
1

VOL. IV, No. 57 (537).

Tel. So. Boston 620

Kaina 3 centai.

“Entered as second-class matter 
Sept. 22,1915 at the post office at 
Bosston, Mass., under the Act of 
March 3,1879.”
Tel. So. Boston 620

M tl Tj

iŠ_— - 1

gK/T

Ir <!

(prenumeratos KAINA:
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“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mms.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotą ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

Acceptance for mailing at spė
riai rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oet. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Dėde Šamas paskyrė Lietuvai $1.000.000
l WASHINGTON, D. C. gegužio 12. — Mes išgavome iš Amerikos Šelpimo Administracijos vieną milijoną doleriu, kuriuos Hoover sunaudos Lietuvoje bėgyje 60 dieną. (Pasirašo) Vinikas, Bielskis. (Rei

kia spėti, kad toji pašelpa Lietuvai bus suteikta maistu ir gal drabužiais, o ne grynais pinigais bus dalinama pavargėliams).
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Svečiai nebuvėliai ir Pakštas tiesiog iš Lietuvos
vyksta Amerikon.

Svarbus Saliuno Po aplankymo Lietuvos.

pranešimas
Amerikos lietuvis pamato Lat-į “politinėmis” peštynėmis lai-

vijos ir Lietuvos padėjimą.

Karės lauko baisenybes blanks
ta prieš baisumą liaudies 

skurdo.

Liaudis bolševiką bijo, 
gyvačių.

kaip

Kviečia skubinti su parama.

ISepojus, Latvija 
Bal. 9,1919. 

J. M. p. J. E. Karosui,
So. Boston, Mass. 

U. S. A.
Gerbiamas Broli Jonai!

Gyvenimo audros atbloškė 
mane šiomis dienomis Latvi
jon. Po kelią dieną tikiuos 
pamatyt tą šalelę, kur esu gi- 
męs-augęs, ty. Lietuvą! Apra
šyti kelionę, matytus vaizdus, 
šalis, daug laiko užimtą rašy
ti, o mano laikas apribuotas. 
Trumpai aiškiai galiu pasaky
ti, kad per savo trumpą karei
višką karjerą daug ką mačiau, 
patyriau ir įvairios baisenybės 
atrodė žaismėmis! Bet čia at
vykęs pirmu kartu savo gyve
nime mačiau tokį griaudą liūd
ną padėjimą kenčiančios liau
dies. Kenčia, ir toms kan
čioms nesimato pabaigos. Ba
das, ašaros. Dejavimais oras 
pripildytas! Tūkstantį kartą, 
Broli Jonai, jaučiauosi geriau 
būdamas kitados garsiuose mū
šiuose prie “Chateau-Thier-

kągaišinat? Mano vardu sa
kyk visiems, kad jei dar kas 
turi nors kibirkštėlę krikščio
niškos meilės, žmogišką jaus
mą, tai visi ir visur stokite į 
darbą, gelbėkite badaujančius 
savo tėvus, motinas, brolius, 
seseris, ne nuo ko kito kaip nuo 
bado!.. Amerikos Lietuviai, 
Jums nežinomos bado kančios, 
bet nepamirškite, kad kuomet 
Jus, "Sūnus, dukters valgote 
puikius pietus dėl apetito pa
tenkinimo, geriate brangius 
gėralus, tai jūsą motinos, se
sers, gentys miršta, nyksta 
laipsniškai baisia bado mirti
mi. Žinau, spėju, kad neti
kėsite, kaip netikite ir dauge
liui kitą dalyką. Bet kitokią 
davadą duoti negaliu kaip tik 
sakyti, kad žmonės badauja ir 
daugelio gentys, tėvai širdžiai 
mylimieji! Kaip gelbėti. Jums 
būdai žinomi, visi prie to ga
lite ir turite prisidėti. Žino
ma, juk- paprastu būdu pirma 
turite išsikolioti, ieškoti ne
randamos “vienybės,” o pas
kui mesti šuną nugraužtą kau
lą! Skaudus bus tas mano 
pasakymas ne vienam iš Jūsą, 
bet tikrai taip yra. Na tik vy
rai pasidairykite! o pamatysi
te, kad mažiausio pamato ne
turite savo pjovynėms, darbą 
turite dirbti. Vadai, meskite 
savo partijines kaukes, ne tik 
liaudį raginkite prie darbo, bet 
patys būkite jiems pavyzdžiu.

Ten badas, ašaros, dūsavimai.
______

Matėsi su Lietuvos karžygiais.
—

“Ką veikia Amerikos jauni
mas” — buvo pirmas klausi

mas.

Jaunime prie ginklo, merginos 
prie Raudonojo Kryžiaus dar

bo—šaukia karžygis.

Amerikon atvyksta du karinin
ku, vienas civilis ir Pakš

tas.

rašau
Pra-

ry,’’ pergyvendamas pašėlusį ., Nūnai visi, visas pasaulis
artilerijos bombardavimą, nuo
dingą gazą atakas, negu nūnai 
žiūrėdamas į alkanas minias, 
nykstančias laipsniškai nuo ba
do. Vaikai, moterys, dideli, 
maži, visi skarmaluose, dingo 
skaistumas, graži išvaizda, 
linksmas būdas latvią. Ne
skamba dainos, linksmos dai
nelės, vien aimanavimai, dejo
nės! Nėra darbo, nėra mais
to, jei ir yra kas nusipirkti, tai 
kainos stačiai neprieinamos! 
Duona (jei taip galima ją va
dinti) svaras nuo 2 rub. 50 kap. 
iki 3 rub. Paprasti čeverykai 
merginą 200 rub. iki 400 rub. 
Žodžiu sakant, baisu ir pasa
kyti. Nežiūrint tą visą ken
čiamą vargą, liaudis kiek aš 
patyriau plėšiką-bolševiką bi
josi it kokią nuodingą gyva
čią! Negeriau ir Lietuvoj f Už 
kelią dieną būsiu tenai, prie 
progos parašysiu. Liepojoj 
gyvenu “Hotel de Rome,” gal 
atminsi, kur randasi. Viešbutis 
gan švarus. Šiaip taip gali- 

pra- 
L

akis nukreipė į Ameriką. Ma
žosios prispaustos tautos tiki
si pilnai, kad Amerikos laisvė 
bus prispaustiems ne tik poli
tinė liuosybė, bet ir išgelbės 
šimtus tūkstančią badaujančią! 
Gyvenat Amerikoje! Galite 
taupyti maistą ir jį siąsti ba
daujantiems. Drapaną mer
ginos ir vaikinai neturi kur dė
ti, visur ją pilna. Pasiąski- 
te jas čionai pusplikiams, ba
siems, neturintiems kuomi ap
sidengti nuo šalčio.

Daug galite padaryti, atlikti, 
jei tik norėtumėte, bet ne veid
mainiškai, tik iš visos širdies!

Labą dieną visiems mano bi
čiuliams.

Aš sveikas, linksmas čia bū
ti negaliu. Ašaros pačios ver
žias iŠ akią žiūrint į kitą kan
čias.

_ Tariu pagarbos žodžius. 
Tavo brolis per R. O. _

Kar. Juozas B. fialiūnas.

Liepojos, Latvija, 
Bal. 23,1919.

J. M. p. J. E. Karosui, 
So. Boston, Mass.

U. S. A. 
Brangus Broli Jonai!

Ir vėl keletą ėilučią 
dėl Tamstą visą žinios,
eitame savo laiške minėjau, 
kad kaip čia, tai ir Lietuvoje, 
nekalbant jau apie kitus trūku
mus kaip va: drabužius, avali
nę ir tt., liaudis kenčia badą! 
Kaip tas žodis dėl manęs yra 
baisus, kaip graudu-baisu žiū
rėti į minias žmonią, kurią nuo
latiniu maistu yra ašaros, dū
savimai, tikinčią maldos, tikė
jimas į geresnę ateitį, prie to 
laukimas!.. Jonai! . daugel 
kartą, daugely vietą apstoję 
mane “Amerikos Galingos Ar
mijos Karžygį Lietuvį” lietu
viai Lietuvos, sesutės ir maži 
vaikučiai su ašaromis akyse, 
klausė, ką veikia Amerikos lie
tuviai. Veik kožnas sako: 
Taip ir mano dukrelė, gyvena 
ten kur apie Brooklyną, kito a- 
pie Chicagą, Philadelphią ir tt. 
Ar Tamsta ją nepažįsti? Kada 
grįši, pasakyk ką čia matai, 
mes badą kenčiame, bolševikai 
traukdmies viską atėmę, ketu
rios savaitės kaip be duonutės 
esame!..

Tą gražąjį pasikalbėjimą pa
įvairino1 gailios ašarėlės. Jo
nai, Tu gal negalėsi suprasti, 
ką kareivio širdis turi kęsti. 
Gėda ginkluotam verkti, bet 
su .savaisiais žmonėmis tos 
nuoširdžios ašaros, atviros šir
dys, galima surasti tik pas 
savuosius — Tėvynėj! Tas ir 
kitas scenas pergyvenau Latvi
joje. . Verbą nedėlioję mieste 
T... klebonas kun. Kvedaras 
klausinėjo ar ištikrąją Ameri
kos lietuviai negalėtą kuomi 
pagelbėti badaujantiems savo 
viengenčiams. Ką aš galėjau 
atsakyti, kokią viltį tai liau-.... 
džiai teikti, patsai būdamas ♦♦♦ 
bejėgiu! Juos raminau, kad>>

Visi šelpkite be skirtumo ir tie, 
kurie save skaitote “susipratu
siais pasaulio lygintojais” ir 
Jūs prisidėkite! Nes visi ly
giai badą kenčia/ “buržujai” 
savaimi išnyko, i Ją turtai 
kliuvo badaujantiems! Taip, 
liaudis kaujasi iš paskutiniąją 
jėgą, tečiaus su vilčia kalbuo
si su liaudžia.

