranghajų. 
Čitoje tą auksą sulaikė gen. S’e- 
mioriov. Sakoma,, šis pamanęs, 
kad tą auksą Kolčakas norįs pa
vartoti privatiniams reikalams, 
tad jis tuos pinigus ir pasisaviho. 
Ir kiek žinoma, jis to aukso ne- 

l atidavė neįi Japonams, nei Kolča- 
kui negrąžino. ,

Teko čekams-Slovakams.
Sausy, 1920 metais, Admirolas 

Kolčakas turėjo darjlOO milijonų 
rublių. Jis tą auksą pavedė sau
goti Čekams-Slovakams,

Šitie 400 milijonų rublių aukso’ 
tečiatt pragaišo ir nežinia, kas 
juos turi.

Čekai-Slovakai tvirtina, kad 
kuomet Kolčakas buvo nugalabin- 

Itas, jie tą auksą atidavė socija- 
Įlistams revoliueijonieriams, ku
lnuos prip^inę ^.autorizuota vai- 

I Daugelis pasakoja, kad bolševi- 
Ikai leid> liuosai Čekams-Slova- 
Ikams atsimesti atvangion vieton. 
I Ir už tatai šitie bolševikams bu- 
Įvo atmokėję tuo auksu. 
| Pagaliau bolševikai tvirtina, 
[kad jiems to aukso tekusi labai 
[maža dalis? Didesnėji dalis teku- 
jsi Čekams-Slovakams.
I Gana pasakyti, kad tas auksas 
I pragaišo ir nežinia, ’ kas jį turi. 
I Kur daugiau.
I Kuomet gen. Semionov evakua- 

Darbai pas muš sumažėjo ,dir-Į vo Uitą 1920 metais rudenį, su sa- 
ba tik dvi dieni savaitėje.

Pumputis.

CHICAGO, ILL.
. (Bridgeport) -

.Ši lietuvių kolionija galima sa
kyti yra didžiausia ir seniausia 
Amerikoje. Pirmesniais laikais 
ji yra daug darbų nuveikusi vi
suomeniniame gyvenime. x Nema
žai -yra prisidėjusi prie suŠelpimo 
tėvynės Lietuvos. Ji visuomet sa
vo aukomis būtfavo pirmutinė tar
pe kitų Chieagos kolionijų.

Apleidus šią kolioniją neku- 
riems veikėjams ir veikimas pra
dėjo silpnėti. Dabar nėra nei pu
sės to veikimo, kas buvo trys me
tai atgal veikiama ir nuveikta. 
Nors nekurie ir nuleido rankas, 
bet L. Vyčių 16-ta kuopa to ne
padarė ir savo veikimo* nei kiek 
nesumažino, nors turi kliūčių iš 
visų pusių, bet dirba naudingą 
darbą ir dirbs, nes vyčiuose ran
dasi tvirta jėga, kurios niekas ne
nugalės, nes jie dirba Tautai ir 
Bažnyčiai.

Širio laiku 16-ta kp,. žymiai pa
didėjo narių skaitliumi.

Rengia vakarus parapijos nau
dai ir taip šeimyniškus pasilinks
minimo vakarčius.

Dabar, bal. 26 d. buvo parengę 
puikias prakalbas paminėjimui 
Vyčių dienos, kuri buvo 24 bal. 
Čia ir-gi gražiai pasirodė. Kal
bėtojais buvo V. Rukštalis, Vyčių 
centro rašt. ir gerb. kun. J. Česai- 
tis, naujas “Draugo” redaktoris, 
ką tik atvykęs iš Lietuvos. Abu 
kalbėtoju gražiai papasakojo apie 
Vyčitj ir Pavasarininkų organiza
cijas ir jų veikimą.

Taip-gi buvo išpildytas ir pro
gramas, kurį atliko Kanklių cho
ras ir L. V. 16 kp. solistai, pp. 
Sabonaitis, Jonas Ramanauskas, 
A. Jovaičiutė, V. Volteraitė ir 
Krtišiūte. ’ ,

Ant galo visi sustoję padaina
vo Lietuvos himną. Tuomi ir už
sibaigė Vyčių dienos paminėji
mas. - ,

i [ Geg. 4 d., Dievo Apveizdos par. Į WESTVILLE, ILL.
3vargo išparduoti visi nariai Į svetainėje. Į LDS. 75 kuopa buvo parengus

Geg. 5, West Pullman, III. t J prakalbas bal. 2 8d., šv. Petro ir 
Čia gal susitvers nauja kuopa. pov parapijos svetainėj. Kalbėję 

Visose vietose kalbės gerb. kun. Chieagos, p. Andriulionis ir
kun. Briška.

Kun. Briška labai gražiai aiški- 
prakalbas surengti. Į110 darbininkų klausimą. Daug

Iš Biure rengimo komiisjos ra-P’11*11’į??™“’ kaa ^a 
porto paaiškėjo, kad dabar noga- U4 d«bminka™ Gaikų kad blo- 
lima Biuro atidaryti iš priežasties H, “aa P^ita*e, todel zmoniy 
didelės bedarbės. Kaip bus pra- ”42" at’dank& P™ kuopos pri
matam! geresni laikai — Biuras |“r48e 3 
pradės veikti. Raportas priimtas. I Nežinau, kame priežastis, kad Įdžia.

A. SrupŠa išdavė raportą iš bu- Įmūsų moterys su mergaitėmis nė- 
vttsio vakaro, kovo 6 d. Vakaras [sirašo prie L. Darbininkų Sąjun- 
aj^lkričiui padarė nuostolių kelis [gos? Juk ir jos darbininkės. *Y- 
dol,, nes žmonių mažai atsilankė, j ra ir tokių kurios “bužę” verda I 
Raportas priimtas. [ir pardavihėja. Bet ir iš tokių.

Raportai iš kuopų. Paaiškėjo, [vyrų ne kas, kurie ją geria. Pa- 
kad visos kuopos rengiasi prie rmeskit tokį Žemą "darbą ir eikit 
prakalbų maršruto ir vis gauna | daugiaus prie doros ir apšvietos! 

j naujų narių. | Bal 24 d. Vyčiai statė scenoje
į Chieagos apskritis nutarė su-| kastutę. Taip-gi Vyčių skait- 
rengti pikniką, N. Pr. Panelės lin«as ch61,as dau^ Sražh* dak6‘ 
§vč. par. darže, Brighton Parke ir |lill Padainavo. Publika liko užga- 
išrinko komitetą iš A Banio, S. pėdinta. Gdrbė Vyčiams-UŽ tokį 
Slusnio ir R .Aridruliuno. Buvo [programą! |
sumanymas parėngti išvažiavimą 
(gegužinę), bet tą paliko visoms 
kuopoms ■ apkalbėti.

Susirinkimas . pageidavo, kad 
būtų paskelbti LDS. Čh. apskri
čio valdybos antrašai: pirm.. R..

, 4452 So. FaMield (“S:NeY7orkfrNe,rJerSeJ?i 
|Ave„ Chieago, UI. Rašt A. Z;H*4®4 18-tas suTariavimas )- 
Bisiis, Jfcu S. 49 St, Cicero, UI. H*3 "/i g«8^> 1^1 M-Bro-( 

Liet D. Są-gos Ch. Apskritis iš- Sa St„ ^“P43
reiškė gilg linkėjimą laimingos ®0?1“?81’ Etaataes Auto 

[kelionės, keliaujančiam Lietuvon ptotmeje salėją lygiai 1-mą 
“Darbininko” redaktoriui Pranui ?° J??’ .?aSldeS P0?'?' 

IGudui [Tad darbininkai LDS. organizaci-
Sekantis susirinkimas bus geg. Į“ ^^iksitės iš^ryto pri- 

29 d. 2:30 vai. po pietų, šv. Kry- P“ ir. Pask8?J vtodoj imtis 
žiaus par. svet, Town of Lake, ^“as w: savo užduoties Ir 
Chieago UI | ® anksto prašai! kiekvienas atsto-

Susifikimas’užbaigtas malda. vaa stfe šio
R. Andruliunas, pirm, “vaziavnnė; apnuokite, 

| A. Z. Bisiis, rašt. Į

I ir&<mTTA u I pins it kad geismas pasekmes
rfai&nuA, n. n. Įtiirėjus, o ne vieną kokį snųilkų ____ _____ ___________ ____

LDS. 65 kp. Spaudos Savaitė Į dalykėlį visiems per dieną kulti, (tokari ir tuos pinigus atidavė gen. 
(pusėtinai nusisekė. Prakalbos į-|Taih-gi vietinė 12 kuopa pasiža-[Semionovui, kursai skaitėsi Kol- 
vyko 1 d. geg., bažnytinėj salėje. Įdėjo delegatus ir svečius gražiai|cako Valdžios armijoj vyriausiuo- 
Kalbėjo vietinis klebonas' gerb. [priimti ir. pavalgydinti kūno ir Į ju vadu.
kun. P.- P. Daniūnas. Jis savo kai- [dvasios maistu; ruošia tą vakarą [ šiandie tų pinigų neturi jau nei 