Turėjau progą sutikti mūši) 
Lietuvių armijos karininkus! 
Koks tai buvo smagus pasikal
bėjimas tarp mūsą! Niekad 
tas neišdils iš mano atminimo! 
Pirmutiniu ją klausimu buvo: 
“Ką veikia Amerikos lietuvią 
jaunimas? Ar greit pribus į 
Lietuvą Jos rubežią neužleisti 
vokiečiams, rusams bolševi
kams ir gobšiems lenkams?” 
Kiek pas juos drąsos, energi
jos, pasišventimo, išsižadėji
mo' savęs.

Ją užklausiau: “Tamstą ka- 
rė^obalsiu yra kas ” — “Vi
siška Lietuvos Neprigulmybė! 
Mes kariaujam prieš bolševi
kus, kariausim ir su lenkais, 
jei pastarieji ims briautis Lie
tuvon. Žodžiu, mes Lietuviai 
norime būti laisvi Lietuvoje, 
kaip amerikonas Amerikoje!” 

Įdomą turėjau pasikalbėji
mą. Visa širdžia myliu kari
ninkus ir karžygius! Ką Jūs 
ant to atsakysite Amerikos jau
nime? Ar mūsą obalsiai, pri
žadai gelbėti tėvynę paliks tik 
popieroje? Laikas broliai tą 
visą paremti darbu, savo1 suvie
nytomis jėgomis! Ar išpil- 
dysite tą, kurie esate už Atlan- 
tiko, spręsti man sunku. Te
čiaus tikiu jums pilnai, kad 
taip! Atmetę visas kliūtis, 
stosite į eiles Lietuvos karinin
ką ir padėsite apginti Lietu
vos rubežius kaip kad padėjo
te sutriuškinti nelabojo kaize
rio peklišką puikybę ir milita- 
rizmą!.. Tą darykite, neatsi- 
žiūrėdami į kliūtis, skubiai. 
Vaikinai, raginkite, kad jus 
pasektą ir jūsą sesers, sužiedo-

■
tinęs. Joms lieka darbas 
Raudonajam Lietuvos darbuo
tis kurs yra ir bus viena iš pra
kilniausią pasaulio organizaci
ją! Žodžiu, aš noriu girdėti, 
kad visi lietuviai prisideda 
prie to šventojo darbo. Mano 
tamystos laikui pasibaigus no
riai prisidėsiu prie Jūsą!

Rašyčiau daugiau, bet tuomi 
tarpu užteks.

Brolis Kazys Pakštas, du ka
rininku ir vienas civilis lietu
vis tuojaus atvyks Amerikon. 
Tad pasakys gyvu žodžiu. Tad 
laukite svečią-nebūvėlią! (Pas 
mane nieko naujo, bevažinėda
mas persišaldžiau ir it kokiai 
“bobai” prisiėjo net ligonbu- 
tyj kelias dienas timpsoti. Jau 
dabar neva sveikas. Labą 
dieną visiems 'mano bičiuliams 
lietuviams, lietuvaitėms. Ka
da grįšiu, nežinau.

Sveikinu “Darbininko” per
sonalą, p. p. Gudus ir R. 
O. Visiems ištvermės nekry
puojant veikti. Spaudžiu de
šinę ir pasilieku

Su gilia pagarba,
Kareivis J. B. šaliūnas.

ĮVEIKĖ BOLŠEVIKUS.

Kolčako Siberijos armija 
vakarus nuo Ufos įveikė bolše
viką jėgas. Nelaisvėn paėmė 
10.000 bolševiką kareivią. Be 
to Kolčako armija paėmė 38 ar- 
motas, 200 kulkosvaidžią, du 
apšarvuotu traukiniu, 50 loko
motyvą, 200 upią laivą.

Dabar bolševiką jėgos yra 
užpuolamos Volgos-Bugulmos 
fronte.

KAIP NUKENTĖJO LAKŪ
NAI.

Francijos lakūną laike karės 
žuvo 1945, sužeista 2922, neži
nia kur dingo 700. Ne karės 
lauke su orlaiviais užmušta ir 
sužeistą buvo 1227. Tai išvi
so užmuštą ir sužeistą Franci
jos lakūną buvo 7555.

LIETUVIŲ RAUDONOJO KRYŽIAUS SKYR.

| PRAKALBOS
X
J Ketverge, Gegužio-May 15,1919 
f Bažnytinėje Svetainėje
Y Fifth Street, So. Boston, Mass.
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čią pnbus!.. Ar tai teisybė

SAKO, KAD ATMES TAI
KOS IŠLYGAS.

Vokietijos kanclierius Schei- 
demann kalbėjo Steigiamojo 
Seimo delegatams Berline apie 
talkininką paduotas taikos iš
lygas. Apreiškė, kad išlygos 
nebus priimtos. Sakė jis:

“Toji sutartis viešpatijos 
valdžios žvilgsniu yra nepriim
tinos. Taip nepriimtinos, kad 
aš netikiu, kad ši žemė galėtų 
pakęsti tokį dokumentą be to, 
kad iš milijoną ir milijoną ger- 
klią visose šalyse be skirtumo 
partiją nekiltą šauksmas: ‘Ša
lin su ta razbaininkiška sutar
timi!’ ”

Toliau kanclierius sako, kad 
ta sutartis eina prie uždarymo 
katorgon vokiečią tautos. Vi
sos Vokietijos partijos smer
kia sutartį ir šaukia, kad val
džia ją nepriimtą. Tik ne- 
prigulmingieji socijalistai, Ha-

ases v ėdami, stoja už pasirašy
mą. Taip jie daro su ypatin
gu išrokavimu. Mat jei bus 
pasirašyta, tai dabartinė Vo
kietijos valdžia neišsilaikys, 
kils maištas ir spartakai (bol
ševikai) iš to pasinaudos. Ne- 
prigulmingieji socijalistai eina 
išvien su spartakais.

Alijantų taikos konferencija 
nustatė Austrijos rubežius.

Alijantų valdžios prižadėjo 
Chinijai suteikti paskolą.

Vokietijos didžiuosiuose mie
stuose buvo didelės demonstra
cijos prieš pasirašymą po tai
kos sutartimi. Demonstraci
jos buvo Berline, Breslave, 
Dancige, Karaliaučiuose ir ki
tur. . »

TEATRAS!
“Gyvenimo Verpete”

5-KIŲ VEIKSMŲ DRAMA SCENOJE.

STATO LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 KP. 

NEDĖLIOJ, 18 D. GEGUŽIO, 1919 M.

Šv. Petro Bažnytinėje Svetainėje
FIFTH STREET, SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

£į veikalą suloš gabiausi artistai, kurie ligšiol nustebin
davo savo gabumais visus. Tai-gi širdingai kviečiame ko- 
skaitlingiausia ateiti, o mes užtikrinam, kad būsite užganėdin
ti. Be to, savo atsilankymu paremsite lietuvius darbininkus, 
koovjančius už savo teises. Apart veikalo, bus, įvairią mar
gumyną.

ĮŽANGA KAIP PAPRASTAI.
Širdingai kviečia L. D. S. 1-os Kp. KOMITETAS. 

, P. S. Vaikai be tėvą nebus leidžiami.

So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės žymiausi kalbėtojai apie svarbiausius 
Lietuvos reikalus. Ateikite visi. _
Dainuos Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko.

ĮŽANGA DYKAI.
Kviečia RENGĖJAI.
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$ 5.00 Šeras 6% PROCENTŲ! 

Ar tamsta dar nepirkai Šero?

tad
Kam atidėlioti ant rytojaus?

Juk svetimtaučiams jau pribudavojom daug bahkų. Da
bar statykime savą! PIRKITE ŠERUS; KRAUKITE PINI
GUS SAVOJE ĮSTAIGOJE! BUS PELNAS IR GARBI JUMS 
IR LIETUVAI

Centralis BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

r v'’



DARRTNTnKAS
NMNMMMIMNMNNNMMMMNNMNM PROTOKOLAS K-TAS.

Kas girdėti lietuvnf kolonijose.
Eina ii So. Boston’o utarnin- 

kaifl}. ketvergaia ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 

Są-kg iv. Juozapo Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published evefy Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly....................................... $3.0 i
Boston and suburbs.................. 4.00
5 months .......................................... 1.5 *
Foreign countries yearly ... .4.25

pa-

AČIŪ, AČIŪ DĖDEI ŠAMUI.
Pagalios Dėdė Šamas ištiesė 

pašelpos ranką nuvargintai 
Lietuvai. Milijonas doleri!) 
paskirta Lietuvos pavargusių 
sušelpimui. Ar galime mes 
pilnai įsivaizdinti tą džiaugs
mą, kurs apims išbadėjusius 
Lietuvos žmones, kuomet jie 
pradės gauti pašelpą. J£ol gy
vuos lietuvių tauta, tol ji ne
užmirš šitos Amerikos miela- 
širdystės.

Pernai gegužio 3 d. šios ša
lies garbingas prezidentas tei
kėsi suteikti Amerikos lietuvių 
delegacijai audienciją, šiemet 
gegužio 12 d. pradžiugino lie
tuvių tautą milijoninė Ameri
kos auka Lietuvos pavargė
liams.

Džiaugiamės iš tos gausios 
aukos mes Amerikos lietuviai. 
Bet ar džiaugdamiesi nepriva
lome ką kitką daryti? Žinoma 
turime išreikšti kam reikia pa
dėką. Tą padarys Lietuvos 
valdžia ir Amerikos lietuvių 
augščiausiosios mūsų įstaigos. 
Bet ką daugiau turime daryti? 
Juk tas privalo paakstinti mus 
pačius prie didesnio saviškių 
šelpimo. Juk ar-gi ne sarma
ta mums dabar, kad per ketu
ris metus nesudėjome savo tau
tos reikalams nei milijono do
lerių.

Taip toji Amerikos valdžios 
auka turi paakinti mus, turi 
susarmatinti tuos, kurie šyk
ščiai dėjo savo tautos reika
lams, arba visai nedėjo.

Jei rokuosime, kad Lietuvoj 
yra 4.000.000 gyventojų ir kad 
pusė jų hadmiriauja, tai ma
tome, kad iš gausios Ameri
kos aukos Lietuvoj ant kiek
vieno badmiriaujančio atseina 
tik po pusę dolerio. Tai-^i 
matome, kad Lietuvos gelbė
jimo darbas yra milžiniškas.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus komisija sumanė L. Raud. 
Kr. Savaitę, kuri tęsis nuo ge
gužio 22 iki birželio 1 d. Tai 
bus mobilizavimas Amerikos 
lietuvių į Lietuvos Gelbėjimo 
Armiją. Anoji Amerikos val
džios auka turi uždegti prie uo
liausio darbo kiekvieną lietu
vį. Ruoškimės prie to. Liuo- 
sas susinešimas su Lietuva be 
abejonės bus greit įsteigtas.

Lietuvos šelpimas turi dide
les politiškas pasekmes. Kuo
met Lietuvon pradės plaukti 
maistas, drabažiai, avalinės ir 
tt., tai Lietuvos pakraščiai, 
kur yra svyruojančio elemento 
pakryps Lietuvos pusėn, kuo
met užuos Joje maisto. Nėra 
jokios abejonės, kad lenkai, no
rėdami patraukti Lietuvos pa
kraščiuose žmones, vilios juo
sius maistu. Dabar Europoje 
maistas yra didžiausias veiks
nys, galingiausias įrankis. 
Austrija nevirsta bolševikiška 
vien dėlto, kad alijantai mais
to teikia.

Todėl griebkimės to įrankio 
ir mes. Nušausime du zuikiu 
— atliksime žmoniškumo pa
reigą ir pasitarnausime savo 
imtinei politiškai.
------------------------------------------ -

Naujai išrinktasis Brazilijos 
prezidentas Pessoa dabar yra 
•Ryme. Aplankys popiežių ir 
Italijos karalių.

....... . - •

Alijantų armijos yra pri
rengtos žengti Vokietijon, jei 
Vokietijos

■ yti

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Darbai čia dar pusėtinai ei 

na. Nekurie dar ir viršlaikį 
dirba, bet bedarbių yra užtek
tinai, mat mokestis sumažino, 
per tai daugelis meta ir ieško 
kitur-

T. F. 105 sk. laikė mėnesinį 
susirinkimą gegužio 5 d. Pri
sirašė dar keletas naujų narių. 
Dabar skyrius turi 107 narius 
ir visi gerai atlieka savo priža
dus Lietuvai.

Taip-gi čia buvo, susitveręs 
Neprigulmybės Fondas, bet 
girdėjau, kad jau likvidavo, 
pavargo mokėdami. Tai mat, 
kaip mūsų tautininkai myli 
Tautą ir Lietuvą. >

Šnipas.

LYNN, MASS.
Marijos Vaikelių draugijos 

subatoje bus dainų repeticija. 
Malonėkit visi susirinkti. Taip- 
pat atsiminkit, jog ateinančią 
nedėlią geg. 18 d. turėsim pra
mogą. Tai-gi, kurie turit ro
les, malonėkit papraktikuoti. 
Labai yra pageidaujama, kad 
galėtumėt keletą dainų sudai- 
ųuoti, dėlto lankykitės ant re
peticijų.

Sesute.

būdu kviesti kuopas mainais 
lošti. Ta pati komisija steng
sis suorganizuoti apskričio cho
rą.

Nutarta padaryt apskričio iš
važiavimą birželio mėnesyje. 
Vieta ir diena bus paskelbta 
komisijos vėliau.

Taip-gi tapo išrinkta trįs or
ganizatoriai ant šių metų: A. 
Masandukas, P. Nakrašas ir 
Kun. Petraitis. •

Ateinantis susivažiavimas 
nutarta laikyti Harrison, N. J.

Barz dūkas.

BRIGHTON, MASS.
Puikus vakaras, kurį buvo 

surengusi A. L. R. K. Mot. Są
jungos 41 kp., susidėjo iš įvai
raus programo. Pirmučiausia 
vakaro vedėja p-lė V Šiaulai- 
tė, atidarydama vakarą, paaiš
kino vakaro tikslą. Toliau 
prasidėjo teatras “Palocius e- 
žero dugne.” Atvaidino BĮ. 
Susivienijimo 49 kp. iš So. Bos
tono, Mass. Visi artistai sa
vo roles atliko labai gerai. 
Toliau laike pertraukos gabi 
solistė p-lė E. Narinkevičiutė 
sudainavo solo. Publikai jos 
gražus balselis labai patiko, nes 
buvo iššanukta po kelis kartus. 
Ant pijano p. M. Karbauskas. 
Publikos nežiūrint į negražu
mą oro’ buvo labai daug. Tai 
gi galima sakyti, kad vakaras 
labai gerai nusisekė. Už ką 
varde Moterų Sąjungos 41 kp. 
visiems artistams, solistei p-lei 
Narinkevičiutei ir visiems 
tiems, kurie pasidarbavo dėl 
surengimo to vakaro ištariama 
širdinga padėka.

Lakstingalė.

IŠ CHICAGO, ILL.
Apie pabaigą pereito mėne

sio čia buvo Chicagos Apskri
čio Moksleivių susirinkimas, 
kur moksleiviai atlikę daug 
reikalingi! dalykų pradėjo ju
dinti bei gvildenti labai svar- 

>bų bei naudingą klausimą, bū
tent įsteigimą moksleiviams 
bendranamio Chicagoje. Kas 
gerai supranta mokslo reika
lingumą bei neturtingų lietu
vių moksleivių vargingą padė
jimą, tai be abejonės tas*aiš- 
kiai mato, kad šis klausimas 
yra labai svarbus ir kad jis pa
liečia netik moksleivių reika
lus, bet taip-gi paliečia net 
lietuvių tautą.

Bendrabutį / moksleiviams 
manoma paimti su visais pato
gumais ir įsteigti jame progim
naziją arba prirengimą į aukš
tesnę mokyklą, kur bus moki
nama viso to kas yra mokina
ma pradinėse ir aukštesnėse 
mokyklose. Norintieji lanky
ti apielinkės mokyklas, galės 
tai daryti savo pilna valia. 
Taip-gi manau neprošalį bus 
priminti, kad Chicagoje daug 
yra gerų įvairių mokyklų, lie
tuviams ateiviams patogių.

Minėtame moksleivių susi
rinkime tapo išrinkta komisija 
rūpintis rengimu moksleivių 
įstaigos. Išrinktoji komisija 
pasiteiravo tame dalyke su Tė
vais Marijonais. T. M. priža
dėjo kiek gal.nt moksleiviams 
pagelbėti ir pradžiai užleisti 
savo namą.

Komisija peržiūrėjusi namą, 
rado tinkamu gyvenimui kele
tui moksleivių. Bet jeigu at
sirastų daug moksleivių, kurie 
norėtų apsigyventi rengiamam- 
ame moksleivių name, tada 
remisija paimtų didesnį namą.

Katrie norite mokytis ir ap
sigyventi moksleivių rengia
mame bendranamyje, kreipki
mės prie komisijos, ji visados 
jums pagelbės.

Komisijos adresai:
J. čeputis,

St. Bede College, Peru, BĮ.
Jonas P. Poška,

4432 Fairfield Ąv., Chicago, UI.
Pranas V. Jakaitis,

2327 W. 23 PI., Chicago, UI. j <15, tik komedija apie lygybę 
------------- I kalbančiųjų nebuvo girdima 

IŽ LIET. VYČIŲ SUVA
ŽIAVIMO.