(boję nušvietė darbininkų tikslą ir [tuoj po. sesijos, apie 6 vai’ iškU-| Semionovas, nei kas kitas. Toii- 
Ikatalikiškos spaudos naudingumą. Įmingą vakarienę, prakalbas irĮmų Rytu resputlika neturi aukso 
Į Jo kalba visi buvo patenkinti ir [koncertą. Kiekvienas delegatas [atsargos ir todėl siaučia vargas, 
(literatūros nemažai parduota. [turės progos savo nuomonę J

L. Vyčių W kp. susilaukė nau-[reikšti viešai, tad sesijas ankščiau [turėti.
(jo veikėjo, dsmehyje kuri. P‘. P. [pradėkime, kad ankŠČiaus galėtu-1—--------

pasidalinę po kiek išeina. 
’ LDS. Centras negali leis-
M naujų knygų, jeigu ant k~Mka7^ ° 77
■lentynų guli tūkstančiai nuo South Chicagoj taip-gi yra pra- 
pirmiaus išleistų. Parduoti Įmatoma'nauja kuopa,,tik reikia 
knygas arba užrašyinėti lai- 
krhščius nėra pažeminantis Į 
darbas, bet labai prakilnus 
ir naudingas. Gera knyga 
ąrba laikraštis yra tinka- 
miaiLsias ginklas prieš viso
kius išnaudojimus? Tadim- 
kime tų ginklų į rankų ir ei
kime į minias darbininkų.
..-LDS. Centras turi nema- 
zai rankraščių darbininkiš
ko turinio ir galima būtų iš
leistu bet trūksta kapitalo. 
Bardavus pirmiau išleistas, 

?susidarytų ir kapitalo. Sa- 
. kasime, jeigu kiekvienas L.

Ii. S. narys parduotų knygų 
. . -bent už $1.00 ir tai į visai 

r trumpį laikų būtų išparduo
ta už" apie $4,000.

' Na ir kų tai reiškia nariui 
p - parduoti už vienų dolerį, 
b Tų dolerį LDS. narys parė-

v’*' 
į 
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į mimui geros ir naudingos Andruliunas,
i sįiatidoš galėtų be didelės
į skriaudos užmokėti iš savo

kišenės ir knygas jeigu jau 
putų, skaitęs, pasiųsti į Lie-

■ tuvą savo mylimiausioms ąr- 
ba Lietuvos kareiviams, ku
rtė laukia iš Amerikos kny- Į 
g1į ir laikraščių.
/ LDS. kuopų raštininkai 
neturėtų laikyti paslėpę tų 
knygų ir laikraščių^ bet tu
rėtu tuojaus išdalyti na
ciams platinimui. Mes esa- 
me tikri, kad LDS.'nariai iš- 
piįdyS savo priedermę, o tuo 
paręihs ir LDS.

'A.F/Kntizgs, 
LDS. Centro Sekretorius.

6, "V
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vimijis turėjo 20 milijonų rublių. 
Iš tos sumos jis 7 milijonus davė 
gen. Vežbickiui, kappelistų virši
ninkui. Kitus 13 milijonų gen. 
Semionov pasiliko.

Be to, gen. Semionov būdamas 
Čitoje per devynis menesius tenai 
iš imperijos bankos biivo paėmęs 
it išleidęs 74 milijonus rublių, 

i Gen. Vežbickis 7 milijonus pra
leido savo kariuomenės atsimeti
mui. Bet Semionov 13 milijonų 
pasiliko.

Rytuose nėra aukso.
Kuomet, gen. Vežbickis su savą 

.kariuomene pasiekė Kinijos teri
toriją, iš 7 milijonų rublių jam li
ko vos vienas milijonas su vir- 

kasĮsum. Tuos likusius rublius jis in- 
i svarbiausia, apie ką kalbėsite, ką [davė pulkininkui Isomė pasiųsti 
norėsite, kad tuomi laiką šutau- [ japonijon, su tikslu jubs ten ap- 
Įpius it kad geęesnihš pasekmes [drausti. 1

Pulk. Isome atvykų^Vladivds-

TĖMYKITE ATYDŽIAI!

Lietuvos Jonukas.
1

vo

*

NEWARK, N. J. I NEW BRITAIN, CONN.

Šiuometiniai rinkimai. | tlSandaros” 16 rium., tūlas V. 
<į. bal. įvyko taip vadina-1Altontai8 duoda man atsakym« 

h baisa-1112 rasuleb aPie žmogžudį Kaee- 
trauską, tilpusį “Darb.” Su dur- j 
Inu du turgu, — teisingai sako pa- [ 
Įtarlė. Taip ir dabar su Alksni- * 
Iniu, Jis daro mari daug kvailų ir 
I nepamatuotų “prirodymų” apie 
|K—sko katalikiškumąj ir nori jį 
Į tokiu dabar parodyti. Bet faktas 
| lieka tokiu, kad jis nepildė kata- 
I likiškų priedermių ir todėl jis bu
lve laisvamanis. Gali ką nori sa- 
I kytį. Tai naivumas tų laisvama- 
•nių, kuomet katalikas (nes lie- 
| tuviai visi tokiais ėsti iš pradžios) 
’išlaisvėja, tuomet jie giria jį, va-

26 
mas “primary election 
vimas už kandidatus į miesto ko- 
misijonieriua iš kurių* 10 d. geg. 
turės būti išrinkti 5 miesto val
dininkai. Lietuviai turi sau pasi
rinkę tris žymias ypatas. Jos y- 
ra: P. J. Howe, išbuvęs 17 metų 
taksų komisijonieriu. Jis dau
giausiai stoja už darbininkus, 
negu kuris kitas kandidatas. 2- 
ras F. Breidenbach, 3-eias, P.'T. 
Raymond, tuom laiku buvęs mies- 
to majoru Pasode
viams prielankus. |.V1 . . ..... ..,T .......... ... . ,.j -1 įslaisveja. tuomet jie gina n, va-Newarkieciai lietuviai atidavė K. * :v . . . .* , r’ ..., . • I dma apsisvietusiu, bet kaip, tikjiems savo balsus, netikedamiesf •. %. - ; ; ? . f
u teiKam, prižadi)) bet temdą- ofa padaI0.k»

M atliktais darbais. į uomet jmvma) gerkle saufaa, kad
0i» bu™ bareli? ir soeijalistg ,al buT«s 

kandidatų mūsų lietuviškų bol-. l . * ’k J
ševikų tirščiausiai apgyventame [ v •
10 vard’e, jie teikės gauti net 3| . ~
balsus. Na, vyručiai, jei šitaip I .LDS. 16 kp. rengia juokingą 
vykdomas “rojų?” ant Kolumbolteatrą^GridrusKvailys/’^Paše- 
žemės, ta’i bra, blogai.. . Įlęs Dantys’1 ir Šokius. Tas vis-

Girdėjau, kad L. Vyčiai skubiai Į kas būs gegužio 9 d. §. my‘A. Lut- 
ruošiasi prie 23 d. geg., t. y. spau-tvino svetainėje po No. 69 So. Park 
dos savaites dienos. Scenoje per- į St, Mfciabeth, N. J. 'Pradžia 8 
statysią kokią, tai juokingą, — |vai, vaakre, yisris kvięčiaųio at- 

r — patriotišką 5 aktų komediją. TailsilankytK ' .
„ džianrf įBpftdį j»dar6(‘Kai baku* Ubttį ttatfiu&Miiii ta*» tami P4* ‘ » M

PERU, ILL.
Balandžio 21 d. š. m. gerb. Dr. 

A. K. Rutkauskas važiuodamas 
su prakalba į Spring Valley, III. 
buvo ir prie mūsų atsilankęs. Kai
po riėseriai parvykęs iš Lietuvos, 
jis papasakojo mums daug įdėmių 
dalykų apie dabartinę Lietuvos 
tikrąją padėtį.

DViem dienęm vėliaus, buvo at
važiavę iš Chieagos prie Simono 
Rakausko, O. S. B. svečiuosna jo 
motina, dvi seseri — Marijona ir 
Cįcilija, Ona Balčaitė ir Antanas 
Ališauskas.

Sekmadieny bal- 24 d. turėjom 
progą išgirsti mūsų tautoje pasi- 
žyinejiisios gabios damininkės 
Marijonos Ragauskaitės gražų ir 
išlavintą balsą. Tą dieną, vakare 
jtdavė koncertą. Gerbiamoji dai- 
niriiftkė savo gražiu, balsu prie 
mŪstį padarė labai didėlį įspūdį, 
jos dainavimu gėrėjosi ne vien 
lietuviai moksleiviai, bet ir fevę- 
timtaueiaiį taip-gi visas kolegijos 
fakultetas buvo labai patenkintas 
dainininkes gabumais.Jš lietuviš
kų dainelių, kurias ji dainavo di- 
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t LDS. Centro Valdybos 

' svarbus susirinkimas įvyks
gegužčs 10 ’d. š. m. “Darbi-įDaniiino. - -
‘ninlrh” redakcijos kamba-[dvasia- ganaaukštai pakilo, ypa- Į vakarienės. TadU2-ta kuopa vi-Įdės biuro pranešimu, Lerikų ad- 
rįųęse 366 Broadway, Visi tingai-jaunamęčiai, tąip pradėjo Įsusjkvįe^ia, kurie negalės ant sek mmistracija Uždarė Šarūnų mies- 
jMSk Ceptro Valdybos nąr [veikti, kad: niekas nesitikėjo. Vis Įmoktai norsant vakarienės pribū- tėi^iglidų mokytojų t^mimhiją. 
rini tatitmĮ kvip^iflThi pinbfi- tai dėka^erb. kuri, bariiūrio. Jis Įklte- Įžanga* tiktai MM/ Vaka- ^vaikydamas seminariją vienas, 

dfrfti rieno praąįdls ne anksČiaUs kaip žandarų -mbldtįius to-

‘ [ura į darbininkišką ^ateįen^ ' ^Kas vjūšū‘skaitys gudų Miy-

k
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į rlai malonSklte pribūti paskirtu lai
kui nes hlrime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

. y c Valdyta.
I ■— I I ■ v « ■'

NORWOOD, MASS.
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

|yks nedėlioj, 8 d. gegužio tuojaus 
po sumai bažnytinėje svetainėje! Visi 
nariai malonėkite susirinkti ir naujų 
narių atsivesti.

, LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėliojj, 8 d. gegužio paprastoj 
vietoj. Kviečiame vięus narius būti
nai ateiti, nes turime svarbių reika
lų. Taip-gi atsiveskite naujų norių.

A

susirinkti ir naujų narių atsivesti. 
Valdyta.

Į NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas Į 

įvyks pėtnyčioj 12 d gegužio 8. vai. | 
vakare Šv. Jurgio svetainėje 190 New | 

į York Avė. Kviečiame visus narius | 
Į ateiti. Taip-gL atsiveskite naujų na-Į 
Irių. - P [

Kviečia Valdyta. |

HARTFORD, 00NN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas I- 

vyks nedėlioj, S d. gegužio tuojaus 
po sumos bažnytinėje salėje, 41 
Capitol Avė. ' Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių.

’ ALBANY, R. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 <T. gegužio, tuojaus 
po šv. Mišių šv., Jurgio parapijos sve
tainėje. Visi nariai malonėkite pri
būti’ paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

HARRISON, N. J.,
LDS. 15-os kuopos susirinkimas, bus 
d. gegužio 7:30 vai. vak. Visi nariai 

malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti, 
ktslveskit ir naujų narių.

Valdyta.

CAMBĘIDGE, MASS, ‘
LDS. 8-tps kuopds svarbus susirin

kimas .{vyks utarninke gegužųlo 10 
d. vakare bažnytinėj salėj. Visi na
riai būtinai privalo ateiti, Taipogi ii* 
nauji nariai yra kviečiami ateiti ir pr
irašyti prįe musų kuopos.

Valdyta.

BROOKLYR, N. Y.
mu. | LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkimas

. * Įvyks panedėlyj, 11 d. balandžio 7:30 
Stoviu aš ncgalea.ain.cis savęs vaakre Karalienės Aniolij parapt

LDK 70 kp. fttn<i«init pirmumai 1 
W WW( s A « nt po f
pietų bažnytinėje salėje 94 Bradford j 

į gt Mląmo šusiriničbyn ttįrėsiųie jįfcdt Į

BBOLUI Viai 8VBimKIM. |

Broliai, ylai susitelkim,. 
Lęhkimi^JiMiUb išeiti; 
Kurie nori inirių Vilnių 
Taip > Širdžiai Atimti.

Eikim 'visi į tą katą 
Lenkus jįetU ^tiėsų, 
Tegu traukia susitarę 
Į Lenkiją—po biesų!
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piktumu už jai prašymo nrišpil- ĮliesUii gyvenimo purvo,
f ji nustoję keltų skatikų, hritilns E jo attikai#. į Gerbiami nariai ir narės LDS,
Ikurių negalėjo išprašyti. į darl^ninkail[73 kuopia! JltioųOe Mttinti

* t ^ergim apeina vkuaauririnku-Į Sutekime vkas savo prakilnes- ateiti į ųHnerinį susirinkimą, kų*
Bromais,. į _ * liLritoHrt įtinsirjėgas^r atnaitiiBkim pasau-įris įvyjęė gegu&a 8 čt & m., wį

tiri dainavo marų mergaičių cho-į Awnenu jauzjningą at8itikimą.Įggjįus yokięčiū pfenigus. Nie- (išnaikintų, o Jis misų tame dar-Į svarstyti. Patys atsilankykite 1
raį po. vadovystė gerb taesto

' Vargo fosUuktivezkite.
patiko. Po to tiek tesanti ; ' J* J. Būtims, sekr. Į

. Aktoriai Šato rolės atliko gerai.Lenas* vienakisSmagūs. JaI <■

remsis

Koim/iu.
KW M A W 1 kp. BttVttį 

j psmgųs VaUrą, taU stttiaejų ] 
& 5 aktų tragedijoj 

.dainų ir dflk&matijų.' Pirmiau-!

Gegužės menuo, tat vierias iš-grąžiausių m§ 
Į nėšių visame metv sezone, nes tarną laikė gamta

*

Ii
j. Moto - Simo, M; RinMavi- Uu Wai KeBBW v/do

- policijos viržtainu -k--
mtoašteK. Baries -polioistu,ko Buvo, ir aitytkokios tai»un-1, ana, W v to
li. Moto — ™Į«Jė; Koi- įklos li'gos nttaakiiitf. Skaudu i

Ir pažiūrėti | tuodu žmogų: senis 
Vienakis suką “šarmanką” pats,, 
rodos, nieko aplink nematyda
mas, o mergina taip-gi tolima 
nuo savo dainos baisiai; širdį plė
šiančiai dainuoja. Ji, matyt, duk- 

J te to senio, nes nustojus griež- 
M. Stapinskas, Lį norg motyvą ji kreipiasi 

.............. ............. 11 1 1 ■' f I

BALTIMORE, MD. 
’ I

Baltimorės Koncertai.
Balandžio 16 d'., Šv. Alfonso 

svetainėje, buvo surengtas Muzi
kos Mylėtojų puikus koncertas. 
Programas buvo įvairus ir ant 
publikos padarė malonų įspūdį.

• P-nas J. čižauskas padainavo 
solo: “Jau kelias Lietuva,” “Vil
niaus miestely” ir “Mergelė Jau
noji.” , ,

P-lė Elena Feleskiutė iš Wash- 
ington, D. C. solo: “Kur Bakūžė 

I Samanota” ir “Ak myliu Tave,” 
''pž ką jai buvo įteikta du puikių 
gėlių bukietu.

Ant smuikos griežė jaunas ber
nelis Turov. Nors visai dar jau
nutis, bet atsižymi talentingumu 
muzikoje.

Maria E. Čižauskienė padaina
vo solo keletą dainelių. Geriau
siai publikai patiko duetas “At
jok Berneli,” atliktas per pp. Či- 
žauskus.

Prieš galą programo buvo “Is
paniškas Šokis,” kurį atliko p-lė 
Elena- Feleskiutė, už ką rankų 
plojimui nebuvo galo, nežiūrint į 

r~ tni, kad artistė buvo labai nuvaf- 
gus, bet turėjo užganėdinti pub
liką atkartodama tą patį šokį.

. Programui 
muzikas p.

grožę, pradeda atgimti ir rėdytų naują gyvybę. 
Katalikų Bažnyčia'tą Vieną iŠ gražiausių mene
sių paskyrė' Marijos garbei.'; Kodel-gi t Kuo 
mot pitmasai žriiogtis, nonaklaUšęsDievosulaužė 

. Jo prisakymus, papilde nuodėmę, tuomi Žmogus

mo jaunimas, .ir-gį pusėtinai atli
ko, nors pirmą kartą lošia. Per
traukose dainavo F.Misiukevičiu- 
te, deklemavo Kačinskiutes. Dau
giausia visus prijuokino ‘‘Žydas” 
iŠ Radviliškio, Vakaras baigėsi 
Šokiais.

kauti- kad daugiau griežių ir vie
nakis vėl pradeda litįdnąj skau
džią, nesutaikintą iškrykųsią me- 

! liodiją, meliodiją kuri daugiausia I uvarbiij reikaiu aptarti * " Į
[girdima lindynėse, paleistuvystes į • "■ . VcMj/Sb I
namuose... Klausosi Žmonės tos| . |
meliodijos ir ne taip bailūs jų I GREE^FEEELD, MASS. I 
veidai palieka; skaudusis liūdnu-. S' sraslrlaMinąs

• k. r • - • ... . įvyks nedalioj 8 d. gegužio 2 vai. pomas ir Bevilte, kūne 1,JUO8 giliai Riet, 4 atreet.
I įsikirte stovi, lyg suminkštSjk.’, ■ rta» nartas ateiti, tralp-gl atsives- 
Tie žmones jau nieko nebegali Įklte naujii norią. I

Į jausti kaip tik liūdną, skaudžią I ....— . . |
(meliodiją, kuri juos perkelia į JERSEY Cffi, 3.
Į vienintelę jų įsivaizduojamąją lai- Į LES. 76 kp. mčnertnifi susirinkimas I 
įmes šalį — kur šūkavimai;* nedo- p*5**f®'| I £ ’ . • I tmtThnJSHi'a TnKI
Iros dainos, pusplikės moterys, 
(girti žmonės, pypkių dūmai..y 
( Keletas tų žmonių ima niūniuo- 
| ti kartu su muzika ir pamažu už- 
(sidega kokiu tai laukiniu džiaugs-1 •