- L. Vyčių New Yorko ir New 
Jersey Apskričio iš eilės 13-tas 
suvažiavimas įvyko gegužio 4 
d., 1919, Apreiškimo P. Švč. 
parapijos svetainėje, Brook
lyn, N. Y. Susirinkime daly
vavo virš 30 delegatų. Išrink
ta komisija iš penkių asmenų, 
kuri rūpįsis sudaryti maršru
tą rengimo teatrų, t y. kurios j 
kuopo stori išsimokinę teatrus, 
tai ta komisija stengsis tai kuo- 

ū nuskirti dieną ir vietą lo- 
kitoje kolionijoje ir tuo

cambridge; mass.
Pavyzdingos Draugijos Ne

kalto Prasidėjimo Švč. P. Ma
rijos susirinkimas įvyko gegu
žio 7 d. parapijos svetainėje. 
Šiame susirinkime draugija tu
rėjo daug svarbių dalykų. Tar
pe tų buvo skaitytas laiškas 
lietuvių R. Kryžiaus skyriaus, 
laiškas priimtas ir nutarta pri
sidėti prie organizavimo Liet. 
R. Kryžiaus skyriaus su $25.00 
ir 50 narių įstojo užsimokėda
mi po $1.00 į metus. Ši Drau
gija yra pavyzdingiausia Cam
bridge, Mass. ‘ Jinąi prie kiek
vieno naudingo visuomeniško 
sumanymo prisideda ir parapi
jos parėmimu nemažai rūpinas 
ir prisidėjo savo darbu ir pini
gais. Cambridge, Mass. mote
rys ir merginos turėtų pasidi
džiuoti iš tokios šaunios drau
gijos ir kurios dar nepriklauso, 
tai patartina prisidėti nieko 
nelaukus ir tapti narėmis mi
nėtos dr-jos. Štai bus gera 
proga 25 d. gegužės, bus iškil
mingos mišios šv. Tai bus pri
imamos narės už pusę mokes- 
ties. Todėl norinčios prisira
šyti, ateikite į Bažnytinę sve
tainę rytą 8 vai., ir kiekviena 
katalikė bus priimta.

Biruta.

WESTFIELD, MASS.
Šv. Cecilijos Choras po va

dovyste R. N. Baršio gerai pa- 
žangiuoja ir veikia. Štai 3 
gegužio surengė balių su prog
ramų, ant kurio atsilankė^ be
rods pirmą kartą tiek daug 
žmonių. Programas buvo pil
domas nuosekliai, tvarkiai. Vi
si savo užduotis puikiai išpil-

mui naujo pijano pobažnytinėj 
svetainėj. Užsipelno padėkos 
svečiai už atsilankymą ir para
mą, ypatingai Springfieldie- 
čiams, kurių buvo pusėtinas 
būrelis, taipos-gi už ramų už
silaikymą laike programo.

Ne Hyclius.

PHILADELPHIA, PA.
(Richmond)

Geg. 3 d. Lietuvių Muzika- 
liškoj salėj buvo vakaras, ku
rį surengė ir išpildė Šv. Jurgio 
parapijinis choras “Rūta.” 
Vakaras susidėjo iš koncerto ir 
teatro (komedijos) “Vagys.” 
Pirmiausiai choras sudainavo 
“Tykus buvo vakarėlis” ir 
“Paukštužėli skrajūnėli.’ Po 
to prasidėjo komedija “Va
gys,” keturių atidengimų. Pa
sibaigus antram atidengimui, 
p-lė V. Teleišytė akompanuo
jant ant pijano p. P. Grajaus
kui padainavo solo “Tykiai 

‘Nemunėlis teka,” “Kur bakū
žė samanota” ir “Man vistiel: 
pat” (muzika J. H. Cousins). 
Po tam, pabaigus teatrą, cho
ras sudainavo “Tai gražios die
nos pavasarėlio” ir “ Ant tėve
lio dvaro.”

Kaip koncertas taip ir teat
ras nusisekė. Dainose pasi
žymėjo p-lė V. Teleišytė, o per
statyme p. P. Hodelis — rolėje 
žydo Abrame, kurs labai nu- 
duodančiai daug juokų pridarė 
ir p. J. Imbrasas — rolėje Jo
kūbo.

Taip-gi nemažesnė garbė pri
puola vargonininkui p. P. Gra
jauskui, kurs taip gražiai išmo
kino chorą lietuviškų dainelių, 
kuriomis mus nors retkarčiais 
pralinksmina.

Geistina daugiau tokių vaka
rų. Žmonių buvo pilna svetai
nė.

Visas pednas skiriamas sta
tymui naujos bažnyčios.

Parapijonas.

bažnyčioje atsibuvo 40 vai. at
laidai. Vietiniai lietuviai su
prasdami tikrą tųjų atlaidų 
reikšmę ir naudą savo sielai, 
lankė savo bažnytėlę kuoskait- 
lingiausiai per visas tris dienas 
ir naudojosi iš atlaidą ir visų 
Dievo malonių. Neatsižvel
giant ant to, kad dauguma iš 
jų jau buvo atlikę savo Vely
kinę, beveik visi, turėdami 
gerą progą, priėjo Išpažinties 
ir susivienijo su savo Išganyto
ju Šventoje Komunijoje. Dau
guma matėsi kasdiena prie 
Dievo Stalo. Tai labai gražus 
ir pagirtinas apsireiškimas tar
pe čionykščių lietuvių. Dau
gelis matomai paklausė savo 
Gero Piemens, Jėzaus Kris
taus, balso šaukiančio: “Atei
kite pas mane visi kurie varg
state ir esate apsunkintais, o 
aš jums palengvinsiu.”

Gerbiamam klebonui, kun. 
M. J. Urbonui, pagelbėti lai
ke atlaidų pribuvo ir sekantie
ji gerb. kunigai: kun. N. J. Zub- 
rickis iš DeLancey, Pa, kun. 
J. F. Pikutis iš Rossiter, Pa., 
kun. S. J. Čepanonis iš Homes- 
tead, Pa., kun. J. Misius iš 
Bentleyville, Pa., kun. A. Ta- 
moliunas iš Pittsburgh, Pa., ir 
vietiniai lenkų ir airių kunigai. 
Įspūdingus pamokslus teko iš
girsti nuo visų viršminėtų lie
tuvių kunigų. Pamokslai bu
vo sakomi lytais ir vakarais. 
Visa bažnyčia, ypatingai alto
riai, buvo išpuošta kaip dar 
niekad nebuvo — labai puikiai 
ir įspūdingai. Tai darbas vie
tinių airių Seserų. Gėlės ir 
kiti puošalai, buvo tai auka 
mūsų Šventosios Šeimynos Al
torių Dr-jos ir keletos kitų pa
siaukavusių ypatų. Procesi
jose dalyvavo Panelės Švč. Ma
rijos Mergaičių Dr-ja ir keletą 
iš mažesniųjų mergaičių ir ber
naičių. Mergaičių choras gie
dojo rytais o parapijos choras 
vakarais. Šie atlaidai paliko 
gilų ir ilgai atmintiną įspūdį 
ant visų. Džiaugsmas iš to vi
siems.

•v

Jankus ir ponios Sabonienė ir 
Jankienė. Tai bus pirma to
kia pramoga šioje kolonijoje. 
Visi atsilankykite.

P. M. B.

CLEVELAND, OHIO.

Papildymas.
“Darb.” num. 53 buvo žinu

tė apie vaidinimą veikalo “Iš 
Meilės.” Apie vaidinimą ir 
tistus gražiai ir teisingai apra
šyta, tik gailu, kad kitų daly
kų surištų su tuo vakaru nepa
minėta. Tai-gi čia papildysiu 
aną korespondenciją. y

Tą vakarą rengė LDS. 51 
kuopa. Programo vedėjas bu
vo J. Kuzas. Pirmiausia kal
bėjo LDS. Ohio apskričio kuo
pų organizatorius A. S. Kulbic
kas. Aiškino krikščionių de
mokratų programą. Paskui se
kė lošimas. Tarpais griežė 
Kanklių orkestrą. Deklema
vo A. Slavickas. Buvo daug 
paskleista agitatyviškų lapelių 
ir išparduota daug geros lite
ratūros. Prie teatro surengi
mo daugiausia pasidarbavo 
broliai Kanoverskiai. Už tai 
jiems ačiū. Žmonių pramogoj 
buvo daug, nežiūrint į tai, kad 
tą pat vakarą buvo “Sandaros 
Varpo Choro” programas.

J. K—as.

ATHOL, MASS.
Sudegė bažnyčia.

Gegužio 9 d. atsitiko didelė 
nelaimė, sudegė mūsų bažnytė
lė. Buvo Aušros Varau drau
gijos salė. Užsidegė iš ryto, 
apie 9:30 vai. Artimieji gy
ventojai pamatė, kad jau ver
čiasi dūmai su liepsna iš vie
nos kertės. Buvo pašauktas 
vietos klebonas kun. Petraitis. 
Atbėgęs jau atrado' pilną baž
nyčią liepsnos ir dūmų. Bet 
kunigas įbėgo į bažnyčią ir ra
do dar neapdegtą cimboriją ir 
paėmė Švenčiausią. Net ste
bėjos žmonės, kad buvo alto
rius apdegęs o Cimboriją čie- 
la. .

Sudegė visas stogas, lubos, 
altorius, keturios Stovylos, sta
cijos, baldakymas, vargonai, 
gaidos, Aušros Vartų Dr-jos 
puiki vėliava, Šv. Onos dr-jos 
vėliavą išnešė, tik sulaistytą. 
Bažnytinių drapanų liko nesu
degusių, tik sulaistytos. Stebė
tinai atsitiko toki nelaimė. Mo
teris tik išėjo iš bažnyčios, pa
ėjo kalnu atsigrįšta, žiūri, kad 
dūmai verčias iš bažnyčios. 
Tuoj ėmė šaukti. Atpyškėję 
gaisrininkai atrado visą baž
nyčią liepsnose. Kai tyrinėjo 
iš kur galėjo Asirasti ugnis, 
tai ištyrė, kad niekur negalėjo 
ugnies būt kaip tik iš elektri
kos arba kas uždegė atkeršyda
mi klebonui. Buvo girdėties, 
kad bolševikai pyko ant klebo
no nuo gegužio 4 d. prakalbų. 

[Miestas nenorėjo jiems duoti 
' salės, tai jie ir pyko ant klebo
no,

Gaila visiems, kad Atholio 
lietuviai nebeturi - bažnyčios. 
Nors jau pradeda statyti nau
ją bažnyčią, bet dabar kol kas 
eisim į airių bažnyčią. Jau 
buvo mišios dėl lietuvių dvejos 
6:30 ir 9:30. Nors vargiau, 
bet ką padarysi nelaimei.

Bus prakalbos 17 gegužio. 
Kalbės Jonas E. Karosas. Bus 

nes 
skiepas atliko nesudegęs. Pa
kvietė jį šv. Onos dr-ja.

JS. FUSClUve-

M J. U.

NORTH ABINGTON, MASS.
Audiminių darbininkai buvo 

pareikalavę 8 vai. darbo dienos 
ir ant 10 nuoš. pakėlimo algos. 
Kompanija pažadėjo pakelti 
ant 9 nuoš. ir prašė darbininkų 
dirbti tas pačias valandas iki 
liepos mėnesio. Sakė, kad jei 
sutiks, tai 9 nuoš. mokės ne’ 
tik už gegužį ir birželį, bet ir 
už balandį išmokės. Kadangi 
išmintingi darbininkai nenori 
streikų ir susitaiko, jei darb
daviai sutinka žmoniškai page
rinti išlygas, tai ir mūsiškiai 
darbininkai susitaikė ant mi
nėtų pagerinimų.

Šis miestas per 25 metus bu
vo sausas, o nuo gegužio 1 d. 
tapo šlapias. Tai gal jūs ma
note, kad lietuviai dabar ir 
maudosi tam šlapume. Apsi
rinkate, jei taip manote. Dar 
nei vienas lietuvis nebuvo pa
sigėręs. -

Su dvasios reikaalis kreipia
mės į Montello. Per šešis me
tus mums maloniai tarnavo di
džiai gerb. kun. Urbanavičius, 
o dabar birželio mėnesyje ža
dėjo atvykti gerb. kun. Daugis.

A. Neves.

JERSEY CITY, N. J. .
✓

Parašą rinkimas po peticija 
nebuvo, kaip reikiant varo
mas. Trims vyrams pasidar
bavus surinkta 900 parašų. Ci- 
cilikai iš “principo” nesirašė, 
o tūli katalikai sakė, kad girdi 
jei tas būt reikalinga, tai kun. 
Krasnickas būt bažnyčioj pa
sakęs. Matote kur kliūtis. 
Tai didelis nekantrumas ir 
tiems, kurie norėtų dirbti, nes 
trukdymas iš ten, iš kur reikė
tų paramos. Nelabai senai bu
vo organizatorius iš kitos ko
lonijos, norėjo suorganizuoti 
LDS. kuopą. JBuvo surengtos 
prakalbos. Kaipo geras orga
nizatorius, tai nuėjo pas kle
boną. Padėjo dolerinę ir pra
šė, kad pavelytų plakatus iš
dalinti prie bažnyčios ir kad 
per* pamokslą pagarsintų^ Tai 
kunigas labai grubi joniškai iš
varė organizatorių lauk. Ne
žiūrint į tai prakalbos buvo. 
Susitvėrė LDS. 76 kuopa. Da
bar ji turi 50 narių su viršum. 
Daug žadėjo prisirašyti kitame 
susirinkime. LDS. 76 kuopa 
gegužio 17 d. rengia pramogą 
salėj po num. 335-7 Newark 
avė. Prasidės 7 vai. vak. Į- 
žanga 25e.' Visi kviečiami at
silankyti.

Veikiantis.

publikai. Komedija “Tylėk 
Įneš suminsiu,” labai prijuoki
no žmones. Prie pabaigos išė
jo pp. BarŠis, broliai Atkočai- 
čiai ir V. Simonavičius užtrau
kė “Jau sugrįžtu į tėvynę.” 
Jie buvo apdovanoti gausiais______ _ ________________

I delnų plojimais. Beja, po at- pobažnytinėj svetainėj, 
loštų komedijų buvo dainelės, 
kurioms pritaikė meliodijas 
vargon. - Šie duetukai užžavė
jo publiką, nes išpildė puikiai 
— akomp. vargon. ir ant smui
ko fotografas p. K. Skrebutė- 
nas, gabus smuikininkas, jie ir 
balių atgrojo. Pelno Ii

00, skiriamas įsigi ji
o a-

DU BOIS, PA.
40 Valandų Atlaidai.

Gegužio 4, 5 ir 6 d 
ie Šv. Juozapo lietuvių

. -II —

PROVIDENCE, R. I.
Gegužio 5 d. A. Šarka užda

ręs vakare savo saliūną ir ėjo į 
stubą. Prie trepu jį pasitiko 
banditai ir sako: “Atiduok pi
nigus.” Tuo tarpu piktada
riai uždrožė Šarkai per galvą. 
Jam sušukus subėgo policmo- 
nų, paėmė jį sužeistą ir nuga
beno į ligonbutį. Ant ry
tojaus jisai mirė. Prigulėjo 
prie L. D. K. Gedimino dr-jos. 
Tą pat dieną V. Mencifino su
važinėjo devynių metą mergai
tę.

CAMBRIDGE, MASS.
Šv. Stepono Dr-jos vakaras.

Gegužio 11, viršminėta dr-ja 
surengė pramogą pobažnytinė- 
je svetainėje. Buvo sulošta 
du veikalu, be to buvo dainų 
ir kalbą.

Visąpirmu vakaro vedėjas 
gerb. kun. Fr. Juškaitis kalbė
jo apie katalikų veikimą, da
bartinius lietuvių reikalus. Po 
tam keletas asmenų vaidino 
‘ ‘ Šalaputrį. ’ ’ Veikalas nors 
ir prastas, bet lošėjai atliko ge
rai. Taip net, kad ir prastos 
vietos tapo nepastebėtos. To
liaus p-lės O. Šimbolaitė ir A. 
Šliužiutė dainavo akompanuo
jant vargonininkui p. J. Ra- 
kiečiui. Po trumpos gerb. kun. 
Fr. Juškaičio' kalbos sekė vai
dinimas “Nastutė.” Nastutės 
rolė ypač puikiai buvo nuduo
ta. Tiesa, kiti vaidintojai ir
gi gabiai savo užduotis atliko. 
Šio veikalo aktų tarpais daina
vo duetą viršminėtos panelės 
ir solo p. J. Paklėtis vargoni
ninkas.

Žmonią buvo susirinkę pilna 
svetainė. Šv. Stepono dr-ja

LDS. New Yorko ir New 
Jersey’s apskričio suvažiavi
mo, laikyto 27 balandžio, 1919 
m. Newark, N. J. Lietuvių Sa
lėje 180-2 New York Avė. Su
važiavimą atidarė Apskričio 
pirm. J. Pelutiš su malda. Už- 
kvietimas valdybos. Delega
tų vardų išaukimas, bei manda
tų peržiūrėjimas. Brooklvno 
12 kuopos delegatai buvo V. 
Daubas, A Dymta- 14 kuo
pos Newarko dalyvavo šios y- 
patos: Amb. Daukšys, A K. 
Masandukas, J. Pelutis, A 
Kazlas, J. Žemaitis, P. Kinda- 
ravičius, D. Rupainis. 15 kuo
pos Harrisono A. Gerulis, V. 
Šereika, V. Šemiliunas, O. Bu- 
bėnas, J. Volikas, J. Ereška, K. 
Žilinskas. 18 Iq). Patersono: 
A. Mieminkas, A. Jokubaitė. 
73 kp. Lindeno: V. Mačiuliutė. 
Pastaba: Iš valdybos nebuvo 
iždininkė p-lė O. Nevuliutė ir. 
nepribuvo organizatorius J.'J. 
Liudvinaitis.

Toliaus seka skaitymas pro
tokolo, kuris priimtas. Seka 
valdybos raportai. Pirmiau
siai duoda vietinis organizato
rius A. Kazlas ir pirm. J. Pe
lutis. Iš jų raportų matės, kad 
jie milžinišką darbą atliko lai
ke apskričio buvusio maršruto. 
Taip-gi paaiškėjo, jog nekurios 
kuopos dar visiškai neatsilygi
no į Apskričio iždą, taip kad 
už nekurias pirmininkas uždė
jęs iki neatsilygins. Organi
zatoriaus J. Liudvinaičio ra
portas, kurį jis pridavė raštiš
kai ir org. A. Kazlas taip-pat 
už jį išdavė. Štai jo nuveiktie
ji darbai: jis į 73 kp. prirašė 8 
narius, o į 16 kp. 4 naujus na
rius, tai išviso 12 naujų narių 
laike maršruto prakalbų, o dar 
Porth Amboy gavo 4 naujus 
narius. Pinigiškai jis savo 
kolonijoj pralenkė kitas, nes 
surinkta $70.94. Dalis tos su
mos eis Tautos Fondan. Or
ganizatoriaus A. Gerulaičio ra
porte ir-gi gražiai skambėjo/ 
pasižadėjo dirbt, kiek galės- 
Raportas prekybos komisijos 
parodė, kad nieko nenuveikti, 
nes jiems vien Lietuva terū- 
pianti, o taip-gi ir Naujoji Pre
kybos Bendrovė esanti tokia 
pat, kaip ir mes kad būtume į 
kūrę; tai-gi jie ir visi sutiko 
remti naująją bendrovę, kuri 
užmezgė pastaromis dienomis 
kaipo Lietuvos-Amerikos Pra
monės Bendrovė. Visi vien
balsiai sutiko ant to. O mūsų 
vykinamieji prekybos dalykai 
atidėta neapribuotam laikui. 
Tai iš raportų tiek ir tebus, nes 
finansų pilnos skaitlinės nesu
sekiau; kol kolonijos neprisiun- 
tė, gal iki sekančio suvažiavi
mo pasiseks tas atlikti.