• i

I į jį kaipo į labai artimą žmogų, 
j Susitinka tuomet jiedu Žvilgsniais 
j ir mergina nuėmus nuo jo galvos I 
Į kepurę apeina susirinkusius kiek- 
l vienam ją pakišdama ir laukdama 
I kol bus įdėtas pinigas. Ji tai da- 
Iro akis nuleidus, arba žiūrėdama 
| į žmogų kokiomis tai bespalvėmis, 
į bejausmėmis, žuvies akimis^ Ma- 
Ityt gyvenimas ją išmokino taip 
Įžvelgti, kad jos žvilgsny nebeli- 
|ko nieko gražesnio, malonesnio 
Įkaip tik prašymas: “Duok, duok 
| pinigą, nes kitaip šiandie netu-’Įperveikti..ir iš tos vietos prasišad jos svetainėj, visi nariai malonėkite 
jrėsim ką valgyti su tėvu, duok!..” 
Į Tos šaltos, bejausmės, lyg žuvies 
Į akys ir į mane pažvelgė ir aš pa- 
I jutau kaip šaltis perėjo per mane 
|— koks tai šaltis atsiduodąs kar- 
Įtu doros purvynu ir pražuvimu.
Sudrebėjau, nes tokio žvilgsnio 
dar' savo gyvenime nebuvau ma
tęs. .. Suskaudo mano širdis, 
gerklėj lyg kas tai skaudžiai su
stojo ir ašaros, kurias vos galėjam 
sulaikyti, degino man akis. Aš 
nieko duoti negalėjau, nes pats 
nieko neturėjau būdamas papras
tu, vargingu piniginiu, atžvilgiu, 
kareiviu. Jokio daikto neturė
jau tiesos duoti, o jai padėti kuo 
nors labai norėjau, širdis taip ir I mintis apsvaigina pražuvusio žmo- 

Į virpėjo iš skausmo tą šaltą, be-1 
i jausmį žvilgsnį matant. |
1 Mergina kažkodėl kaip tik prie ( 

pasibaigus gerb. | manęS ilgiau ir apsistojo. Ji lai- (
' Čižauskas trumpai į prieš mane savo tėvo sutrintą ( 

prakalbėjo į atsilankiusius. iš- Į kepurę ir laukė, ir, matyt, būti- j 
reikšdamas , dėkingumą atsilan-1 naj' norėjo sulaukti. O aš nors j 
kiusiems^ sykiu ir pasigailėjimą, | |aį,ai negerai jausdamos, negalė-1 

jau savo žvilgsnio nuo jos ati-| 
traukti, kas tai surišo mūs žvilgs-1 
nius ir liepė žiūrėti į vienas ki-( 
tą; slaptą jėga privertė mane ne
atitraukti žvilgsnio nuo jos.

Merginos tėvas tuo tarpu sto
vėdamas prie savo “šarmankos” 
žiūrėjo kur tai tokiomis pat kaip 

į ir jo dukters bespalvėmis akimis. 
Jis žiūrėjo į susirinkusius žmo
nes, ku'rie prieš jį stovėjo, bet ma
tė ką tai kitą, toli, toli nuo jo,! 
jo žvilgsnis ėjo kiaurai per susi
rinkusius žmones jų nematyda- 

Imas.
| Susirinkusieji, daugiausiai var- 
|go žmonės, ar tai dėl apsileidi- 
Įino ar dėl gyvenimo perkentėtų 
Jaudrų stovėjo apstoję'senį ir mer- 
Įginą ir taip-gi bejausmiai, šaltai 
įžvelgia. Tik prisiartinus mergi- 
|nai su atkišta kepure tie žmonės 
(lyg nubudę sujuda ir įsmeigia į 
(ją žvilgsnį, šaltą ii* bejausmį, bet 
(nedorą, rodos taip ir sakantį: 
J “parduok save, geriau tau mokė- 
Įsim.” O merginos žvilgsnis tą 
(patį atsako... Aš visą Jai maty- 
| damas kenčiu begalinį liūdesį ir 
(skausmą. \ #
| Susitikus žvilgsniais su mergiJ Kiek tai yra pasauly žmonių, 
(na ir taip ilgą, skaudų momen- (kurie malonėja geriau mirti, negu 
tą į kitas kitą pažvelgus, aš pra- j vilkti vargingas, dvasios skufclu 

(dedu jausti, kad jos-akys sako j nukamuotas dienas. Galpamą- 
Duok pinigą, duok ką.ga-lnys kas kad aš pergarsiai išsita

riu taip sakydamas -r- ne, ištikro

kiusiems, s 
kad pagal Baltimorės lietuvių, su-j 
sirinkusių buvo neperdaugmusia. I 
” Manau, kad neklysiu pasakęs, I, 
jog mūsų lietuviai nėra užtektinai I. 
susipratę, ne tik Baltimorėje, bet I 
ir kitose kolionijose, kad apkai-1 
nuoti ir paremti dailę abelndi. 4

Mes dailę turim branginti la-1 
blausiai,, nes čia neužtenka tik iš- i 
mokti, bet tam yra reikalinga pri-1 
gimti ypatingi gabumai, o kadan-1 
gi su tomis ypatybėmis mes. ne-1 
perdaugiaušiai turime, todėl mesi 
turime juos kiek, galima daugiaus j 
remti. Kuo labiaus tauta yra su-1 
sipratusi, tuo geriaus v moka ap-1 
vertinti savo dailės tvėrėjus, nesi 
joje daugiausiai atsispindi Tautos 1 
dvasia.

Baltimorės lietuviu šv. Alfonso 
Bažnytinis choras davė koncertą 
bal. 2 d. amerikonams, už ką bu
vo apmokėtas. Choras puikiai 
dainavo naujas dainas parašytas! 
p. Juozo Čižausko; solistai ir-gi 
atliko gerai: L. Feravičiutė so
prano, F; Tamašauskiutė soprano,, 
J. Česaitis Baritonas, J. Stoškus 
tenoras, Kapečinskas basas.

Geriausią pasisekimų Baltimo
rės muzikos mylėtojams, pasitiki
me, kad ir ateityje jie malonės 
palinksminti ne tik Baltimorie- 
čius, bet ir kitų kolonijų lietu
vius.

Mes negeidžiam tokių ponų, 
Kad. gyvuotų Lietuvoj,
Ir as dergtų jie mūs žemę—Į 
Tegul nešas Varšuvon!.,

4 r Ir Į
Kas tik gyvas į šią kovą, 
iūenkų lupti ištiesų,
Tegu traukia į Krakovą, 
“Po polskiemu,,—po biesų.

mirties' nelaimę. Vienok Dievus p&sigailėjęs žmo* - 
gaus, ir nenorėdamas j b bausti amžina mirsią, 
atsiuntė sąvo Sūnų, kuris pergalėjęs mirtį, su* 
teiktų žmogui viltį am^iiiųgyvehinio. Kaipo Ge- , 
gūžės mėnlio suteikia viltį gamtos atgimimo po 
kurio seka vasarą su visti savo gražumu, taip^at
VieŠpafs Dievas norėdamas parodyti žmonijai
vo meilę, jog jis nenori jos bausti amžina mirČia.
atsiuntė pirmiau Švenčiausių Mariją, 
turėjo užgimti V. Jezufe—-pasaulio Išganytojas

■ Jei nori plačiau sužinoti, ką reiškia Gegužes 
mentto, tai perskaityk knygų po vardu

linti ir jaučiuos, gyvenąs kartii su 
sielom tų, kurie čia dabar susi
rinko. Aš jaučiu visą tai ką tie 
vargo žmonės jaučia ir man, nors 
skaudu ir liūdna sieloj, tyet kar
tu ir malonu ka daš galiu nors 
kartu su tais pražuvusiais gyve
nimui žmonėmis jausti, jaučiuos 
kad nors tiek galiu būti jiems 
naudingas, kad padarau jiems 
malonumą darydamas didesnį bū
rį. Vargšui — pražuvusiam žmo
gui priduoda nors mažą smagumą 
ta mintis, kad ne jis vienas ken
čia, kad su juo žūsta dar būrys 
žmonių dar minia — tūkstančiai, 
dešimtys tūkstančių... Tokią

gaus protą ir jis laikinai save už- Į 
simiršta laukiniais jausmais gerė-| 
damos. |

Muzika verkia liūdną, skaudžią | 
meliodiją, žmonės klausosi jos, i-1 
masi į širdis ir visa tai: vienakis! 
griežikas, jo duktė, susirinkę mu- | 

[zikos paklausyti žmonės išrodo I 
lyg peklos vienas skyrius. |

Mergina bedainuodama dar j 
kartą kažkaip užklydo žvilgsniu 
ant manęs ir aš vėl pamačiau tą 

Į piktumą už neišpildymą prašymo, 
I už atsakymą pagelbos. Dabar ne
beišlaikiau, karštos ašaros nesu- 

| laikomai pabiro iš mano akitj ir aš 
| gerai apsisukęs pasileidau bėgti iš 
| kiemo ir bėgau gatve, lyg sumi- 
Įšęs, norėdamas nubėgti kuotoliau- 
| šiai iš tos vietos, nubėgti kur ne- 
(sigirdi.tos muzikos, nesimato tų Į 
| išvargintų, bevilčių veidų, tų bai- j 
(siu akių... Nors jau toli nubė-Į 
|gau ir muzikos nebegirdėjau, bet Į 
| niekaip negalėjau užmiršti viso to 
J ką mačiau ir jaučiau*— tas skau- 
rdus, * liūdnas vaizdas stovėjo ma- 
|no sieloj lyg baisus košmaras.