1. Nutarta, kad organo su- 
batinis numeris būtų padidin
tas. Taip-gi kilo klausimas 
ar apskritis turės teisę ant 
sekančio seimo siųsti delegatą 
nuo LDS. Apskričio į LDS. 
Seimą Apie tą tai Centras 
teiksis paaiškinti. Pageidau
jama atgaivinti Grįžimo Lie
tuvon Biurą ir pildyt lapelius. 
Patarta, kad mūsų LDS. Strei- 
kierių Fondas laike streiko 
remtų vien savus LDS. narius. 
Kilo ginčai kas-link kunigo 
Krasnicko ir A. Kazio, kad jis 
.bažnyčioje išvadinęs mūsų L. 
D? S. Apskričio organizatorių 
kad jis esąs bolševikas, taip-gi 
šmeižęs ir po žmones; trukdęs 
jam ten darbuotis dėl labo L. 
D. S. Tai prieš kun. Krasnic- 
ką apskritys protestuoja, nes 
kad kunigas , yra, tai lai dar 
gelbsti tokiam žmogui, kuris 
organizuoja katalikus į katali
kiškas organizacijas, o ne truk-. 
do. Taip-gi atidarant sesiją 
org. A Kazlas pridavė raštiš
ką pasveikinimą delegatų, ku- 
rį rašt. perskaičius gausus bu
vo delnų plojimas. Organiza-

I 
!

*

Dr-ioi narvs. 1 delTn? pi03imas. Orgamza-
;____  šiame vakare laimėjo keletą foj-j^g pageidavo amatninkų

naujų narių ir uždarbio virš 
$50.00. Šioji dr-ja yra grynai 
katalikiška ir prakilni savo sie
kiuose.

organizavimo skyriaus. Pagei
dauta, kad visados išrinktieji- 
turi ir dalyvauti Apskr. šuva-
žiavime, o ne taip kaip kad iš-

Reporteris. [ renka 5, o dalyvauja vienas.

DUQUESNE, PA.

Pramoga.
Ketverge gegužio 15 d. Lib- 

rary Music salėj vakare bus
graži pramoga. Bus vaidina
ma Čigonės Atsilankymas, Dvi

Iš Lindeno buvo gražių įneši-
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50c.
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PARSIDUODA RAKANDAI.

PIRMAS DIDŽIAUSIAS

BALIUS

>

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY
BALTIMORE, MD.
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Kasdien išsiunčiame po ke
letą desėtką užsisakytojams 
Lietuvos žemlapio.

kojas ir 
ir tinka 
reikalin-

LIETUVOS DUKTERŲ DEJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359 — 4-th St. 

VICE-PIRM. — A Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

RENGIAMAS L. D. S. 76 KUOPOS
--------ATSIBUS------- --

Paieškau Mariuko duktė Anta
no ir Viktorijos Seiliukės. 1904 
m. atvažiavo pas brolį į Plymouth, 
Pa. ir apsivedė su J. Stačkoniu. 
Jos tėvas buvo mašinistu pas Nor- 
butus Barkūniškyj, guv. gub. Aš 
esu duktė Andriaus ir Jievos Bra
zaičių. Prašau atsišaukti.

Mrs. Magdė Ananka, 
612 Lanstoff St., S'cranton, Pa.

dėl 4 kambarių ir yisai mažai vartoti. 
Parsiduos pigiai. Savininkas išvažiuo
ja j kitų miestų ir turi parduoti tuo
jaus. Gera proga įsigyti beveik nau
jus rakandus. Atsišaukite pas 

PRANĄ ZARONSKį,
172 Windsor St, Cambridge, Mass. 

(M.-L.)

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
moteris ar mergina prie namų darbo. 
Užmokestis gera. Atsišaukiįę.

M. DELTON,
300 Coramon St.K W. Quincy, Mass.

Paieškau sesers Monikos Virba- 
lytės Kauno gub., Ukmergės pav., 
Žemaitkiemių vai., Činelių kaimo. 
Pirmiaus gyveno So. Boston, Mass. 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą ir ji pati ar kas kitas 
atsišaukite šiuo adresu:

Augustas Virbalis, 
2038 Rubble St., Chicago, HL

Paieškau sesers sunaus Juozo Das- 
gevskio Kauno gub., Raseinių pav., 
Tamavos par. Jisai dabar gyvena A- 
merikoje. Jeigu kas žino arba jis pato 
praneškite šiuo adresu:

BARBORA VIZGIRDIENt, 
1611 E. 32-nd St, Cleveland, Ohio. 

(M.-L)

PARSIDUODA ŠUO (ŠUVA).
Turi baltų kaklų ir baltas 

šviesiai rudas. Labai didelis 
prie biznio ar farmos. Kam 
ga, atsišaukite tuojaus.

J. J. ŽVIRBLIS,
236 Wayne St., Jersey City, N. J.

PARSIDUODA RAKANDAI
Parsiduoda rakandai, dėl 5 kamba

rių. Parsiduos pigiai. Rakandai var
toti tik 6 mėnesius. Priežastis parda
vimo, išvažiuoju į kitų miestų. Turi
me parduoti greitai.

Jonas Žukauskas,
93 C Street, So. Boston, Mass.

(M.-L) .
--------------- —

Paieškau brolio Juozo Spranaičio. 
Pirmiaus gyveno Greed-Neck L. Island, 
N. Y., o paskiaus buvo paimtas į ka
riuomenę apie 10 d. lapkričio 1918. Da
bar nežinau kur jis randasi. Taip-gi 
paieškau Vinco Musteikos Suvalkų g., 
Naumiesčio pav., Plokščių valsčiaus, 
Kubilių kaimo, Ilguvos par. Gyveno 
Buenos Aires, Argentina apie 9 metus. 
Meldžiu abiejų atsišaukti arba kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

JONAS SPRANAITIS,
113 Montgomery St., Paterson, N. J. 

(M. L.)

B-vės atstovai ...

Lindene, N. Ji. Šiuomi užda
rė 10 aps. suvažiavimą 15 m. 
po 6 vakare su tam atsakančia 
malda Apskričio pirmininkas 
J. Pelutis.

LDSk Apskričio Rašt.
A. J. Dymta.

L.D.S. NEW YORKO IR NĖW
JERSEY’S APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. — J. Pelutis, _
88 Warwick Str., 

Newark, N. J. 
Vice-pirm. — A. Mierninkas,

10 Harrison St., 
Paterson, N. J. 

Iždininkė — O. Nevuliutė,
117 New York Avė-, 

Newark, N. J. - 
Organizatoriai: —

J. J. Liūdvinaitis, 
Box 411, x

Linden, N. J.
A. Kazlas,

85 Prospect St., 
Newark, N. J.

A. Gerulaitis, ' 
177 Diekes St.,, 

Keamev, N. J. 
Prot. Rast. — A. J. Dymta,

112 Berry St., 
Brooklyn, N. Y.

TĖMYKITE LIETUVIAI. 
IR L. D. S. NARIAI.

Užrašinėj am naud.ngas laik
raščius: “Darbininką,” ‘Drau
gą,” “Vytį,” “Moksleivį,” 
“Garsą,” “Žvaigždę,” “Tau
tos Rytą,” “Šviesą,” “Vana
gą’ juoką ir satyros laikraštį.

Parduodam knygas: maldak
nyges ir svietiškas. Reikalau
kite tuojaus rašydami:

A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen Avė. N. E. 

Cleveland, Ohio.

PRANEŠIMAS
Lietuvią ūkėsą Draugijos na- 

' „rian^.
Atsibuvusiame susirinkime 

balandžio 24 d. 1919 m. Lietu
viu Ūkėsij Draugijos likosi nu
tarta ir permainyta visi mėne
siniai susirinkimai iš trečio ne- 
dėldienio į trečią ketvergą 
kiekvieno mėnesio. Tad nuo 
šio laiko visi reguliariai susi
rinkimai atsibus trečiame ket
verge kiekvieno mėnesio.

Sekantis susirinkimas bus 
gegužio 15 d. 1919 m. 7:30 va
landą vakare Lietuvią Salėja. 
Visi nariai malonės pribūti, nes 
yra daug svarbią reikalą ap
kalbėti.

M Mockapetris, Sekr. 
279 Bolton St, 
So. Boston, Mass.

GAMTOS PER 
SERGĖJIMAI

REIKIA SUPRASTI.
PROTINGIEJI IR PRAKTIN- 
GIEJI ŽMONES VISUOMET 
ATKREIPIA RIMTĄ DOMĄ 
Į TUOS PERSERGĖJIMUS, 
KURIUOS GAMTA IŠANKS-t, 
TO PRANEŠA APIE PRISI-J?

ARTINANTĮ PAVOJŲ. <

Štai, pavyzdžiui, kuomet tau galvą skausta, "sunkumas 
pilvb^jaučiasi, netenki apetito, sudrimba visas organizmas, 
kaip aš dabar tave matau, kada tavo liežuvis baltas apneštas 
ir nemalonus eina kvapas iš burnos — suprask, jog tai vis 
persergėjimai apie tai, kad tavo pilvas užsikimšęs, o nuo to 
žinoma užsiteršęs ir kraujas:.