Pargrįžus į kareivines aš vis 
tuo košmaru gyvenau ir draugai 
pastebėjo many sujudimą... Aš 
kelias naktis po to sapnavau bai
sius sapnus, kankinausi ir ilgai 
negalėdavau užmigtu 

Į Oi, tu vargeli, vargeli, o, jūs. 
žmonės, žmonės kaip jūs pikti kad 
leidžiat tokius' apsireiškimus!..

PHILADELPHIA, PA.. Į
LDS. 13 kp. mėtfeslnis, susirinkimas Į 

įvyks 10 d. gegužio 7:30 vai. vakare! 
bažnytinėje salėje. Kviečiame visus | 
narius būtinai ateiti. Taip-gi atsi-| 
veskite naujų narių. -j.

, Valdyta. I
* ■ 

, VORCESTER, MASS. I
LDS. 7 kp.* mėnesinis susĮrinkimas Į 

įvyks seredoj, H'd. 'gegužio 8:00 vai. I 
vakare paprastoj vieto3. Kviečiame | 
visus narius ateiti, ^aip-gi atsivesti-1 
te naujų narių.

I *

Reporteris. Į man: “
Ii ir imk mane, -tik duok!.. ”

Tos baisios, baisios akys pra-1 reikia daugiau pasauly vargo ma
žo manęs pžganėdinti kūno geidu- tyti, nes jo 'daugiau “negu links-, 
liūs, bet tik sušelpti pražuvusį Iinybių yra..
žmogų... O, Dieve, kaip skau- Žinoma, nereikia liūdėti, bet 
dus tų akių žvelgimas!.. , Stengtis savo jėgomis tą vargą su-

Stovėjus, stovėjus prie manęs mažinti, bet klaida matyti pasau- 
mergina ant galo atitraukia nuo]įy tilt žydinčias gėles, Šviesą ir 
manęs žvilgsnį, kuris, žiaurumo jdaug prakilnumo, 
švieselėmis sužiba ir meta jį ant 
kito. Lęngviaų man pasidaro, tik 
širdis nestoja drebėjus... Ji -r- 
■ta amžinai pražuvusi doroj ir gy-

SVARBŪS SUSIRINKIMAS.

Liet. ,-Ain. Pramonės Bendrovės 
šerinillkų $ew Yorko ir N. J. a- 
pylinkęs -susirinkimas bus gegužės 
7 d. n Garso ’ ’name 222 So. 8th 
St.,’ Brooklyn, N: Y. . Susirinki
mas -.prasidės 3:30 Vai. po pietų. 
Meldžiame visas ir visus šeriniu.- 

. kų.s atsilankyti į.minėtą susirin
kimą.

Šaukia N, Y .iriN. J.,
Rajono aekf. Povilu# Kyrius. ' veninio mergina užpyko laukiniu

Daug, daug vargo ,skurdo, pur
vyno dvasios ir kūno yru šioj aša
rų pakalnėj — net gaivu svaigs
ta pamanius apie. tai.

. Su pagalba galįme išlikti ne-
■ 4

rrnrfTWr

Kortos žemė skradžiaig skir- 
Mūsų tautą neprarys! [tūs, 
Bar lietuviai lenkų ponams 
Visiems sprandus-nukratęs!.,

Kas tik gyvas imkit kardą, 
Lenkų kirsti ištiesų, , 
Pragare lai jie prasmenga!
Tegu kaujas tarp Liesų!

J V. Kovas.

LIETUVI!..
Neverk, lietuvi, 
Dar mes-nepražuvę
Lietuva nežuvo ir nežus,— 
Per ašaras, kraują 
Pakils vėl išnaujo, 
Jei sūnūs tik narsūs jos bus. 
Mūsų tėvynė— 
Šalis prigimtoji, 
Duos Dievas— 
Per amžius nežus!..
Narsa Jos sūnų 
Pakėlė iš rusų vergijos— 
O šlėktos'jų nepavergs!..t 
Ir Vilnius mūs’ senas 
Vistiek mūsų bus!..
Kai ge^hte Užkukuos,— 
Mes jau Vilniuj užgiedosim 
“Lietuva tėvynė mūsų!..’’ •

Kareivis Juozas Bražinskas.
(“Tęv. Gynėjas”)

KAINA 65 CENTAI.

? Jų galima gauti

366 W. BROADWAY. SO. BOSTON*.

b

U.S.MAI
Generallal Agentai OENTRALfiJ ir RYTINĖJ EUROPOJ. 
... ....NORTK GERMAN LLOYD........

Iš NEW YORKO, TIESIAI į 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ 

Laivai plaukia tiesiai 1 LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimai* 
nymas nuo laivo ant laivo.

HUDSON išplaukia........Geg. 28, Liepos 13 ir Rugpj. SO
ANTIGONE išplaukia — Geg. 3, Birž. 15 ir Liepos 28 
SUSŲUEHANNA išplaukia Geg. 21, Liep. 5 ir Rugpj. 18 

Atsigaukit 99 STATĖ St., Bostn. Arba pas vletlnį agel<tų.

LIETUVIAI KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!

Keliauk į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ameriką per
G. L BARTĄjSIUS IMMIGRANT SERVICE CORP’N. 

KAPITALIZACIJA $100,000.
Mes parduodame laivakortes ant visų Vandenlnįųjblnljų j ,fi

gas pasaulio dalis; ne tik 13 NEW YORKO lr BOSTONO, bet ir įi 
kitų Amerikos portą.
r. Išm^lnom Ir siunčiam pinigus l VISAS DALIS PASAULIO pa

gal dienos kursų. Persiuntimas yra GVARANTUJlAS. Mes tu
rime Sukelto Kapitalo 800,000 markių, LIETUVOS ŪKIO BANK0J, 
KAUNE. .

Pasportus ir kitokius dokumentus padarome.. Atliekame viso 
kius lietuvių reikalas Amerikoje lr Amerikos lietuvių reikalui Lie
tuvoje.

Užlaikome DU HOTELIU dėl lietuvių keliaujančių i Lietuvą, 
kviečiame visus lietuvius su reikalais kreiptis j artimiausi mu

sų ofisų per laiškų arba ypatiškal:
CentralisOfisas: 498 Washington St., NewYork,N. Y. 

Skyrius t 414 Broadvray, Boston 27, Mass.
giaiBiaiaiBiBnBniBiaiBiaiaBiaiaaiįįiiamaittiaiftia

LAIŠKAS “DARBININKUI” 
Gerbiami Tamstos!

Aš sena Elzbieta Žebrauškaitė 
labai žemai nulenkiu savo žilą 
galvą ir labai dėkavoju, kad mano 
brolius Žebrauskius suieškojote. I 
Aš per tamstas labai didelę laimę 
apturėjau ir ne tik aš viena, bet 
ir kiti ją apturėjo. Aš nesuprari- j 
'tu, ar tamsta esi toks gražus ar 
j toks išmintingas,-kad viską taip 
gerai padarai. Dar vienos Ioskos 
prašau Tamstos, kad įdėtūmei įl 
laikraščius Antaną Mačių, kurs 
gyvena So. Bostone. Ona Mačai- Į 
tė jo duktė iš Šiaulių apskr.,-Tryš- Į 
kių m., Viekšnių gt. no. 41, ieško 
j°.

Į Aš tamstai atsiųsiu pinigų, bet | 
į dolerių neturiu, nes esu neturtin-

Valdyta. | ga padegėlė. Įdėsiu ruskiųių, jei 
tamstai nepatiks, parsiųsk atgal. 
Prašau labai atsiųsti man laikraš
čių ir kalendorių. Aš tamstai at- 
siuneitf 20 auksinų. Jei bus gėrį 
tai priimk o jei ne^ tai sugrąžink. 
Ruskiniai pas mus neina, bet tie 
eina. „Bet aš nežinau, bi-tik siun
čiu. O labai noriu alikrašeiiį ir 
kalendorių.

Prašau jūsų didenybės duoti at
sakymą.

Sudievu!
AŠ po vyru esu Girdvainįenė, 

Šiaulių apškr., Tryškių ml, Viekš
nių gatve," Elzbieta Girdvainienė.

• Prierašas. 20 auksinų gavome- 
Pasiuntėme jai laikraščių ir 
“Darh'* ^kalendorį.

..... ....... ĮįHi iįJCį jĮEK Į 
* prieš kurą Amerika buvo 
skolingą kitoms valstybėms 
$4.000.^00.000, o dabar kitos 
Valstybes Amerikai skolin
gos $10.000.000.000.

4' . <

Prieš karą Anglija turėjo 
daugiausia laivų,* dabar Suv. P 

toi to kartu j

brooklyn; n. Y. ;
LDS. 12 kp, mėnesinis susirmkimiri 

bus pnnediilį gegužio 9 d., .7:30 vai. 
vakare Kar. - Aniolų pat, svetainėj 
Roebllng st kamp. So. 4-tos. .

nes turime daug svarbių reikalų, ftuip- - - , ...
gi ir naujų narių atsiveskite. Kiek Anglija.