Neatidėliojant, kad išvengti pasekmią, tai reikia suvalgy
ti tuoj šiandie vakare 3 Partolos kendes. aTi iš ryto atsikel
si norinalis ir užmirši apie šiandienines negales. Partola ap
valys pilvą ir kraują, sugrąžins apetitą, prašalins galvos , 
skaudėjimą ir suteiks gerą sveikatą.

Dabar aš‘tau paliksiu dėžutę Partolos. Suvalgyk šian
die tris kendes, o kitas pasilaikyk ateičiai.

Kai užsinoTėsi daugiau, tai galėsi gauti čielą dėžutę už 
.$1.00 iš

APTEKA PARTOSA, 160 Second Avė. Dept. L. 3. 
New York City. ' " (157)
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Dovana Visiems Dykai!
SCRANTONO APIELINKĖS 

FARMOS.
Dunmores apie 10 mylią nuo 

Scrantono yra mūsų tautiečių pir
kusių apie 10 farmą į visai trum
pą laiką. O kuomet aš pirmutinis 
nusipirkau, tai svetimtaučiai ma
tydami, kad lietuviai pradeda ap
sigyventi pavedė daug farmų ant 
pardavimo. Mes turime virš 20 
farmų ant pardavimo apie Moscow 
Elmrurst ir Wimmers apielinkėje. 
Mes turime daug ant pardavimo 
dėlto, kad mes parduodam už ma
žesnį nuošimtį negu svetimtaučiai 
gyvenantieji Scrantone.'

Mes turime farmų, kurios par
siduoda nuo $1600 iki $8000. No
rintieji 'pirkti, gali pasirinkti. 
Siuomi pranešam, kad kelius nuo 
Dunmores iki Moscovv pradėjo ce
mentuoti ir taisyti, o farmų kai
nos dar nėra pakilusios. Pasinau
dokite proga, nes vėliaus beabejo 
pasidvigubins. Scranton’e yra ge
ras marketas dėl visokių valgomą 
produktų, o mūsų farmos yra ar
ti Scrantono ir Dunmores. Atva
žiavusieji imkite Moosic Lake 
gatvekarį ir pavažiavę išlipkite 
ant Mt. Cobb ir paėję į pakalnę a- 
pie 10 minučių rasite mus. Laiškus 
adresuokite šiaip:

Frank Lattozš,
R. F. D. Mt. Cobb, Wimmers, Pa.

DARBININKAS

8VZHT0 JONO EVANGELISTO 
PA1ALFIN8S DRAUGUOS 

VALDYBA
80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žiobs,
539 E. Seventh St., x 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — JuL Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,

292 E St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

210 Silver St., So. Boston, Mass 
KAS — Andr. Naudžiūnas,

16 Vinfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietą.

■' PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

' 135CStr.

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.-
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Mass.
VICJE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

81 Mercer SL.-So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

**' 104 Market St, Brighton. Mass.
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas, 

128 Heath St, Roibury, Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas. 

244 D Street So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 

130 Bowen St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 

Mass. laiko mSnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietą po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai

> “DARBININKAS”
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Dnrhikm. 
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.
'Už vieną sykį.

” tris sykius

► T
X T

Subatoje, Gegužio-May 17,1919
WHITE EAGLE SVETAINĖJE,

335—7 Newark Avė., Jersey City, N. J.
Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis iki vėlai naktjr

Tai-gi užkviečiame visus Jersey City ir apielin
kės lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio pasi
linksminimo vakaro. Muzikė bus net iš Lietuvos ir 
grajis visus puikiausius lietuviškus šokius. 
. Bus'duota 3 dovanos tiems, kurie geriausiai

BUS DUOTA 3 DOVANOS TIEMS, KURIE 
GERIAUSIAI LIETUVIŠKAI PAŠOKS.

ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI.

Malonėkite visi atsilankyti.

Su pagarba,

L. D. S. 76 Kp. KOMITETE

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ už Dyką.

Užsakymą gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapią gali pritrukti. Pasi
skubink! .................................... ..

LIBERTY BOND8US 
oriima už pilnus $50 dolerių L. A

Tai kas nors nepaprasto. 
Nustebinantis laikrodis, 
naujo išradimo, apie kurį da 
nesi girdėjęs. Laikrodis y- 
ra naujausiu išradimu laik
rodžių srytyje. Apie jo prak- 
tingumą kalbai žemiau pa
duotas aprašymas: 1) Rodo 
valandas ir minutas kaip ir 
paprastas laikrodis; padary
tas yra iš geriausio metalo 
taip, kad gali būti ugnyj ir 
nesudega, ir gali .išlaikyti 

per visą tavo gyvenimą; už
sukti reikia tik vieną sykį į 8 dienas; 4) 
Laiką laiko geriau negu koks nors kitas lai
krodis ir nesuvėlina nei minutės; 5) Gva- 
rantuotas 25 metams; 6) Sveria .10 svarų;
7) Turi skambutį, kuris taip smarkiai skam
bina, kad ir kiečiausiai miegantį prikelia iš 
miego ir išvelka iš lovos, kad jį nutildytų;
8) Nakties tamsoj nereikia kelties, žiebt deg
tuką, kad pamačius koks laikas, vien tik 
paspaust knypkutį ir visas laikrodis apšvie
čiamas elektros šviesa; 9) Gali kartu švies
ti ir skambinti. Gali būti kaipo kambarinis 
bei ofisinis varpelis dėl pašaukimo geistinos 
ypatos; 11) Turi egzaminuojamą lemputę 
dėl ištyrimo akies, burnos, ausies, gerklės, 
nosies ir dantą; 12) Turi elektrikos bata-

riją labai pasekmingą gydymui nervišką ligų; 13) Turi savyje ne
sudegamąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; vienas pinigams, 
antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpinta slaptingomis du
relėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kombina
cijos numeris užsistato. Su kiekvienu laikrodžiu pasiunčiame pilnas 
informacija?. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo gali 
turėti iš tokio laikroždio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk
tam, vis-gi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo ras
tis kiekvienoj stuboj, nes jis yra ne tik reikalingu bet ir pagraži
nančiu namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepa
tiktų. Baterija tame laikrodyje gali užtekti keliems metams, o pas
kui labai lengva įdėt naująT Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai,* 
mes gi dėl ją daugybės, per trumpą laiką pardavinėsime tik po 
$10.55. Laikrodis yra tikrai tokis, kaip aprašyta. Jei jums ne
patiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime 
kiekvienam šitą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas 
mus aprašytą naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras 
dirbantiems žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais viduriais, lai
ką teisingai rodo. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus jį 
gausi DYKAI tik per trumpą laiką,* jei užsisakysi tuojaus. stebūklin- 
gą naujo išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors 
dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigią tik 50e., o mes tuoj išsiųsi
me laikrodį su laikrodėliu. Likusus užmokėsi gavęs daiktus, 
rėdomas pasinaudoti proga, rašyk neatidėliodamas.
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112 N. GREENE STR.,

Lietuvos Amerikos Pramonės 
Bendrovę

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra visuomeniška įstaiga, suor
ganizuota demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygą balsą sulyg 
nupirkti] Šerą skaitliaus.

Į šią Bendrovę ineina žymiausi Amerikos lietuviu veikėjai, žmonės su pri
tyrimu ir net ekspertai kaikuriose industrijose.

Bendrovės tikslu yra sumobilizuoti Amerikos lietuviu kapitalą, siąsti iš 
Amerikos Lietuvon reikalingą Lietuvos atstatymui medegą, mašineriją, įran
kius, maistą ir tt.

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įren
gus ūkės, nutiesus gelžkelius, aprūpinus miestus ir miestelius elektra ir tt.

Mes, Amerikiečiai tam galime pagelbėti, dėdami kapitalą krūvon ir gaben
dami Lietuvon reikmenis. Kas bus iš Lietuvos Išvežama, išstatvsime antmar- 
ketą kitose šalyse. Mūsą sudėtas kapitalas Lietuvon pargabens reikalingiau
sius daiktus, atgins Lietuvą nuo svetimtančią siūlomą “malonią,” suteikiant 
jai kapitalą, gimums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pel
nas.

Šios Bendrovės šėrai yra po $10.00. Galima pirkti, kiek norima- Pardąo- 
daiąa ir po vieną šėrą. Užmokesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną ver
tę. Norintiems parduodama ir ant išmokesnio po 10 nuoš. Į mėnesį.

Dabartinė Valdyba: J. S. Vasiliauskas, prez., J. E. Karosas ir kun. J. Pet
raitis, vice-prez., P. Molis (Mulevičius),sekr., kun. J. J. Kaulakis, iždin-

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siąskime čekius, monev 
orderius ir laiškus šiuo adresu:

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujus.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS,
12 Rock St., Pittston, Pa.

t

Paieškau pusseserės Agotos Le- 
oniukės( Matulionienės) Suv. gub,, 
Marijampolės pav„ Plutiškių par., 
Leskavo kaimo. Taip-gi paieškau 
pusbrolio Petro Radzevičiaus Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Plutiškių pav., Sinkaviškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą.