' • vi ' » *

Jūsų Gimines ir Pažįstami Ištroškę’ Žinių 
iš Amerikos, Lankia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “Darbininko.”

NE VISI TURI TĄ LAIMĘ SULAUKTI

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Totiuo* yra laikraštis “DĄ^ICTKAS,^. 
“Darbjninkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas.

Prenumeratos Kaina:

į Lietuvą metams .$5.00

-

* fe^feiiifefe

’ Prenumeratų ir pinigus siųsk šiuo, adresu: 

“DARBINIįfKAS” ,

, 366 Broatoay, '
I ■ - i
t fe,■ Iii«t■ir *
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^VIETOS ŽIBIOS |
‘r ; T”-

PUNEŽIMAS D. L. K. K^STU-
ČIO DR-TAS NARIAMS,

anflTimnmfAg

Bį laikytame 'menešiniamę susi- 
■Hnkime, geg, ld,, užsiregistravo 
mlotąa desėtkij narių, liuoso 
gteo, nuvažiuoti ant dr-jos naujai 
L^npirkto daržo). Odk Grove, Kast 
■^eadhauij Mass. Kurie dr-jos na- 
■fiai norėtumėt pamatyti savo 

• dMržą,, malonėkit sueiti ant $o, 
Station prie 9-tų trekių l-imį vai. 
po pietų, ’šubatoj,- geg. 7-tą d. Ten 

' stovės dr-jos. prot. t raštininkas„ ir 
'nežinantiems nurodys kelią, Dar
iai, nuo 3-čios gegužės š. m:, pe- 
'reis aiit dr-jos vardo. Tai-gi, krei
piamės prie visų dr-jos narių su 
prašymu paskolos, Įdek kas išga- 

“1L. Jau suplaukė iš narių apie 
$1;300.00 o'daugelis yra pasižadė
ję, > Atsišaukiąm f tuos narius, ku- 
«rfe gyvena kituose miestuose, pa
skolint po pasportais, kiek’išga
lint. Nuo 50 dol. bus mokamas 
uitmšimtis ir pareikalavus bile ka- 

’da bus grąžinta paskola. Kurie 
manysite paskolinti- pinigų tam 

‘reikalui, tai prašom siųsti ant ka
rininko vardo, A. Zaleckas,r 140 
W. G-th St., So. Boston, Mas. O 
jeigu-norėsite klausti informacijų, 
tai rašykite šiuo adresu : Antanas 
Maciejūnas, 450 E. 7th St., South 
Boaton, Mass.

i P. S. Paskola reikalaujama tik 
nuo D. L. K. dr-jos narių.
. Su aukšta pa grba,

A
j Pirm. M. Verisąckas,

Prot. rast. A. Maciejūnas

The Madame Achard mokyklos 
susirinkimas bus geg. 5 d. ketver
ge, 8 val/vakarĄ 507 Pierce Buil- 
ding, Copley sųuąre; , :

Susirinkimo dienotvarkė:
L Ištirimui žmonių gyvenančių 

didž. Bostone, kurie jieinoka ang" 
ų kalbos,

■ 2. Apsvarstyti tokių žmonių 
didžiuosiusYeikalns, ,

3. Aptarti ką tokios rūšies or- 
ganizącija gali nuveikti. del did. 
Bostono. ' r * ; "

r 4. Suformuluoti tuolaikines 
darbo taisykles, /

5. Kiti dalykai, ldirie gali būti 
iškelti.
*

«
A

» r

G. W. Lee.

pai&sarisA '
/

A

Gamta iš naujo vėl atgimsta 
Iš miego, ilgo ir giląus, 
O jaunos jėgos neberimsta 
Ir trokšta darbo prakilnaus.

* . -
Jau skelbia vasaros gražumą 
Aukštai danguose viturys, 
O kiek gamtoje, prakilnumo^ 

Kiek džiaiigsmo jaučiama širdys

Saulelė skaisti, linksma teka 
Ir beria auksą po laukus, 
Žemelei meilės žodi šneka— 
Ji savo grožėj tuoj išbuš'1..

. Kaip puiki vasara atgimsta 
Slopinta šalčių ir žiemos,.
Taip jaunos dvasios neberimsta 
Ir trokšta meilės, ir šviesos.

Vėjelis pučia. Meilus kvapas 
Jo lieč’ nuvargintą krūtinę, 
Jau žada skleisti žalias lapas,— 
Ir tu klestėk, šalis Gimtinė!..

LDS. JT. T. fr M. J.
VALDYBA. ' .

fijhnoiEniAkiBA. I
YALDYBA '

56 Nevr York"A.ve., 
Vice-PirmininkM---P. Bupainis, 

80WarwickSt r 
Neimk, N/J. 

Ęriftdninfcig — A.J. Dymta,
222 So, 9th St, • 

Brooklyn, N. Y. 
Organižfitoritig — A  ̂MičmkihMk ‘ 
V

l •

JT *

10 Harrison St,, ; —
Patersųn/N. j. -

...—-----—■
T. FONDO VALDYBOS 

ANTRAŠAI. ; 
Kun. K. Urbonavyčlus; prezidentai,

M W, 6-thrSt, So. Boston^MOMv 
Kun. M. A. Pantais, Vlce-TIrmlnlnka*, 
•' ’ 443 Park Avė., Brldgeport, Ct ,
P-lė S. R tkauskaltė, Vrče-plrmiplnkė,

662 South St, Mahanoy City, pįįu 
B, Vaišnoras, iždininką*,

1514jCarson St, Pitteburgh, P*^. 
K. J. Krušinskag, sekretorių

222 S. 9th St, Brooklyn, N. Y. 
Imu F, Kemėšis, iždo globėja*, t

881 Westmimster Ava., 
Detroft, Mich, . 

Kun. X Kaulakls, iždo globėja*!
824 Wharton>St, Phila., Pa. 

-------------------------14:
SK. JONO EV. BL. PA9ALPT&BS 

DRJ3T&S VALDYBOS ADRESAI. 
t -------—

PIRM. — M. Žloba,
539 TU. 7-th St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. -r P. Tuleikfs,
180 Bowėn St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K.! Lutais,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — M. Karčiauskienė,
* 47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS A.. Naudžiūnas,
16 VInfield St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas.
Dr,-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldieuį 2-ą vaL po pietą Bažnytinėj 
Svetainėj.

.4;
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GRĮŽTANTIEMS LIETUVON.
jįYorkoLfepojų J>epetsėditao #t<.$J45.0O 
Ut ltw Ydrito' į LĮepojų per Hąmbiirg| ,.. *«».132,00 
B lfevr Yotko j Eitkūnus per Hamburgu \ ♦•»...«» ,130.00 
IŠ Kevr Yorkp > Eiikiinug per RotUrdaiu 104,00
IĮ Jtew YorijĘO | Eitktaa per Antyerpen 107.15

',JPtIe tų, kainų dnsfcleda $5.00 vhu? ųix.' 4.
Pasai grįžimui; -Lietuvą $10.00. - - A

- ‘'KelelViai yra.pasltinkiimt ant dypih aprūpinami jų bagažai, ge- 
ra nakvynėj apmokėjimas "income tax,” palydėjimas ant laivų.

. Velk visuose lietuvių lalkriiščiuosę tilpo apgarsinimai jog tūli 
“blural’i gauna pasus! 3 dienas ir paskiausiai, kad “pasportus gau
nam už dykų” ^yra, nęjeįslngi ir tokiems netikėkite. Jot kas gauna 
“dykaf pasportus,’* tai jie yra faišyvl ir keleiviams kaįnubja dešim- 
rlopai daugiau. Rašydami pridėkite 2c. štampą ir adresuokite :■
P. MIKOLAINIS, 53Hudson Ave„ Brooklyn, New York.

J

IT. KAtntnUH) A VALDYBOS ANTMĄAAI l|nR I A

. ||DR.J. C>LANDŽIUS 
(SEIMOUR) 

LIB TUVia \ 

Gydytojas ir Chirubgas 
. Gydo- aštria* ir chroniška* Ilga* 
vyrą, moterų- ir vaitai. Egzami
nuoja kraują, spjaudalu*, • žląjrti- 
mą ir tt savo laboratorijoj. ■ nu
teikia patarimus laiškais kltur gy- 
venantienų!. Adresas: 

366 Bęoaway, 
i SouTJi Boston,- Mass. , 

^Kambabio No. 1.) 
(LDS, name, kainp, E ir B’way)

BQ.BQ8TOXtH

PIRM. —■ Tomui Pranaiti*, ” I II
< K^4 E. Bth Bt, 8o.'Boaton, Ma*. H 

VICE-PIRM. —. Vlada* Pautanaka*, |
IB6 Eovten 8t, So. Boaton, Maiuk I 

PROT. RAST. V, J.'Jakžta*, įl
63 Telegraph St., Boaton 27, Ma**. ĮI 

FIN, RAST. Juozas JuSka, I I
Merycliff Academy 1 ||
Arlinghton Helgthš, Mite*, ĮĮ

IŽD, Leoną* Mvagždl*, t L|
75 Sllyer St, So. Boaton, Malt Ii 

IŽDO GLOBOJAI — I. Grublnakaa, I I 
‘ B Jay St, So. Boston, Ma**. ir ‘ |

Antanas Ktolta*, L
‘284 5th St, So, Boaton, Ma**. 