Mrs. Magdė Andriukaitis,
612 Lanstoff St., Scranton, Pa.
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Koorporacija New Yorke.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šią reikalą atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, sudarant didelį kapitalą pramonės (išdir-, 

bystės) ir pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.
2) Padaryti Lietuvą neprigulminga nuo svetimą išnaudotoją, paimant visą 

šalies pirklybą ir pramonę į lietuvių rankas.
3) Pakelti Lietuvos abehią gerovę steigiant fabrikus, dirbtuves, laivą kom

panijas ir tt.
4) Pagerinti Lietuvią gyvenimą organiznojant juos į pirklybos draugijas, su

randant gerus uždarbius, palengvinant įgijimą ūkės įrankią, mašiną, gy- 
vulią, javą ir tt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpinasi lietuvią gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvią Banką su Užrubežinią Reikalą (Foreign Exchauge) Sky
riumi pinigą mainymui, siuntinėjimui, laivakorčią pardavojimui ir tt.

2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpinimui keliaujančią! Lietuvą ir į kitas
• šalis. .
3) Padaro ir paliudija rejentalius dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, da

lą išieškGjimus, įgaliojimus (daviernastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliūdijimus ir tt. ~

Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuoti ant $1,000,000, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto čarterio ir po val-džios priežiūra. Bendrovės šėrai (akci
jos) kaštuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkią Šerų vienam žmogui. L. 
A. Bendrovės pelnas išdalinamas visiems darbininkams, iš ko yra geras pelnas 
kiekvienam* nuo indėtą pinigąr Prie L. A Bendrovės galima prigulėti ir Lie
tuvoje gyvenant. Bendrovė steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose.

Viri dėkitės prie Lietuvių Atstatymo BendrovBsI 
. Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATICN
5-th Avė., New York, N. Y.

Paieškau brolio Jono Snapkau- 
sko Suvalkų guį., Vilkaviškio pa
vieto, Vaitkabalių vai. Pirmiaus 
gyveno Brooklyn, N. Y., o dabar 
nežinau kur. Jis pats, ar kas ki
tas praneškite šiuo adresu:

Juozas Snapkauskas,
22 Gatės St., So. Boston, Mass.

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
vyrišku drabužių. Užmokestis ge
ra. Kas-link platesnių informaci
jų klauskite pas:

A 8. Petrauską,
53 E. MainSt, Nėr Britam, Ct. 

(5-15)

X] P AR8IDU0DA RAKANDAI be-
& veik nauji dėl 4 kambarių. Par- 

riduos pigiai. Priežastis pardavi- 
♦įtrflio, išvažiuoju į kitą miestą. At

sišaukite.
Zigmas StnrinskM,

1194 Athens St., So. Boston, Mass. 
y-.;. (Ant trečių lubų) ~
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Lietuvių RakanduiVietines žinios

Lietuvių Statymo
Bendrovė

Antri Metiniai

Rengia LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA

So. Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

BRIGTON, MASS.

THE LITHUANIAN BUILDING CO
Cleveland, Ohio.6307 Superior Avė.

Nedėldieniaii ir Šventėmis 
10 ryte iki 2 po pietų.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

PAMATYKITE “VALKATĄ”

Ketverge, gegužio 15 d. Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus sky
riaus bus prakalbos. Kalbės 
keletą gabhj kalbėtoji?. Dai
nuos Šv. Petro Bažnytinis Cho
ras po vadovyste p. M. Kar
bausko. Tas viskas įvyks ba
žnytinėje salėje, ųnt Penktos 
gatvės. Ateikite visi.

1) Stato naujus namu: medinius ir mūrinius.
2) Išdirba pienus namų statymui.
3) Apdraudžia namus, forničius ir kitokius ra

kandus.
4) Parduoda ir perka namus.
5) Skolina pinigus norintiems statyti namus ant 

lengvų išlygų su mažu nuošimčiu.
6) Užims visus darbus statymui ne tik Ohio val

stijoje, bet ir kitose valstijose. Turintieji tokius 
darbus, praneškite Bendrovei.

7) Kaip tik bus galima, turėsime Laivakorčių
Agentūra ant visų linijų ir siuntinėsime pinigus į 
visas dalis svieto. Aprūpinsime saugiai. Bendrovė 
jau pradėjo darbų ir varo pirmyn. —

8) Lietuvių Statymo Bendrovė remiasi ant to, 
kųd aprūpintų Lietuvą tėvynę, statant namus ant 
tų vietų, kur yra sunaikinta baisios karės.

Lietuviams gera proga prisidėti prie šios taip 
naudingos Bendrovės, kuri nemažai galės prisidėti 
prie atstatymo namų Lietuvoje.

Pasiskubinkite nusipirkti šėrus, nes jau nedaug 
liko ir eina kaip cukrus. Mat lietuviai supranta 
jau kokių naudų gali turėti iš tokių Bendrovių kaip 
Lietuvių Statymo Bendrovė.

Šios Bendrovės šėrai po $25.00. Neparsiduoda 
mažiaus kaip 2 šėrai už $50-00.

Jau inkorporuota sulig Ohio valstijos teisių ir 
yra po valdžios priežiūra, taip, kad pinigai indėti 
negali žūti.

Už indėtus pinigus Bendrovė moka dividendų 
4 nuoš. Šėrus galima pirkti ir už Liberfy Bondsus. 
Reikalaudami platesnių paaiškinimų kreipkitės laiš
kais žemi aus nurodytu adresu. Clevelandiečiai at
silankykite į ofisų. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 9:30 
vai. vakare. Adresuokite taip:

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

I Sutaisau receptus su di- 
I džiausią atida, nežiūrint, 
I ar tie receptai Lietuvos ar 
I Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie-

■ ka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per expresų.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. S. Boston 21014 ir 21012

(THE LITHUANIAN BUILDING CO.) 
SUSITVĖRĖ SU KAPITALU $100.000.00

Kaip teko girdėti, tai Wool- 
wortho du bosai Lawrence ir 
Holub priima nuo darbininkų 
kyšius ir vis tykojų, kad dar
bininkai juos girdytų. Iš lie
tuvių tai Julius ir Juozas Ma- 
sioniai nesigailį girdyti tuos 
boselius. O prisigėrę tie bo
seliai vadinu savo girdytojus 
“crazy polacks?

kovojama kiek mokykloje. Ir 
[ nei vienas dalykas taip įvairiai 
sroviniems reikalams ir propa
gandai nėra vartojamas ir pa
naudojamas, kaip mokykla.

Mokyklų Bažnyčia panaudo
jo kaipo savo įrankį, valstybė 
kaipo savo, krikščionija kaipo 
savo, o bedieviškoji laisvama- 
nija su socijalizmu kaipo savo, 
tai nuolatinė varžytinių mo 
kyklos reikaluose kova, visuo
met pasaulyje virė ir virs, nes 
jinai yra dalimi žmogaus pri
gimties. Mes tajų ypatybę 
pastebime ne tik pas žmones, 
bet ir pas gyvūnus. Juk kiek
vienas gyvūnas savo vaikus 
mokina ir prie to pratina kas 
jam yra miela ir jo supratimu 
naudinga. Katė kačiukus mo
kina peliaut. Pempė vaikus mo
kina slapstyties, o vilkas avis 
piaut. Čia pati prigimtis vei
kia taip, kad tėvai savo vai
kučiams velydami gero, sten
giasi juos taip išmokyti ir iš
auklėti kaip jie mano, kad jų 
vaikučiams bus visunaudin- 
giausia.

Ir iš tos pat priežasties o ne 
iš ko kito ir kįla pradžia di- 
ferencijacijij (skirtumų) mo
kyklos gerumo ar blogumo 
supratime.

(Dar ne galas)

menėje yra vienutis svarbiau- f 
šių dalykų, todėl pirm neg 
pradėsiu gvildenti tųjų konsti
tucijų, laikau už pareigų bent 
trumpai perbėgti apie su vai
kų auklėjimu surištus dalykus.

Kaip bus išauklėti vaikai, 
tokia bus ir tauta, kokia bus 
tauta tokie bus ir jos vaikai, 
kokie bus vaikai tokie bus ir 
tėvai, kokie bus tėvai, tokie 
bus ir vaikai — tai yra neišei-' 
namas -ratas dėlto, kad tie da
lykai natūraliu būdu vienas iš 
kito išplaukia ir išsivysto.

Kultūriškai aukštai pakilu
siose tautose mokyklai aukoja
ma viskas. Aukojama visas 
jaunuomenės gražiausias am
žius — visas žmogaus gyveni
mo pavasaris. Aukojama, di- 
deliausios sumos pinigų, stato
ma puikiausios mokyklos, kny
gynai, muzėjai, laboratorijos 
ir tt, o tai vis daroma todėl, 
kad civilizuotos tautos supran
ta ir apvertina mokslo ir auk
lėjimo vertę.

Mokslas pats per savę yra 
bepartyvis dalykas — bet be- 
partyvės mokyklos pasaulyje 
nebuvo, nėra ir nebus, ir jei 
kas sakytų, kad bepartyvė mo
kykla kur egzistuoja, tai tasai 
žmogus arba dalyko tikrai ne
supranta arba meluoja.

Nei vienoje srityje tiek ne-

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston, Naša.

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

LUtuvb Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandoj 

Nua» ritoiU Spopiata
Vakarais, Kotorce Motiki9P.il

SULOS LIETUVOS VYČIŲ 18 KUOPA IŠ CAMBRIDGE, MASS 
Rengia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 22-ra Kp.

~ LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE,
26 LINCOLN STREET. Prasidės 7:45 vai vakare.

Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks. Tai naujausios laidos maldų knyge- 
je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems.

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kaana $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.

“DARBININKĄ S,”

Bendrove.
SPECIAL VAIKAMS.

Motiki9P.il