MARŠALKA —PoyilasLaučka, į
61 Story St, So. Boston, Mas*. I Į 

Draugijos antrašą* reikale:
866 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas į 
antrą ned&idlenį mCpeslo 1-ą vai, po J! 
pietų Bažnytinėj salėj'ant 5 gt, So. | 
Boston, Mas*. x

t

-4

f

MetųSouth Bostonu

DR, H, S. STONE
Amų. SPEoiAtisTAs * 

399a iv. :broadway. 
Valandos: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

■■■- .................................................................  . . ...... . . ■■■■ f. . -

»• i'

;.fe

X

Aš, JUOZAPAS ZUPKAUSKAS,

/•SADDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS IDRESAI 

SO. BOSTON, MASS. I
,r ‘ii Į

PIRM, — Antanas Kmitas, I
284 Fifth St, Boston 27, Massf j 

VICE-PIRM. — Juozas Andrilfonfs,
301% B’vvay, Boston 27, Mass. Tek So. Boston 270

ra RAST. - Pranas Slnfevlčlas, ®“Hma «»«“»«< »
132 Bowen St, Bofeton 27, Maus. 01™8O Valan

KASIMUS - Jurgis Kanovičius, * BytpJ ^1 1M 8 vai. 
174-Bolton St, Boston 27, Mass. Vakarais nuo 6 iki 9

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 11536 Broadway, S. BostOU 
405 B. 7-th' St„ Boston 27^Mass. ■ ■ _________ ■. .

Susirinkimai laikomi kas pirmą, ne- ■ 
dėldien{ kiekvieno mėnesio 8 vai. po I 
pietų Sv, Petro Elažiiytlhėj salėj, So. 
Boston, Mau.

l

- CAMBRIDGE, MASS.
. Atsakymas Šmeižikui.

Tūlas laisvamanis per “Kelei
vį/' num. 16, daro nepamatuotus 
Užmetimus ant bažnytinio choro 
ir vietinės L. Vyčių 18-kuopos; 
būk jie, (Vyčiai ir choras), per‘ 
buvusią, bal. 2 d. E. Cambridge 

„L. Kooperacijos vakarienę ir šo
kius pridarę daug triukšmo ir su- 

.Yįfe risą vaakrienę.. Tai yra 
.melas, čia rašytojas pats sau du
ria pirštu į akį. Ant tiek buvo 

, .spitias, kad nematė, jog visi ga
vo po lygią dalį vakarienės ir jo- 
kių atiniinėjimų nuo ■___ __
Bebuvo.

' Jeigu jis turėjo tokį didelį ape
titą, kad suvalgęs savo dalį ..bu- i 
■Vų dąr alkanas ,tai Vyčiai už tai 
nekalti.

Tolinus primeta Vyčiams, būk 
jie darę triukšmą tą vakarą. Sia
urukas turėjo žinoti, kad tuomet ir 
buvo pasilinksminimo Takaras, o 
Be Šermenys. x
■ O kas link V. S. persipjovimo 

.. rankos bekraunant tuščius kvaso 
butelius, taivėl nabagas suklum- 
pa. Sako, kad sužeidė ranką be- 
sistumdydamas, su merginomis.

' Turbūt jam iš blaivumo akys bu- 

 

\vo aptrauktos milu, kad iš vie

 

lų) matė dų, o iš butelių pasidarė 
merginos.
e ■ - v

Bagaliaus dar su pagelba “elek
tros inžinierių“ apšmeižė gerb. 
kum P. Juškaitį, už nežinojimą 
kpmpensacijds įstatų ir tt.

Kodėl savo tikros pavardės ne- 
pasirašai, kaip J. J.? Juk uųums 

, ėsi-gerai žinomas kaipo melagis ir 
veidmainys.

Vargo Poetą.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAL
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

P. Dąrįštys, Newark, N. J.
'Kadangi apie tą patį dalyką bu- 

“ vome gavę nuo kitij ankščiaus,' 
. tai tamstos dedame, žymiai su

trumpinę.
V. Vaznis, New Britain, Conn.

— Tamstos atsakymą “Sanda
ros“ korespondentui žymiai su
trumpinome. Su tokiais nuolat 

, ginčytis — peržemas darbas. Tai 
pasenęs ir beveik tuščias dalykas.

. Gaila vietos laikrašty. ^Kas loja, 
viens • kito3 Toja, o mes dirbkime naudingą 

darbą.
A—tis, Valparaiso, Ind. — Apie 

tą patį dalyką gavome nuo kito 
korespondento ahkšeiaus.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Mass. 

VIOĖ-PIRM. — Juozas Bižokas,
140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant. Mociejunas,
450 B. 7th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
140 W.' 6th St,. So. Boston. Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bovren St, So. Boston, Mass.

D. L, K. Keistučio dr-ja laiko mSne- 
siniuš' susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dlenį kiekvieno menesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mase. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atslvesklt prie musą dr- 
tos prtraSytL

EXTRA PRANEŠIMAS!
Visiems “PERKŪNO

skaitytojams, prieteliams ir 
rėmėjams pranešam kad 
“Perkūnas“ jau spausdi
namas. Už poros dienų bus 

, -išsiųstas tiems, kurie pri
sius savo antrašą ir “Per
kūnui” ant tikietO' 15 cen
tų. “Perkūnui“ ant tikie- 
to pinigus galima siųsti če
kiu, “money order’iu“ ir 

. paštažęnkliais (stamps).
PERKŪNAS,“ ~

366 W. Broadway,

i M

i

it

• •

S

Vargdienis.

Reikalingas atsakantis VARGO
NININKAS, gerai žinantis savo 
amatą. Kreipkitės pąs; Ktkn. E. 
V. Grikis, 396 Church St^ New 
Britais, Copn. .

Dėl Geresniu
PASEKMIŲ 

Tarpe Amerikonų 
garsinkites

IN9UIRER
OFISAS

4 GATĖS STREET
TekS. B. 720.

į

NEPRALESKIT PROGOS
* Atrašykite mums ko jąs reika

laujate. Mes parduodame Dry
i Goods ir mažmožius. Musų tavo- 

rai yra geriausi Naujoj Anglijoj. 
Kainos kuožemiausios: Tiktai

. YVholesale. Reikalaukite kad atsi
lankytų musų pardavėjas arba at
silankykite musų parodos rul-o 
muose.

PACIFIC/SPECIALTY CO.,
Į 34-36 Essex St., Boston, Mass.

prašau 
savo draugų nepamiršt kad aš vis esu pas

S. H. HARRISON GOMPANY
666—672 WASHINGTON STREET,' BOSTON, MASS

Mūsų nauji Pavasariniai Siūtai ir žiuponai dėl Vyrų 
ir Jaunų Vyrų jau gatavi ir mes turime didžiausi raukiu 
ką kada turėjome savo istorijoj.

- Mūsų DRAPANOS dėl styliaus ir kokybes 
yra nesulyginamos ir virš kompetieijos.

SU UADDICfiNl nn 662—672 Washington St., 1 Mi nAnnloUN UUij boston, mass.

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. už žo

dį- už kiekvieną syki.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Visai pigiai ir nauji"fornlčial dėl trijų 
kambarių. Atsišaukite arba ateikite 
ant šio antrašo: 3 Dūuhnm Purk, So. 
Boston, Mass; Ateikite apie 6 valandą 
vnakre, nt 3-čią lubų.

9

Mes Kviečiame Jumis

PRABŪTI SAVO TAUPYMĄ

Jtosfim fatumai Bank

i

jus atrasite, kad šitas bankas yra moderniškas, šių 

dieną bankas, pastovus ir stiprus, kuris* yra pasirengęs 
patarnauti jums kiekviename reikale.

Musų Taupymo Skyrius 
ant padėtų pinigų RqI 
moka nuošimčių Q q

Musų Užrubežio Skyrius

Turi tiesioginius susinešimus su Lietuva per 
Direction der Discont o-Gesellschaft, Kaune; 
Litausche Bank fuer Handel und Industrle, Kaune.

Mes siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir į Lietu
vą su didžiausiu pasisekimu. /

BOSTON NATIONAL BANK
161 Nanove^ Street, Boston, Mass.

Narys Federalęs Rezervos Šystemos

o

J

PARSIDUODA
BUČERNĖ ir GROSERNĖ4

Lbai patogioj vietoj lietuviu apgyven- 
toj. Biznis gerai Išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Atsišaukite arba ateikite 
ant šio adreso:

Wm. NASTOR,
95 C St, ' So. Boston, j^Iass.

ONA.MAČAITE ieško savo tė
vo Ant. Maciaus kurs gyveno So. 
Bostone.,Jos adresas toks: Viekš
nių gatvė No. 41, Triškių m., 
Šiaulių apskr. . LITHUANIĄ.

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston 
(Viršuj LietfPrek. B-vįJs ofiso) 

Galima SusikalbEt Lietuviškai.;

Registruotas Notaras 
Lietuvos Atstovybėj 

F.J.KAIJNAUSKAS 
ADVOKATAS 

414 Bboadway, S. Boston, Mass, 
Tel. S. B. 441. *

Gyvenimo vietai 
15 AnNAPOLIS ST., LfaBCHESTEB. 

Columbla 9159-J.

y
h

■

Phbne—Kensington 5316 |l 
Po pietų tiktai pagal sutartį. |

2588 U. Alleohenty Avių. ilL
PHiiadelphia, r

DR. E. G. KLI
• Lietuvis Gydytojas. Į

II Priėmimo Valandos: I
|| 9-10 vai, ryte ir 6-8 vai, vakare, i

Po pietų

• Lietuvis Gydytojas. 
PriEmimo Valandos : 

9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

m

--------------------------—ę---------------- --

, Paįieskoiimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
3 sykius $100. Prletellams už 3 
sykius $1.50.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 
Priskiria Akinius. 

Valandos: 1—8 ir 7—8 P? M. 
, 17 Millbury Street, 
VORCESTER, MASS.

Pirmą dieną gegužės, buvo su- 
; rengtas vakaras naudai šv. Kazi- 

miero Vienuolyno Crieagoje, ku- 
tr, ris gerai pavyko.
' ■. Kalbėjo gerb. kun. Yirmauskis 
I iš Lawrence, Mass.,. paaiškinda-

SiĮs Vienuolijos reikalingumą, 
ainavo atsižymėjęs solistas, D.

Antanavičius.
*.• \ Veikale “Smilčių Laikrodis“
t atsižymėjo lošime moksleivis Juo- 
fr-i jjaa ’ VerveČka, gabiai atlikdamas 
j^ givo rolę. Kalbėjo gerb. kun. 
E Saurusaitis apie blaivybę. Taip- 
Įį'’ -pat btlvo irlcitžkhj pa margiu j-

K F - . - . > -__________________ __

Skausmuą ir gėlimus nutildo 
įi 

PAIN-EXPELLER 
Vaiitmienklift nireg. S. V. Pat. Ollie.

1 A* '
DRAUGAS REIKALE:

KURSUINUPUOLUS
Tai geriausia proga daug I 

i auksiną | Lietuvą nusiųsti. 
į Greitume nusiuntimo pinigą 
i nieks su manim negal lenkty 
I nluoti; visiems pinigą alunte- 
jame pristatau kvitas su para- - 

Į šals priėmėją pinigą, 
f Laivakorčių agentūra į Lte- I 
t poją, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei l Lietuvą. ‘ * 
"Padarymas lietuviškų dokUr 

mentą. - - I
Pinigus, siųskite per palto 

Money Ordery Rašydami pri
dekite 2 et štampą ir visados 
adresuokite: '

P,Mikolainh,
Į 58 Hudson Avė.. Brooklyn, N. Y.

DYKAS PASIŪLYMAS SERGANTIEMS VYRAMS IR 
MOTERIMS TIK PER ATEINANČIAS 7 DIENAS 
PATARIMAS IR EGZAMINACIJA DUODAMA DYKAI.

t

b

M-/

■ ’ Knygų užsisakytojams 
“Darbininke” duodama Jai- 
faftOiJ iš Lietuvos priedų;

—“-———
Oatęaiyk ii "Darbininko'’ lai- 

tnHiiį Ū Lietuvos.

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
a DR. J. C. LANDŽIUS—SEYMOUR * 
® Lietutis Gydytojas ir Chirurgas

Braneša Savo Ligoniams, Kad 'PerkSle Savo gOfisį ir Gyvenimo Vietų, Po. Na.

506 RAST BR0ADWAY,

{|. Ant Kampo G Gt. ir Broadnag,' Smith Boston.
gg * Tolephonas—So. Boston 2488 ■

ATEIKITE ŠIANDIENA
AŠ noriu kad kiekvienas sergantis 

vyras arba moteris ateitą 1 mano ofisą 
šią savaitę, nepaisant kokią ligą turite, 
ir leiskite man padaryti egzaminaciją 
jūsų ligos, DYKAI- AŠ pagelbčjau daug 
sergančią žmonių kurie ėjo prie manęs 
per praėjusius metus, kurie bandė viso
kius gydymo budus ir, vlšbkius dakta
rus be pasekmių? Ką aš padariau ki
tiems, aš gallti padaryti ir jums, jei 
aš jus negalėsiu pagelbėti, aš jums pa
sakysiu ant syk. Kiekviena gauna spe- 
Clalę atydą. Per šią savaitę aŠ už savo 
darbą parokuoslu tik maži mokesti 1- 

- dant kiekvienas turėtų progą gauti ge
rą gydymą nebrangiai.

%

Ofiso vai, 9 ryte iki 3 vak. 
- Nedelioms1:10 ryte iki 2 p. p.

" 1 '
■!|Pii'ii»»>i’"iii,hwii|'''V|iiriĮiyiaFlltili,ll^*''l>'iWyi.

‘ . “• T: .

MORONEY2™S,0mI«’lUViiviiui dOSIUN, NASS.
i Priešais Majastic Teatrą

-Ll

Ieškau dėdės Povilo Bud riko ir An
tano, Rotkio dukterų Barboros ir Pet
ronėlės. Jie-visi paeina iš Tauragės 
apskr., Naumięsč/o valsčiaus, Nausė
dų kaimo. Tum svarbų lųišką iš Lie
tuvos. Tai-gi jeigu kas žinot arba pa
tys malonėkit atsišaukti už kųTousiu 
dėkingas.

JUOZAS ŠIKŠNIUS,
51 Nichols St., Neivark, N. J.

Ieškau savo brolių Stanislovo ir Pet
ro Noreikų, paeina iš Kauno rėd., Šiau
lių apskričio, Papilės parapijos, 6 me
tai ka ip buvo S t. Louis. Meldžiu jų 
pačių -arba kgs . kitas žinantis duokit 
man žinot už ką busiu labai dėkingas, 
nes turiu svarbi!} reikalų,

ANTANAS NOREIKA

Ieškau savo pusbrolio Mlkolo Sėliu-' 
ko. Jis paeina iš Vilniaus rėd., Trakų 
apskr., Vilkininkų vai., Kuršių kaimo. 
Pirmiau gyveno Lowell, Mass. . Jau- 
keturi metai kaip išvažiavo iš Lowell 
ir nieko apie jį nežinau kur jis yra. 
Turiu labai svarb reikalą. Todėl jis 
pats lųi atsišaukia arba jį žinantieji 
praneškite šiuo adresu:

PETRAS SELIUKAS,
‘13 Jefferson St.. E. Cambridge, Mass. 
.* Ieškau Liudvh.es Bar kaitės (po vy- 
ru Balandienė), kilusios iŠ Mažeikių 
apskr,, Ylakių parapijos, Vižančių kai
mo. Bukite maloni atsiliepti ar kas 
žinot praneškite adresu:
\ LEONAS STOŠKUS, . 

ėSHjncoln St.,_______ Brlghton, Mass,
Paieškau sesers Joanos Laurinal- 

Čiukes, po vyru Lavalkis, paeina iŠ 
Lietuvos Tauragės apskr., Šilalės yni., 
Vaitimėnų kaimo. Kas praneš skiriu 
Su. dovanų, Mano adresas:

•MONIKA LAURINAIČIUKfi,
307 Haiullton >Avę.. McKees Rocks, Pft.

Ješkau-draugo“ Prano Buroko, kilęs 
Iš Ukmergės apskr., Deltuvos vai., Kal
velių sodž., seniau gyveno Nmvark, N„ 
X Turta labai svarbų i*eikaląk Jatay- 
rii užrašyti dideli pinigai tūlo kareivio 
žuvusio karo Jauke, Francijoj. Jis 
pate lai atsišaukta arba jį žinantieji 
praneškite žemiau nurodytu adresu, 
Taip-gi prašau atsišaukti Adomą Je- 
nškevlčių ir pusbrolį Igną Zerecką U- 
žušalią soti, VčprlŲ vai.

ANTANAS PALIONIS, _
Akron,Ohlo.

z ’ J

1

’ 1017 Hnyhea St,

TeL So. Boston 823.
Lietuvis Dantistas 

DR. M. V. GASPER 
(Kasparavičius) 

Vaikinai perkeis ofisą po No.
425 BsoadVtay, So. Boston, Mass. 

. Ofiso Valandas? < 
Nuo 10 Iki 12i80 ryte ly 

H 1:80-6 ir 6:30-9 P. M,

PRMOS KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys ištraukiami ir pripildo

mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi- * 
mot

469 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St) 
Valanuob : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NedEliom: -Nuo 10 v. r. iki 4 v. v,

’*U ■   '■

~-i , • /_ _ -ąj <....................... .

|. Jeigu norite cutaupytl $8.00 2 
> ant poros everykų, tai parai* f 
3 traukite musą, katalogą. 2 
| Oe i
S Ord&r OorpD^ion^ | 
g JOJ & W40t» f I
9 . - .L .2

I
Bell thon* Dlckinsto 3905 M. 

.Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Brod St, PhUadelphia, F».

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. - 
tNhįtoVriMMlae} • , • ’ t“

Nue 9 rito liti 5 pp ^iah»
Vakarai*, Katvergo nuo6iki9P»M,'

Nadatafe Ui 4 papui*. . ,

Liudvh.es
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